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 مجلد اول -اکسیر اعظم

 تالیف حکیم محمداعظم خان چشتی

عصیان  اما بعد حمد ایزد پاک و صلوه صاحب لوالک میگوید بنده خاطی سراپا :سبب تالیف این کتاب افادت انتساب... 

و راجی بغفران خداوند رحمان محمد اعظم خان مخاطب بناظم جهان خلف ملک الحکما حکیم شاه اعظم خان ابن 

محمد رضی خان ابن محمد اسماعیل خان سیستانی االصل متوطن بلده مصطفی آباد عرف رام پور که در حقیقت آرام 

ون فقیر بعد اکتساب علوم متداوله و فراغ از مطب عمری پور است بل اسالم پور حرسهااهلل عن الفسادات و الشرور که چ

در مطالعه کتب طب که علمی ست شریف و فنی ست منیف و بر کمال شرافت او این برهان است که موضوع او 

موضوع بدن انسان ست و مدتی در حصول تجارب عجیبه و وصول مجربات غریبه بسر برد و اکثر کتب نادره این فن 

 ش بسیار از بالد و امصار فراهم آورد اما کتابی که جام  جمی  امرا  و اسباب و معالجات و حاوی و تال *4بتجسس و 

مجربات از مفردات و مرکبات باشد به نظر نیامد اال بعض مطوالت که وصول آنها به هر کس متعسر و عالوه بر این 

بعد تالیف کتب اربعه در این فن اعنی رموز هم اکثر اهل زمان هم از فهم عبارت عربی و ادراک معنی آن قاصر لهذا 

االدویه یا وصف وفور عالئق و کرور عوائق  اعظم و انوار اعظم و نیر اعظم که هر سه اسم تاریخی است و چهارم اسماء

کمر همت بر میان جان بسته و تکلیف محنت شاقه به نظر افادة عام و نف  تام بر خود روا داشته به تسوید این کتاب 

الفوائد پرداختم و در سرعت اختتام آن پاس خاطر فرزند عزیزتر از جان محمد افضل خان اعطاءاهلل علماً نافعا و  جام 

العالم ملحوظ خاطر بود و ترتیب   اهلل  فهماً کامالً و عزیزی تلمیذ رشید حافظ قرآن مجید حکیم سید عبدالسالم حفظه

اجناس جمی  امرا  و تشخیص اقسام سوءمزاجات و قواعد عالج آن بر این نسق انسب نمود که اوالً مقدمة متضمن 

آنها به طریق کلی مرقوم شود و سپس امرا  هر عضو که شروع گردد اول اسباب کلیة امرا  آن و تشخیص آن و 

 عالج کلی و عالج اقسام آن به قلم آید و بعد از آن هر مر  آن باالستیفا و اسباب آن باالستقصا و عو  عالمات آنها

طریق تشخیص در اکثر امرا  که معالج را در استخراج هر سبب آن مر  سهولت حاصل شود قلمی گردد و پس از 

آن عالج کلی انواع مر  و بعده عالج هر نوع آن به حسب سبب و عر  و ذکر ادویه مفرده و مرکبة یونانیه و هندیه 

ین امر جزیل به عون و عنایت رب جلیل در مدت قلیل و نقل اقوال اکثر حذاق به معر  تحریر درآید چنانچه انصرام ا

به حسن انجام رسانیدم و به خوف اطناب و اسهاب محل به ایجاز و اختصار غیر مخل به عبارت سهل عام فهم غیر 

مشکل به قید کتابت آورده به نظر کثرت افادت و مناسبت اسم خود به کتاب اکسیر اعظم موسوم ساختم اگر از اعداد 
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علت برآید اغلب که  ن اسم اعداد حروف علت که واو و الف و یا است جدا سازند تاریخ ختم این نسخه بیحروف ای

نویسی نماید و در معالجات عو  مطب استاد کامل بکار آید  مطالعة آن طالبان طریق عالج را تالفی کنم مهارت نسخه

این نسخه در عهد مالزمت مؤلف به خدمت مطل   و برای مبتدیان تبصره و بهر منتهیان تذکره باشد و اتفاق تحریر

جاه کیوان بارگاه برجیس سعادت مریخ  و کامرانی منب  رسوم جوهرشناسی و قدردانی رئیس جم ابهتنجوم سپهر 

صولت ناهید عشرت قمر رأفت مهر رفعت هالل عظمت سکندر فطنت دارا حشمت مظهرالوف اعطاف مصدر صنوف 

سازی  پروری و کرم نوازی منشأ بنده موصوف خالئق ممدوح زمان مبدأ عاطفت و غربا انصاف مرکز دائره امن و امان

 افتخار مسند امارت و ریاست فخر و سادة سیاست و حراست محیط مکارم کرم و اکرام عمان مراحم انعام عام مظلوم

رای فریدون مشربه اعنی  جم کوکبه دارای سکندر گداز راغب علم و هنر طالب اهل جوهر نوشیروان عدالت نواز ظالم 

دام اقباله و قام اجالله گردید و هنوز به سبب لحوق بعض امور ضروریه  رادهولکر بهادرمهاراج و هراج سوائی تکوجی 

نمود و انفراغ از تکمیل آن حاصل نشده بود که جلد اول آن به شرف مالحظة نواب  در اتمام بقیة جلد ثانی آن تعویق می

ب تاب هالل رکاب مزین چار بالش جالئل اخالق و امتنان مزیب به مناقب متجاوز از شرح و تبیان االلقاب آفتا مستغنی

االمتنان  االحسان کریم االکرام وسی  االنعام قدیم الشان عمیم ان عظیمهموالمکمخزن آالف الطاف معدن انصاف اوصاف 

الصدر مظهر جود و کرامت مصدر تفضالت و مرحمت سحاب فضل و عطا ابر فیض نیسان سخا مطر  القدر سنی معظم

شاهوار مطیر نواز ش و نوال مهر منیر عظمت و اجالل جان همم کان کرم محیط مکارم ابر بهار گلشن دریادلی گوهر 

بند بهارستان  التباح افسر جود گلدسته نظر عطارد رقم یگانه گوهر بحر وجود دره بدلی دانشور حمیده شیم صائب بحر بی

پروری چشم و چراغ خاندان پیشوایی وارث حشمت اجداد و آبائی جوهر  آرای ریا  دولت و دین امارت و سروری چمن

پذیر ضیای مهر خاور نواب علی بهادر که در  میر ابن امیر بسیاربخش اندکشمشیر خداداد آب ذوالفقار ایجاد امیر ابن ا

فرمودند  افزای ملک بندیل کهند به مقام بانده بودند و انجاح مرام اکثر شرفا و دستگیری هر درمانده می زمان سابق زیب

 دولته و اقباله و ضاعف قدره و یداهللا بلدة اندوراندزافروز ملک مالوه قریب  و از چندی به تجویز حکام این دور رونق

اجالله و ظله ممدود و عدوه مطرود باد مشرف گردید و به نظر هنرپروری و جوهرشناسی خیلی پسند فرموده بهر افادة 

سبب کمیابی نسخ آن و کثرت   عام و نف  انام تجویز انطباع آن در مطب  نظامی فرمودند اکنون مؤلف به مرتبة ثانی به

اندوز محفل مروت جوهر معدن فطنت و دانایی  افروز گلشن فتوت زینت ن کتاب نایاب در مطب  رنگشوق مشتریان ای

االشفاق شایسته  االخالق عمیم شناس موزون وض  احسن معا ش کریم سنج سخن آرایی نکته گوهر صدف اهلیت و دانش
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 نولکشورحبک و دورمنشی رسان اهل زمان محبوب عماید نزدی اطوار حسن تدبیر خجسته شعار روشن ضمیر فیض

 .فیوضه نمودم اوده اخبار زادمالک مطب  

  التماس به خدمت ناظرین با انصاف دور از جور و اعتساف 

چون مؤلف فقیر ترجمة اکثر کتب طبیه و مقوالت اطبا که برخی از نام آنها مسطور گردد از زبان عربی به فارسی نموده 

اند که عبارات آنها در اکثر  تبان و سوءفهمی خطاطان چنان مسخ گردیدهاستعدادی کا و بیشتر کتب این فن از کم

گردد و  ناشی می خطا *5*مقامات مغایرت کلی از مطالب بهم رسانیده و ظاهر است که در ترجمة کتاب غلط بالضرور 

ر ترجمه بعض الوس  به تصحیح مطالب آن پرداخته فاما عجبی نیست که د اگر چه راقم در بیشتر مقامات مشکوک حتی

عبارت اغلط تفاوتی در معنی اصلی راه یافته باشد اگر در مقامی مطلبی مغائر از عبارت کتاب صحیح دریابند محمول بر 

عنه گردد و حسب امکان به اصالح آن پردازند و اگر در جایی ترک بعض الفاظ ضروری یا غیرآن  غلطی نسخة منقول

به وقوع آمده باشد به قلم صواب درست فرمایند و معذور دارند ع والعذر عند  سبب سهو و نیسان که از لوازم انسان است

الناس مقبول و اگر از این مجموعه انتفاعی حاصل نمایند مؤلف عاصی را به دعای حسن خاتمه یاد فرمایند ع که  کرام

و النهایه اکنون نام کتب معتبره  البدایه االستعانه فی مستحق کرامت گناهکارانند واهلل عفو غفور و هو قریب مجیب و منه

که خالصه مطالب و اقوال مصنفین آنها و اسمای حکمای متقدمین که مقوالت و مجربات آنهادر این نسخه مندرج 

آیند و آن موجز قرشی است و شروح آن مثل شرح سدیدی و نفیسی و  بوده بعضی از آن برای اطالع ناظرین به قلم می

الدین  بریزی طبیب امیر تیمور و شرح استاد والد ماجد غفراهلل لهما و اسباب و عالمات نجیباهلل ت افسرائی و شرح فضل

سمرقندی و شروح آن مانند شرح نفیس کرمانی و شرح حکیم عابد سرهندی و حاشیه شرح آن مسمی به فوائد شریفیه 

الصناعه  خان و جام  احمداهللخان و حاشیه میر هاشم تلمیذ حکیم علی گیالنی و حاشیة حکیم  تصنیف حکیم شریف

مجوسی و مائه مسیحی ابوسهل مسیحی و قانون  عباس  بن  الصناعه علی  حکیم کاظم علیخان محمد شاهی و کامل

شیخ بو علی سینا و بعض شروح آن مثل شرح قرشی و عالمه و سدید گاذرونی و خجندی و علی گیالنی و 

الغر   الطب و خف اعالی و زبدة آن و نهایه اعیل جرجانی و اغرا شاهی سید اسم خان و ذخیرة خوارزم اهلل اسحاق

زین و تیسیر ابن زهر و مقاالت ابن ماسویه و جواهر فارابی و جوهر طالیس   بن الحکمه علی  محمود و فردوس

ین الد ارسطاطالیس و معالجات کندی و معالجات باقر حسینی و موسوی و معالجات بختیشوع و دیوان مغرب حکیم تاج

الطبای  و اسراراالطبا و مقاالت  و میزان صیدنهالتراکیب خجندی و معالجات  بلغاری و فصول ثابت ابن قره و اصول
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خلیفة بقراط و معالجات ایالقی و شرح آن از عالمه عالمة سمانی و حاوی صغیر  ابیذیمیاانطاکی و جوهر نفیس مال 

االدویه و مقاالت و کنا ش فاخر همه از تصنیف  ساعه و شاملمحمد بن الیاس و حاوی کبیر و من ال یحضر و برءال

االرواح خجندی و معالجات بقراطی طبری و شفاءاالسقام خضر بن علی و مغنی سعید بن  محمد زکریا رازی و ترویح

 هر چار تصنیف داد و رغررالبهجه و تذکره و مجسطی و در  هبه اهلل و ابن تلمیذ و غنی منی ابن نوح قمری و نزهه

الدکان و فصول بقراط و بعض شروع آن  االبدان آن و منهاج البیان ابن جزله و تقویم انطاکی و تذکره سویدی و منهاج

مثل تلخیص جالینوس و شرح قرشی و ابن ابی صادق و امام عبداللطیف و موالنا عبدالرحیم و ابیذیمیای بقراط و شرح 

البرء او و مفتاح و عین  الکبیر و اسراراالنسان و حیله یامر و نبضآن از جالینوس و جوام  اسکندر انین جالینوس و م

الرئیس و ارجوزه او و مختار ابن هبل و جام  ابن بیطار و جام  بغدادی و  انحلیل فاضل ابوالفرح و کتاب ادویه قلبیة شیخ

التجارب میر  ی و خالصهالعالج میر عو  عل مقاالت حنین و شمس الدروز مرد اخضر عبدالعزیز و زادالعماد و خالصه

بهاءالدین و دستورالعالج و طب ملوکی و مجربات حکیم علی و رسالة مجربات سلطان محمد مراد و مصطفوی و قوانین 

العمل و  العالج حکیم اجمل خان و دستورالعمل معالجات حکیم اکمل خان و ریا  العالج حکیم کبیر علیخان و ریا 

لفوائد و عشرة کامة حکیم علویخان و لب لباب حکیم صدرالدین خان شاهجهان آبادی ا معتبر حکیم ابوالبرکات و ریا 

و معالجات حکیم ساجد خان شارح زلیخا و انوار قاسمی سید نور علی اکبر آبادی و انوارالعالج سید نوراهلل تلمیذ حکیم 

خان شاهجهان آبادی و معالجات  العالج حکیم ذکاءاهلل خان و معالجات افضلیة حکیم محمد افضل علویخان و انتخاب

حکیم عمادالدین شیرازی و طب رضائی حکیم محمد رضا اکبرابادی و شفاءالجمیل حکیم شفائی خان و طب ثنائی 

حکیم ثناءاهلل ساکن بریلی شاگرد حکیم علویخان که استاد حکیم شهباز خان استاداالستاد والد ماجد مؤلف بودند و 

العمل جدید هر سه از تالیف حکیم بایزید و کفایه منصوری و تصانیف خمسه حکیم  و ریا  العالج االمرا  و خزانه ناف 

العالج و معموالت  ارزانی و زاد غریب و مطب میر حسیم تلمیذ حکیم علوی خان و مطب حکیم ابوالقاسم و اقتباس

ن و اکثر قراباد نیات مثل الجوام  محمد حسین خا الجوام  حکیم علوی خان و مجم  حکیم میرزا علی شریف و مجم 

قرابادین سمرقندی و قالنسی و شاهی و علویخانی و قرابادین قدیم و جدید و کبیر و شفائی و جاللی و معصومی و 

االمرا  و  بندی و اسدی و مجموعة لقائی و ذکائی و قرابادین اجمل خان و عالج کوتوالی و تحفه و قادری و نقش

المجربات آن و بعض کتب ادویه  الشفاء معمولی حکیم غالم امام و مفتاح دی و حسنعجالة ناف  و قرابادین حکیم مه

الغربا و معالجات  هندیه مثل دارا شکوهی و تکلمة هندی و دستوراالطبا معروف به طب فرشته و مجربات اکبری و عالج

اقوال حکمای متقدمین  و غیربانبوی و مفردات هندی و طب سکندری و طب حفیظی و مناف  کریی و خیرالتجارب و 



5 
 

مثل ابن ماسویه و ابن صهار بخت و ابن سیار و ابن سرابیون و احق بن حنین و ساهر و ثابت بن فره و ابن زهر و ابن 

واقد و ابن رضوان و غافقی و مالقی و سفیان و مهندس و نیاذوق و ملکی و  *6*ماسه و ابوالبرکات و ابن جمی  و ابن 

و ابن سفیان و ابن رشد و ابن رمیلی و شریف و اقناع و سعید ابن ابراهیم و ابن صوری و بن عمران و حبیش  اسحاق 

بختیشوع و جابرابن حیان و جبرئیل و اسرائیلی و حوز و ابن ماجه و ابن ممجون و ابن بطالن و ابوجریح و ابواشعث و 

و ابن رقیه و ابن مسکویه و ابن دریس و الکتابی  ابن جزار و کندی و ابونصر و ابن عبدوس و ابوریحان بیرونی و ابن

اهلل  و دیلمی و موسی بن میمون و هبه بحالجابوالخیر و ابوالفتوح و ابن فهدون و مداینی و احمد و اسکندر افرودیسی و 

و یحیی و بخت ابن سعید و اسقف و هرمس و سقراط و افالطون و ارسطاطالیس و بولس و روفس و دیوقلس و 

یس و ماسرحویه و شمعون و مهراریس و یوحنا و سرافیون و دیوجانس و اندروماخس و ارجیحانس و اریباس

دیاسقوریدوس و فیلغریوس و سورانس و قیوما و شمویل و ارمانیدس و اسکندرون و اسلیمن و کسوفقراطیس و 

س و منسدیمس و لینالیوسو لینایومن و لیمیقوس و لیقودس و مانیوس و ینوس و مانیس و مغنس و ماسونیوس و مارینو

هیوفقراطیس و هیوقوطوس و بونیون و برلونیون و بوینوس و بولونیوس و انطلس و طیماؤس و بدیغورس و فسطس و 

راوس و اهرن و اسقلینوس و غیرهم که ذکر آنها موجب تطویل ال طائل است االن اشرع فی المقدمه و بعد ذلک فی 

 .الوصول الی التحقیق الدالیل و به المعونه والتوفیق و منه المولی و نعم مالوکیل هو نع اهلل و نعم المقاصد المعظمه حسبی

  مقدمه در اقسام امرا  و عالج آنها به طریق کلی

بدان که مر  حالتی است غیرطبیعی در بدن انسان که از آن بالذات آفت در فعل بالواسطه واجب گردد و آن دو قسم 

و یا نوع واحد از انواع مر  ترکیب باشد و مر   سوءمزاجنوع واحد از است مفرد و مرکب و مر  مفرد آن است که 

مرکب آن است که از آن دو نوع یا زیاده جم  شده مر  واحد پیدا شود چون ورم و امرا  مفرد سه قسم است اول 

جنس امرا  منسوب به سوی اعضای مفرده که اوال و بالذات آن را عار  شود و به باعث آن اعضای مرکبه را 

عبارت از غلبة کیفیتی یا دو کیفیت از کیفیات اربعه است که حرارت  سوءمزاجاست و  سوءمزاجسام عار  گردد و آن اق

مادی  سوءمزاجساذج گویند و اگر با ماده بود  سوءمزاجو برودت و رطوبت و یبوست باشد پس اگر بال ماده بود آن را 

است که در اعضای مرکب از اعضای خوانند دوم جنس امرا  منسوب به سوی اعضای مرکبه و آن امرا  ترکیب 

مفرد واق  شود سوم جنس امرا  مشترک که اعضای مرکبه را عار  گردد و به غیر آنکه عرو  او به اعضای مرکبه 

تاب  عرو  اعضای مفرده باشد و این را تفرق اتصال نامند و انحالل فرد نیز گویند بهر آنکه تفرق اتصال گاهی عار  
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که اعضای مفرده را که از آن مفصل مرکب است عار  گردد و گاهی مثل عصب و استخوان و شود مفصل را به غیر آن

و امرا  تاب   سوءمزاجعروق را تنها عار  شود و بالجمله کل امرا  مفرد سه جنس است یعنی امرا  تاب  

شود منسوب به سوی  سوءهیئت ترکیب و امرا  تاب  تفرق اتصال و هر مر  که تاب  یکی از اینها بود و از آن حاصل

آن باشد و اکثر امرا  را چهار وقت می باشد ابتدا و تزید و انتها و انحطاط وقت ابتدا زمانی است که در آن مر  ظاهر 

گردد و متشابه در احوال بود و تزید در آن ظاهر نباشد و تزید وقتی است که در آن اشتداد ساعت به ساعت ظهور کند و 

ای است که در آن کمی  ن مر  در جمی  اجزای او بر حالت واحد بایستد و انحطاط زمانهانتها وقتی است که در آ

نماید انتقاص مر  ظاهرتر گردد و این اوقات اربعه گاهی به حسب  ...؟...مر  ظاهر گردد و هر قدر که انحطاط 

ود و آن را اوقات جزئیه گویند مر  از اول او تا آخر آن باشد و آن را اوقات کلیه نامند و گاهی به حسب نوبت مر  ب

و جالینوس گوید که امرا  یا در ظاهر باشد و آن به حس دریافت گردد مثل اورام و بثور ظاهری و یا در باطن بود و 

المعرفه باشد مثل اوجاع معده و شش و یا عسرالمعرفه بود مثل امرا  جگر و مجاری ریه یا زهره و یا  آن یا سهل

تخمین مثل آفات عار  مجاری بول و مر  گاهی خاص و اصلی باشد و گاهی به شرکت غیرمدرک باشد مگر به 

خاص آن است که حصول او در محل خود به اصالت بود و شرکی آن است که حصول او در محل خود تاب  حصول 

وار او مر  در عضو دیگر باشد و هر مر  یا مسلم باشد یا غیر مسلم و مر  مسلم آن است که از معالجة که سزا

است مانعی نباشد مثل تپ که با وی امری دیگر مقتضی مضاد و صواب تدبیر او نبود چون استسقا چه تپ محتاج به 

چیزهای مبرد و مرطب است و استسقا محتاج به اشیای مسخن و مجفف و مر  غیرمسلم آن است که با وی مانعی 

رن او نزله باشد چه تدبیر و صواب صداع ارخا و تلیین به متقرن بود و در تدبیر صواب او رخصت ندهد مثل صداع که مقا

نطوالت و غراغر و مانند آن مسکن وج  است و این تدبیر نزله را مضر بود بهر آنکه در این تدبیر صواب تجفیف و 

تقویت است و مثل سال که مقارن او اسهال باشد چه سعال محتاج به اشیای ملین و مغری است و اسهال به چیزهای 

الخطر باشد از  مر  مناسب مزاج و سن و فصل شدیداالعرا  و هولناک بود و معذلک قلیل انکهدو ب نمخشابض و ق

چه این از سبب عظیم حادث شود مثالً اگر پیران را در زمستان حمیات صفراویه  *7*مرضی که مناسب آنها نباشد 

ه به هنگام تابستان به حمیات بلغمی مبتال گردند عار  گردد بیم هالک بیشتر باشد که امید سالمت و حال جوانان ک

بر این قیاس باید کرد و بدان که مر  هر فصل را امید صحت در فصلی باشد که ضد آن فصل بود اگر آن مر  

مستحکم نشده باشد و بدان که بعض امرا  منتقل شوند به امرا  دیگر و منقط  گردند و در آن خیر او بود و مر  

  دیگر گردد مثل تپ رب  که صرع و نقرس و دوالی و اوجاع مفاصل و جرب و حکه و بثور و تشنج واحد شفای امرا
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الجنب را و کذلک افتاح عروق مقعد یعنی جریان خون از آن  االمعا و ذات امتالئی را شفا دهد و کذلک ذرب دمد و زلق

شوند  ض امرا  به امرا  دیگر منتقل هر مر  سوداوی و وج  و رک و اوجاع گردد و رحم را نف  بخشد و گاهی بع

الریه و انتقال سرسام حار به سرسام بلغمی و بعض  الجنب به ذات و بدین انتقال حال سخت روی گردد مثل انتقال ذات

امرا  متعدی باشند مثل جرب و جذام و قروح عفنه و تپ وبایی و جدری و خصوصاً چون مسکن تنگ بود و کذلک 

د و مثل رم و خصوصاً در آنکه به چشم مرمود نظر کند و مثل کندی دندان که تخیل ترشی آن مجاور در اسفل باد باش

را عار  کند و مثل سل و مثل برص و بعض امرا  متوارثه در نسل باشند مثل برص و قرع طبعی یعنی صل  و مثل 

د و یا در ایشان اکثر افتد نقرس و سل و جذام و بعض امرا  جنسیه باشند که به گروهی یا بسگان ناحیه مختص بون

باشند باید که اوال رنگ چهره و ملمس بدن و نبض و قاروره مالحظه نمایند  سوءمزاجطریق تشخیص امراضی که تاب  

اگر سرخی یا زردی رنگ و گرمی ملمس و سرعت و تواتر نبض و رنگینی قاروره باشد حال کثرت تشنگی و تضرر او 

حار ساذج است و اگر با وجود  سوءمزاجاءت حال در گرما نیز بپرسند و این عالمات مسنخات و انتفاع به مبردات و رد

عالمات مذکوره و سرخی رنگ بدن و چشم و زبان و پنگی و کندی حواس و بالدت فکر و کسل از حرکات و انتفاخ 

حال گرانی در بدن عروق و تمدد جلد و عظم و امتالی نبض و سرخی و غلظ بول و قلت اشتها و مزاج حار رطب باشد 

ها در بدن و بثر باور دهن و  واصل عینین و سر و صدغین و خمیازه و فازه و شیرینی دهن و ماندگی و ظهور دمل

سیالن خون از بن دندان و بینی و مقعد و تقدم کثرت تناول لحوم و اغذیه و اشربة لذیذ شیرین حار رطب و بلدوسن و 

سرخ و سیالن خون کثیر و دخول در خون به خواب نیز بپرسند و این آثار  عادت و بعد عهد از فصد و دیدن اشیای

حار ساذج و زردی رنگ و چشم و تلخی دهن و درشتی  سوءمزاجمادی دموی است و اگر با وجود عالمات  سوءمزاج

ن و قشعریره زبان و خشکی منخرین و استلذاذ به هوای بارد و غثیان و قی زرد و سبز و التهاب فم معده و اسهال سوزا

مثل خلیدن سوزن و تقدم تدبیر مولد صفرا و سن و مزاج و عادت و بلد و فصل و صناعت حار یابس و دیدن آتش و 

مادی  سوءمزاجاشیای زرد در خواب و احساس حرارت و التهاب مثل حمام و آفتاب نیز دریافت نمایند و این عالمات 

و تفاوت نبض و سفیدی قاروره دریافت گردد حال قلت  ءوصفراوی است و اگر سفیدی رنگ و سردی ملمس و بط

مبردات عطش و ضعف هضم و سستی و کثرت عرو  حمیات بلغمی و ایذا از نزالت و از تناول مبردات و نف  از تناول 

 بارد و ساذج است و اگر با وجود سوءمزاجمسخات و رداءت حال در سرما نیز سؤال کنند و این عالمات از تناول  ف نو 

این دالئل برودت با تربل و تهبج پلک و سیالن آب دهن و بینی و لینت شکم و سوءهضم و اذیت از تناول اشیای 

بارد و رطب نرمی ملمس و  سوءمزاجرطب ساذج باشد و اگر با وجود عالمات  سوءمزاجرطب و کثرت خواب بود سببش 
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تفاوت نیز باشد و سن و عادت و تدبیر سابق و غ تر ش و کسل و بالدت و امتال و نرمی نبض مائل به بطوء و وآر

مادی بلغمی  سوءمزاجصناعت و بلد مناسب بلغم و دیدن آب و دریا و برف و باران و برد و رعد در خواب باشد سببش 

خوابی و نحول عار  و تاذی به تناول چیزهای یابس و سوءحال در خریف و شفا به مرطبات و  بود و اگر قشف و بی

یابس ساذج باشد و اگر با وجود این  سوءمزاجتشاف آب گرم و روغن لطیف و شدت قبول آنها بود سببش الحال ان فی

آثار تیرگی رنگ بدن و سیاهی خون و غلظ آن و زیادت وسواس و فکر و سوز ش فم معده و اشتهای کاذب و تیرگی و 

س و کثرت حدوث امرا  طحال و سیاهی و سرخی و غلظ بول و کثرت تولد بهق اسود و قروح ردیه مثل جرب یاب

های هولناک از سیاهی و اشیای شیاه و  سن و مزاج و عادت و بلد و صناعت و فصل و تدبیر مقدم مناسب سودا و خواب

مرکب ساذج یا مادی باشد از ترکیب عالمات  سوءمزاجمادی سوداوی بود و بدانند که اگر  سوءمزاجمخوفه باشد سببش 

  .مذکوره ظاهر گردد و تشخیص امرا  تاب  سوءترکیب و تفرق اتصال و اورام در امرا  جزئیه خواهد آمد

  عالج کلی امرا 

بدان که عالج جمی  امرا  بر سه قسم است یکی تدبیر و تغذیه دوم استعمال ادویه سوم استعمال دستکاری مثل فصد 

مت و زلو و داغ و شگافتن و جبر استخوان شکسته و جز آن هر چه به دست تعلق دارد و چون اصناف مذکوره و حجا

کنم  این نوع سومی در فصول مستقله در کتب کلیات مسطور است لهذا هر دو نوع اول و ثانی را در دو قاعده بیان می

نجا تصرف در اسباب سته ضروری یعنی هوا و ماکول و قاعدة اول در تدبیر و تغذیه بدان که مراد از تدبیر در ای *8*

مشروب و خواب و بیداری و استفراغ و احتباس و حرکت و سکون بدنی و اعرا  نفسانی است و در غیر ضروری مثل 

حمام و مالش بدن و دفن کردن در ریگ و نشستن در آفتاب و پاشیدن آب سرد بر چهره و مانند آن حسب ضد مرضی 

شود و غذا اگر چه در  او باشد و تدبیر این همه در کلیات مذکور است مگر تدبیر غذا در اینجا مسطور میکه قصد ازالة 

اسباب ستة ضروری داخل است لیکن چون آن را منجملة آنها احکامی است که اکثر آن در باب کمیت مخصوص آن 

و گاهی کم و گاهی تعدیل آن و گاهی  کنند است و غر  بسیار بدان متعلق لهذا ذکر آن غذا در مر  گاهی من  می

شود اما من  غذا هنگام ارادة شغل طبیعت به نضج اخالط کنند چون قوت قوی و مر   در آن زیاده کرده می

المنتهی باشد و اگر قوت ضعیف باشد غذا واجب بود و اگر چه وقت بحران باشد بهر آنکه من  غذا هنگام ضعف  قریب

ما تقلیل غذا در آنجا نمایند که با وجود ارادة شغل طبیعت به نضج اخالط غر  قوت هالک کردن مریض است و ا

المنتهی بود پس به غذا رعایت جانب قوت کنند تا  حفظ قوت باشد و این هنگامی است که قوت ضعیف و مر  قریب
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و دائم رعایت اهم ضعیف نگردد و به نقصان آن رعایت جانب ماده تا طبیعت از ماده مشغول به هضم غذای کثیر نشود 

آنها کنند اگر قوت سخت ضعیف باشد یا مر  سخت قوی باشد و کذلک باید که رعایت جانب منتهای مر  نمایند 

پس اگر بسیار قریب باشد تقلیل غذا زیاده کنند بالجمله اگر مر  حاد و در ابتدا بود تلطیف تدبیر یعنی تقلیل غذا کنند 

لیکن تلطیف در غایت مرتبه نکنند و اال طبیعت از فعل خود عاجز گردد بلکه تا طبیعت به نضج ماده مشغول گردد 

تلطیف معتدل نمایند و اگر در منتهی باشد مبالغه در تلطیف کنند بنابر استراحت طبیعت و عدم حاجت به نضج ماده و 

و هنگام انتها تلطیف اگر مر  مزمن باشد در ابتدا این تلطیف یعنی تلطیف معتدل و بالغ نکنند به خوف ضعف قوت 

معتدل نمایند بنا بر قرب مزاج به سوی اعتدال و امن از سقوط قوت در این هنگام و عالوه از این اکثر امرا  مزمنه 

غیر حمیات را تدبیر لطیف تحلیل کند بهر آنکه غذائی دارد چون کم گردد طبیعت در اغتذای رطوبات جهد کند و مواد 

عضی از آن بهر آن کرده شد که مزمنه از آنها یا دق باشد و در آن تلطیف جائز نبود و یا را نضج دهد و در غذای بدن ب

عفنی بود پس مادة آن عفن باشد و برای اغتذای بدن صالح نبود و تحلیل او تلطیف تدبیر با وجود حرارت عفونت و 

کنند یکی از جهت  دو جهت می ازمان مر  مستلزم تحلل ارواح قبل از تحلیل ماده است و بدان که تقلیل غذا از

شود و فرق میان هر دو جهت  کمیت و دوم از جهت کیفیت یعنی غذائیت و از اجتماع هر دو جهت قسم سوم نیز می

التغذیه بود مثل بقول و فواکه پس اسکثار از آن کثرت از جهت  کمیت و کیفیت آن است که گاهی عذا کثیرالکمیت قلیل

الکمیت کثیرالتغذیه باشد مثل زردی بیضة نیمبرشت و خروس خصی و   گاهی غذا قلیل کمیت غذا بود نه کیفیت آن و

است که اشتها غالب و هضم قوی بود و در عروق   طبیب گاهی محتاج شود به تقلیل کیفیت و تکثیر کمیت و این وقتی

ضا و امتصاصات تحلیل نشود و اخالط خام باشد و ارادة تسکین اشتها به پر کردن معده نماید تا قوت به سبب کثرت تقا

عروق را از اجتماع مواد مواد کثیر در آن به سبب کثرت غذا من  کند تا اول موادی که در وی است نضج یابد و بنابر 

اغرا  دیگر غیر این مثل آنکه ارادة تهزیل کند و گاهی محتاج گردد به تکثیر کیفیت و تقلیل کمیت و این هنگامی 

وت کنند و طبیعت موکل به معده از هضم شی کثیر ضعیف باشد پس در این وقت تقلیل کمیت است که ارادة تقویت ق

غذا واجب بود تا از هضم او عاجز نگردد و کثرت تغذیه حاصل شود و گاهی محتاج شود به تقلیل کیفیت و کمیت غذا 

مثل این وقت آن است که با هر دو چنانچه هر گاه با ضعف اشتها و هضم امتالی بدنی مجتم  شود و افضل غذا در 

بارد  سوءمزاجحار بود و مثل گذر اگر با  سوءمزاجالغذائه تقویت معده در آن باشد مثل بقلة کاهو اگر ضعف از  وجود قلیل

کنند و اما در امرا  مزمنه  المنتهی می باشد و اکثر تکلیف در تقلیل غذا و من  او در عالج امرا  حاده یعنی قریب

تر از تقلیل او در امرا  حاده بود بهر آنکه عنایت  نمایند لیکن تقلیل این قلیل هی نیز گاهی تقلیل مییعنی بعیدالمنت
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باشد بنابر علم آن هجران بعید و انتهای بعید او به سبب غلظ مادة او و چون  طبیب به قوت در امرا  مزمنه بیشتر می

تر بود و در آن  ه خالف امرا  حاده که بحران آنها قریبحفظ قوت نکنند تا وقت بحران و طول مدت انضاج وفا نکند ب

رجای عدم ضعف قوت تا انتهای آن و عدم عجز طبیعت از نضج مادة مر  باشد و اگر در آن خوف ضعف قوت باشد 

 تر باشد غذا بهر تقویت قوت دهند و تر از ابتدا بود و اعرا  ساکن در تقلیل غذا مبالغه نکنند و هر قدر که مر  قریب

چون مر  بعید از مبدأ بود و اعرا  اشتداد نماید من  غذا و تقلیل او واجب بود و بهر قدر که مر  و اعرا  نیز در 

دارد سابق و امید وفا به بقای قوت نامنتهی و سکون اعرا   تزید شروع کنند تقلیل غذا نمایند بنابر اعتماد برای غذا می

هنگام منتهی باید که تلطیف تدبیر سخت نمایند به این طور که تقلیل غذا  از قوت وقت جهاد او و *9*و بنابر تخفیف 

کنند به سبب عدم حاجت در این همگام به سوی تقویت قوت و عدم خوف از سقوط آن و هر قدر که مر  حادتر و 

ودن او حاد یا تر باشد باید که تلطیف تدبیر شدیدتر نمایند و این قانون غذا به حسب اوقات مر  و ب بحران او قریب

مزمن است باید که از این عدول ننمایند مگر آنکه اسباب مان  از این قانون عار  گردد مثل نفرت مریض در اوائل 

حمیات یا امتال یا تخمه که در این صورت در ابتدای مر  غذا من  کنند و مثل آنکه بدن متخلخل باشد که در این 

که در مبتدا وقت تزید دهند به خوف انحالل قوت و مثل ترطیب مطلوب در حالت غذا در منتهی بدهند بیشتر از غذا 

تشنج یابس و فواق یابس که در این هر دو با وجود بودن از امرا  حاده به سبب سرعت انقضای آنها تلطیف غذا نکنند 

ود بودن اینها از واق رطب که با وجفبنابر غر  ترطیب و مثل امید قصر زمانه مر  چنانچه در فالج و تشنج رطب و 

کنند  امرا  مزمنه به سبب طول مدت آنها تلطیف غذا کنند بنابر امید قصر مدت آنها و لهذا چون زمانة آنها طول می

شود و بدان که اغذیة مرضی نوعی که از جهت تقلیل و تکثیر و من  به حسب اوقات  تکثیر غذا در این امرا  کرده می

است همچنین از جهت زمانة نفوذ آن به سرعت و بطو و از جهت قوام به غلظ و  مر  و بودن اوحاد یا مزمن متمیز

شود چنانچه آن را از جهت اغتذا بدان دو قسم بود یکی از جهت سرعت نفوذ او  رقت که از آن متولد گردد و متمیز می

متولد گردد و استماک او  مثل حال شراب یا بطوء نفوذ او مثل حال کباب و قلیه دوم از جهت سخن قوام خون که از آن

چنانکه حال غذای لحم خنازیر و گوساله است یا رقت او و سرعت تحلل او چنانکه حال غذای کائن از شراب است و 

النفوذ وقتی باشد که ارادة تدارک سقوط قوت حیوانی و انتعا ش  کذا انجیر و طبیب را احتیاج به سوی غذای لطیف سری 

النفوذ وفا نکند و عدم وفای قوت تا هضم نسبت به منتهای مر  یا نوبت  م غذای بطیآن نماید و مدت و قوت تا هض

بود که هنگام شروع نوبت نیز خالی باید پس اگر منتهی یا نوبت قریب بود و قوت ضعیف باشد تغذیه واجب بود لیکن 

حتراز نماید از غذای غلیظ الهضم و النفوذ داده شود بدان مختاط شود و هر دو فاسد گردند و ایضاً ا غذای سری 
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شود چنانچه در کسی که تبلید حس عضو او به  النفوذ هنگام خوف از حدوث سدد و گاهی غذای غلیظ داده می بطی

الهضم وقتی اختیار   التغذیه بطی سبب وج  و جز آن کنند و مثل هریسه و کله پایچه و لحم بقر دهند و لیکن غذای قوی

کند یا کسی که آمادة ریاضت قویه باشد و غذای سخیف یعنی رقیق کسی را دهند که نماید که ارادة تقویت شخصی 

آن را تکاثف مسام به سرعت عار  شود تا منهضم گردد قبل عرو  او آن را و از آن من  کند و بدانند که اگر مر  

ر آن متوسط خورانند و آنچه االزمان باشد باید که غذا د سخت مزمن باشد باید که غذا در آن غلیظ دهند و آنچه متوسط

حاد مطلق باشد باید که غذا لطیف مطلق دهند و آنچه حاد بسیار باشد غذا لطیف بسیار خورانند و آنچه حاد در غایت 

قصوی بود غذا لطیف در غایت قصوی بدهند پس غذای لطیف را به حسب مر  مراتب باشد لطیف مطلق مثل 

حریرها و بقول بارد مثل اسفاناخ و خرفه و بقلة یمانی و مانند آن و نان  مزورات و اطراف بچة ماکیان و کشک جو و

مغسول و فتیت در آب سرد و جالب یا آب فواکه یا در سکنجبین تر کرده و کمتر از آن ماهی خرد و بازوی تیهو و دراج 

جداً مثل شوربای و چوزة مرغ مطبوخ به کشک شعیر و ما ش مقشر و عدس و باقال مقشر و مانند آن است و لطیف 

چوزة مرغ و ماءالشعیر سخین و سکنجبین ساده و شربت نیلوفر و آب انار و ماءالقرع و ماءالخیار و ربوب و فواکه مثل 

النفوذ است  سیب و انار و آلو و مانند آن است و لطیف در غایت قصوی مثل جالب و ماءالشیر رقیق و مرق لطیف سری 

ثل چوزة مرغ است و اما غذای غلیظ به حسب مر  مثل جدی و پایچه میش و اما غذای متوسط به حسب مر  م

است و استعمال غلیظ آنجا نمایند که استعمال غذای کثیر واجب بود و لطیف آنجا استعمال کنند که استعمال غذای 

قتی باید که قوت قلیل واجب گردد و اختالف مراتب غذا در لطافت مثل اختالف مراتب او در قلت بود و اما تعدیل غذا و

اند که اغذیة مر  صرف نباید بلکه اغذیة که در آن دوائیت مخالف در کیفیت به  و مر  بعیدالمنتهی باشد لهذا گفته

مر  باشد و اما تکثیر غذا در مبدأ امرا  مزمنه بسیار باید بهر حفظ قوت که قوت مثل توشه است و مر  مثل راه و 

االنضمام است اگر مانعی نباشد و واجب است که رعایت  این شوربای لحم سری افضل چیزی که بدان غذا سازند در 

خورند و در حال مر   عادت در جمی  احوال کنند و خصوصاً در امر غذا چنانچه بعضی در حال صحت غذا بسیار می

ب عادت او تدبیر خوار باشند و بعضی متوسط پس هر واحد را از اینها به حس شوند و بعضی اندک متحمل اندک غذا نمی

نمایند و بالجمله در تغذیة مر  رعایت امور کثیره نمایند مثل قوت مریض و عادت او و مزاج و اخالق او و نوع مر  

و  او و بلد *01*مریض  سنو قوت او و اعرا  او و مقدار زمان راحت و حال سخه و حال تخلخل بدن و کثافت او و 

قاعدة دوم در معالجه به دوا بدان که عالج به دوا بر دو نوع است یکی عام  .آنوقت حاضر از اوقات سال سال و مانند 

به بدن مثل استفراغ ماده دوم خاص به عضو مریض مثل اطلیه و اضمده و نطوالت بهر آنکه فعل اینها در مادة مر  
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ینی و گو ش و غیره عضو بود و استعمال ادویه گاهی از داخل بود که به طریق یکی از مجاری طبعی مثل دهن و ب

هی از خارج باشد مثل گاتنقیه و حبس و  رسانند پس استفراغ کند یا حبس نماید یا تغیر دهد مزاج را یعنی تعدیل کند بی

اضمده و مراهم و تکمید و تنطیل و مانند آن پس آن یا تنقیص از بدن کند مثل دوای تیز قاط  اکال لحم و یا در آن 

یعنی رویانندة گوشت و یا من  چیزی کند و آن را رادع گویند و یا تحلیل چیزی کند و آن  بیفزاید مثل دوای منبت لحم

را محلل نامند و یا تغیر دهد مزاج را و آن را معدل خوانند و این به تنطیل و طال و تکمید حاصل شود و واجب است در 

آن و مزاج حادث و طبعی و سن و  عالج به ادویه مراعات ده امر یعنی نوع مر  و سبب او و قوت مریض و ضعف

عادت و بلد و وقت حاضر یعنی فصل و حال هوا و صناعت اول مراعات نوع مر  و این چنان باشد که تحقیق نمایند 

که مر  حار است یا یارد یا رطب یا یابس و بسیط است یا مرکب و ساذج است یا مادی تا مطابق آن به استعمال 

عات سبب مر  یعنی دریافت نمایند که سبب بدنی است یا نفسانی و بادی است یا مضادات استعالج کنند دوم مرا

ساذج بود به تعدیل آن کوشند و اگر  سوءمزاجسابق یا واصل و به حسب آن ازالة سبب نمایند مثالً در بدنی اگر 

یا غضب یا فرح مادی باشد تنقیه حسب مادة غالب کنند و در سبب نفسانی مثل هم و غم و حزن یا فزع  سوءمزاج

مفرط عالجش به ازالة آن و تقویت سر و بدن و قلب خصوصاً به غذای لطیف مالئم و انواع خوشبو و خواب معتدل 

نمایند و در سبب بادی اگر تناول شی حار یا وصول چیزی حار بالفعل یا بالقوه به سوی بدن از خارج باشد عالج به 

و اگر تغیر هوا به سوی حرارت یا برودت باشد باید که به ضد هر واحد  مطفیات و اگر ضد آن باشد به ضد عالج کنند

حسب حاجت معالجه نمایند و اگر ورود سم ماکول یا ملدوغ باشد حسب کیفیت آن سم بدانچه مخصوص آن باشد و در 

ت قوت و ضعف آخر کتاب بیاید عالج کنند و اگر سقطه و ضربه باشد بدانچه در باب آن خواهد آمد پردازند سوم مراعا

مریض که اگر قوی باشد به استفراغ مبادرت کنند به شرط احتیاج و اگر ضعیف استت با وجود حاجت تنقیه به تنقیه 

نباید پرداخت بلکه تبدیل مزاج به مضاد مزاج نمایند و بعد حصول تقویت تنقیه کنند و کذا در استعمال ادویه قویه و 

و مراد از ضعف ضعف حقیقی است که از اطالت مر  و کثرت فاقه وارد ضعیفه لحاظ قوت و ضعف مریض الزم است 

شود به ازالة  شود به خالف ضعف عارضی که از شدت مر  و غلبة اخالط افتد که در اینجا تنقیه موجب تقویت می

ی سبب مضعف و اگر در قوت و ضعف متوسط بود استفراغ متوسط کنند و غذا دهند چهارم مراعات مزاج حادث و طبع

چنانچه قیاس کنند که مزاج حادث از مزاج طبعی چه قدر بعید افتاده و این معنی ملحوظ نموده تصرف در کمیت و 

کیفیت ادویة مستعمله نمایند مثالً اگر مزاج اصلی حار بود و مر  نیز حار عار  شود دلیل ضعف سبب بود و در اینجا 

آنکه مر  حادث در غایت درجة افراط بود و اگر مزاج اصلی حار احتیاج به دوای شدیدالبرد و کثیرالکمیت نباشد مگر 
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بود و مر  بارد حادث شود المحاله دلیل قوت سبب باشد و به سخونت قوی و به تکثیر مقدار مفتقر بود مگر آنکه 

مر  حادث مخوف نبود و به افراط تسخین ضرری دیگر نظر به مزاج اصلی متوهم گردد که در این حالت نیز درجة 

وسط مرعی باید داشت پنجم مراعات سن و این چنان است گه اگر مریض طفل یا شیخ بود مسهالت قوی ندهند و اگر 

مبتال به مر  حاره شوند آنچه شدیدالبرد باشد خاصهً کافور نخورانند که ضعیف مزاجان متحمل به آن نیستند و اگر چه 

اشد و دوای مقابل حسب قوت سبب باید افراط در تدبیر ب نظر به آنکه مر  گرم شیخ را به غیر از قوت سبب نمی

مطلوب است لیکن از آنکه ضعف قوای ایشان مان  آن گشته و ضرری دیگر در مآل کار محتمل است من  از افراط 

تر از طفل و پیر است ششم مراعات عادت مریض مثالً دریافت نمایند که  اند و جوان در استفراغ متحمل تبرید نموده

به فصد و مسهل و مقی هست یا نه و تأثیر ملین و مسهل و مقی در طبیعتش چگونه است تا موافق حاجت تدبیر معتاد 

اند بیمار را تا  شود لهذا گفته کرده شود چه مالک امر رعایت عادت است که العاده طبیعهً ثانیه و این بدون تجربه حامی

آن کرده باشد و چون مسهل خورانند نخستین به ملینات  ممکن باشد به همان چیزها معالجه کنند که سابق تناول

خفیفه امتحان طب  کنند بعده به مسهل پردازند هفتم مراعات بلد یعنی دریابند که شهر گرم است یا سرد و از روی اقلیم 

 الوض  و نظر به مجاورات کوه یا دریا چگونه است و خاصیت آن چه سان بوده پس موافق طب  او چیست و من حیث

تقاضای او رعایت در عالج نمایند مثالً اگر بلد از اقلیم معتدل بود و عارضی مان  اعتدال او نگردد و یا از اقلیم ثانی یا 

ثالث  بود و لیکن در جنوب او کوه باشد و در شمال او دریای شیرین پس در چنین شهر که بالذات معتدل است یا 

المجاورت سرد افراط در تسخین تبرید نشاید کرد و درجة  و من حیثاالقلیم طب  او گرم است  بالعر  که من حیث

کند و معلوم است که سبب  در تغیر مزاج آن اثر می او فی مغیریاعتدال مرعی باید داشت که چون مزاج او معتدل است 

یر کمتر از ضعیف را تدارک به چیزی ضعیف توان کرد و کذلک اگر در شهر حار مر  حار افتد که در اینجا حاجت تدب

بلد معتدل بود لما ذکر و ایضاً در شهر بسیار گرم تنقیه به فصد کمتر باید کرد و اکثر از مسهل قوی احتراز باید نمود و 

اخراج خون بر محاجم اقتصار باید فرمود و کذا در بلد شدیدالبرودت اجتناب از مسهل و مقی قوی ضرور  *00*جهت 

به برآوردن خون نکنند و اگر ضرورت آید فصد را به از حجامت دانند و بالجمله حال است و در اینجا مهما امکن مبادرت 

بلد بارد مثل حال فصل زمستان و هوای بارد است و در بلد حار مثل حال در تابستان و هوای حار بود چنانچه مذکور 

کنند  غیر او آن چنان عمل نمی کنند و در گردد و بدانند که از خواص بعض بالد است که بعضی ادویه در آنجا عمل می

گردند پس طبیب را از این امر نیز با خبر باید بود و به هر بلدی که برسد از عقالی آن دیار حقیقت  االثر می بلکه باطل

آثار اشیا بپرسد تا از لغز ش قدم محفوظ ماند هشتم مراعات وقت حاضر و او آن است که دریابند تا از فصول اربعه وقت 
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حاضر است پس آنچه مناسب بدان فصل است و در تدبیر فصول مسطور است بکار برند نهم مراعات حال کدام فصل 

هوا چه رعایت امر هوا در اختیار دوا واجب است به سبب شدت احتیاج بسوی آن بنابر اختالف تأثیر دوا به حسب 

پس دوا اگر محلل یا منضج یا مسهل  اختالف آن مثالً نظر کنند که هوا حار است یا بارد و معین دوا است یا مر 

باشد هوای حار اعانت آن نماید و اگر رادع یا قابض بود هوای بارد معین او باشد پس آنچه معین او باشد اختیار نمایند و 

مر  اگر حار بود معین او هوای حار باشد و اگر بارد بود هوای بارد اعانت او کند پس آنچه مضاد او باشد اختیار نمایند 

در هر دو صورت و ایضاً اگر هوالسببی از اسباب سماوی یا ارضی گرم شود در فصل زمستان پس احکامی که مخصوص 

شود دهم مراعات صناعت بهر آنکه هر عمل که با  گردد و رعایت حال هوا در معالجه الزم می آن فصل است ساقط می

نماید و اکثر امرا  صفراوی یا سوداوی واق  شود و  کد و تعب و نصب باشد تجفیف بدن و تقلیل فضول در اکثر احوال

کذلک آنچه قریب آتش باشد و هر عمل که با راحت و آرام بود با آن بدن ممتلی شود و اکثر امرا  او یا دموی بود یا 

 بلغمی و کذلک آنچه قریب آب باشد انتباه بعضی متقدمین بر امور عشرة مذکوره رعایت این دوامر دیگر در عالج به

اند یکی معرفت ماهیت مر  که آیا کدام مر  است تا معالجه هر مر  بدانچه مخصوص آن مر   ادویه افزوده

باشد کرده شود دوم معرفت آنکه مر  در کدام عضو است تا مقابلة آن بدانچه موافق آن از ادویه باشد کرده آید بهر 

عضو دیگر عمل مثل او نکند مثل صبر و ایارج که  آنکه از شان بعض ادویه است که در عضوی عمل بلیغ نماید و در

این هر دو در سر و معده عمل بالغ نمایند و مثل جند بیدستر که در گرده و مثانه عملی نماید که مثل او در سر نکند و 

یعنی الرئیس و شرح قانون بیه عالج به دوا کمتر از سه قانون نیست یکی قانون اختیار کیفیت دوا  بدانکه به قول شیخ

اختیار آثار او به مقابله مر  از جهت کیفیات اول مثل حرارت یا برودت یا رطوبت یا یبوست و از جهت کیفیات ثانی 

مثل اسهال و تحلیل و ادرار و غیره بلکه از جهت خواص تاب  صور نوعیه به نزد ظاهر است که هدایت به سوی این 

حار صفراوی خالص و مستوقه آن  سوءمزاجون معلوم کردند که این تپ از قانون اختیار کیفیت باشد اختیار نمایند مثالً چ

معده است پس از این هدایت شود به سوی اختیار دوای باردالکیفیت قام  صفرا منقی معده از آن آنکه معالجة مر  با 

بر آنکه فعل ضد  کند اما قیاس بنا فصد بود و این قاعده نزدیک اطبا ضروری است و قیاس و تجربه بر آن داللت می

وارد آن است که بدن را به کیفیت خود تغییر دهد و آنچه شان او تغیر بدن بود چون بر آن وارد گردد آن را تغیر دهد و 

یابد و بالعکس و ایضاً ازالة مر  با فصد بهر آن  شود که حرارت تسکین به برودت می اما تجربه بهر آنکه مشاهده می

مگر به زوال مزاج از اعتدال در جانب حرارت بقدر معین و رد آن به طرف صحت نباشد مگر  بود که مثالً مر  حار نبود

تضاد است بالجمله در اختیار کیفیت دوا لحاظ مقدار  قدر حرارت مر  بود و میان حار وبه ایراد چیزی که آن بارد ب
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ی شدیدالتبرید باشد و اگر برودت مر  کنند مثالً اگر حرارت عرضی او شدید بود محتاج به سوی تسکین او به دوا

قوت اکتفا  عرضی او شدید باشد احتیاج به سوی تسخین او به دوای بسیار گرم بود و اگر هر دو قوی نباشد به دوای کم

نمایند دوم قانون ترتیب وقت دوا و احتیاج به معرفت این بهر آن بود که دوای واحد گاهی در وقتی ناف  در مر  بود و 

مضر باشد مثل دوای رادع که در ابتدای اورام حار ناف  است و در انحطاط آن ضار بود و ترتیب وقت او به  در وقت دیگر

اعتبار اوقات سال و به اعتبار تدبیر سابق و به اعتبار وجوب تقدیم بعض او بر بعض و غیر آن بود و وقتی که برای 

ه ادویه مسهله که استعمال او در ربی  و خریف باید نه در استعمال دوا اختیار کنند یا مختص به مر  بود یا نه چنانک

تابستان و زمستان بالجمله رعایت بزرگ در ترتیب وقت استعمال دوا آن است که به اعتبار وقت مر  باشد به نحوی 

و اگر در  که دریافت نمایند که مر  در کدام وقت از اوقات اوست مثالً اگر ورم در ابتدا بود روادع تنها استعمال کنند

منتهی باشد محلالت تنها به عمل آرند و اگر میان هر دو باشد هر دو را مخلوط سازند و در هر مر  آنچه مناسب وقت 

او باشد از استعمال دوا بلکه از تدبیر نیز رعایت آن کنند و ایضاً اگر تپ در ابتدا بود مفتح سدد و م  تسکین اندک بهر 

اند به سده در تزید آنچه  جات استعمال نکنند که آنها شدیدالتسدید و القبض مثل هلیلتپ در ابتدا استعمال نمایند و 

استعمال نمایند پس در انتها مستفرغات به عمل آرند و در این هنگام به استعمال  کسر لهیب تپ بیشتر نماید *01*

هلیلجات باک نیست بعد از آن در انحطاط آنچه حفظ قوت زیاده کند استعمال کنند سوم قانون اختیار کمیت دوا و این 

ر یک درجه بارد است دوای حار شود به قانون تقدیر درجة حرارت و برودت او مثل آنکه این مزاج بقد قانون منقسم می

در درجة واحد مناسب او بود و مثل آنکه این حرارت محتاج به دوای مبرد در درجة ثانی است و این مبرد در درجه ثالث 

تر از آن یابند مقدار او زیاده یاکم به حسب  تر یا قوی است و غیر آن مثالً اگر دوای مطلوب یافته نشود و ضعیف

نمایند بالجمله تقدیر کمیت از هر دو وجه یعنی تقدیر وزن او و تقدیر کیفیت درجة او مجموع بر مقتصای حدس صناعی 

شود از سه مر دریافت  سبیل حدس صناعی یعنی سرعت حرکت فکریه که از کثرت مزاولت اعمال صناعت حاصل می

چنانچه تقدیر کمیت دوا به شود  گردد یکی از مقدار مر  که این گاهی به حسب تغیر وقت مر  نیز متغیر می می

گردد پس مر  ضعیف را المحاله دوای ضعیف کفایت کند و قوی مفتقر به  حسب قرب و بعد از بحران مختلف می

تر بود و ضعف مر  به سکون و قلت اعرا  او و قوت مر  به شدت و کثرت اعرا  او شناخته می شود دوم از  قوی

آن داللت کند و این ده قسم است جنس مثل ذکورت و انوثت و سن و اشیایی که به موافقت و مالیمت و منافرت 

عادت و فصل و بلد و صناعت و قوت و لمخسه و حال هوا و تدبیر سالف و اکثر از اینها مذکور شد سوم از طبیعت عضو 

مریض اگر مر  مختص به عضو بود و حال بدن نیز مثل حال عضو در این باشد و تعرف طبیعت عضو متضمن 
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فت چهار امر است که مزاج عضو و خلقت او و وض  او و قوت او بود اما معرفت مزاج عضو پس احتیاج به معرفت او معر

بهر آن است که چون مزاج طبیعی او و مزاج مرضی او معلوم شد به حدس دریافت گردد که آن چه قدر از مزاج طبعی 

مثالش این است که اگر مزاج اول صحیح بارد بود و  بعید شده پس مقدار چیزی که بر آن وارد کنند دریافت شود و

مر  حار بدانند که از مزاج او بعد کثیر شده پس احتیاج به تبرید کثیر باشد و اگر هر دو حار باشند و اما معرفت خلقت 

عضو پس شکل و مجاری و ادعیه و هیئت سطوح اعضاء در مالمست است و خشونت از فن نظری در آن تامل نمایند 

المنافذند و در داخل و  به اختالف آنها کمیت ادویه مختلف بود و معذلک بدانند که بعض اعضادر خلقت خود سهلچه 

خارج او موض  خالی است مثل شش که آن را از داخل تجاویف شعب قصبة ریه است و عروق ضوارب متفرق در آن و 

سبب وسعت مسام او و سهولت نفوذ دوا  ند بهاز خارج تجویف صدر پس فضول به دوای ضعیف معتدل از آن مندف  شو

اند مثل ریه و  المنافذ نیستند پس محتاج به دوای قوی باشند بعضی متخلخل به سوی باطن او و بعضی از آن سهل

بعضی متکاثف مثل کلیه و متخلخل را دوای لطیف کافی باشد و اگر چه او را موض  خالی بود و اکثر اعضا که به دوای 

دارد آن است که آن را تجویف نه از داخل و خارج و نه از یک طرف و نه فضا باشد و معذلک متکاثف بود قوی احتیاج 

مثل عصب دست و پا بعد از آن عضوی که آن را تجویف از جانب واحد باشد از داخل مثل اورده و شرائین دست و 

آن را فضا از هر دو جانب بود لیکن ملرز  پاست و از خارج مثل اعصاب که در تجویف شکم و سینه است و بعد آن آنچه

کثیف بود مثل گرده که آن را فضای شکم از خارج و فضائی در داخل اوست و در این احتیاج به دوای قوی در درجة 

وسطی باشد پس از آن آنچه آن را تجویف از هر دو جانب بود و آن سخیف باشد مثل ریه که تداوی این به ادویه کنند 

ی که تجویف و تخلخل مسام هر دو سبب برای سهولت وصول اثر دوا بسوی عضو است همچنین آن هر و بدانند نوع

دو سبب است بنابر سرعت قبول او برای فضول و بهر اندفاع او از آن نیز و اما معرفت وض  عضو این است که وض  

دوا مثل معده یا بعید مثل مقتضی موض  یا مشارکت است پس موض  یا مشارکت است پس موض  یا قریب از منفذ 

گرده یا متوسط مثل جگر باشد و مشارکت با عضو دیگر بود و معرفت اوالً به دست بهر آنکه تقدیر کمیت دوا مختلف 

است به نسبت انتفاع به وض  از  االئفاع اخصشود به اختالف هر دو و انتفاع به وض  عضو از جهت علم مشارکت  می

اختیار جانب جذب دوا و امالة مادة مر  به سهولت بسوی عضو مشارک از جانب مناسب علم موض  به قرب و بعد بهر 

مثالش این است که چون ماده در حدبة کبد باشد استفراغ آن به بول کنند و اگر در قعر جگر باشد استفراغ آن به بول 

رک اعضای بول است و قعر آن کنند و اگر در قعر جگر باشد استفراغ آن به اسهال نمایند بهر آنکه حدبه کبد مشا

مشارک امعا است و اما انتفاع به وض  عضو از جهت علم موض  عضوی که ارادة مداوات او کنند از سه وجه بود اول 
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اگر قریب از منفذ دوا باشد مثل معده ادویه معتدله کفایت کند یعنی قوت دوا به قدر  *01*قریب و بعد اوست پس 

ر آن باید تا در فعل افراط نکند و اگر بعید باشد مثل ریه یا کلیه محتاج شوند به زیادت مقابل مر  بال زیادت تصرف د

تر از آن و یا به زیادت در مقدار او و یا به خلط او به چیزی که آن را قبل از  در قوت دوا یا به استبدال او به دوای قوی

ل به سوی آن فاسد گردد پس اگر در قوت آنها جدا شدن قوت او بدان رساند بهر آنکه قوت ادویه معتدله قبل وصو

زیاده نکنند غر  حاصل نشود و به زیاده کردن در قوت آنها حاجت افتد و خصوصاً از ادویه که غذایی باشند بهر آنکه 

حتاج احالة اعضا او را بیشتر بود و این بهر اغتذا بدان باشد و اگر میان قوت دوا و مر  بعد کثیر بود در این هنگام دوا م

النساء و امثال  الیه بود مثل حال اضمدة عرق در تنفیذ به سوی غائضه باشد پس احتیاج افتد که قوت دوا بیشتر از محتاج

آن دوم این است که معلوم نمایند چیزی را که به ادویه مخلوط کردن سزاوار است تا آن مخالطه در ایصال آنها به 

شود و زعفران به ادویه قلب و ایضاً معلوم  اعضای بول مخلوط کرده می سوی عضو سرعت کند چنانچه مدرات به ادویه

نمایند که فعل هر دوا را اختصاص به عضوی نیست و چون آن را بخورند در بدن متفرق گردد و به عضو مریض چیزی 

ی اعضا به سبب ورود که از آن برسد بسیار اندک بود پس تاثیر او در آن اندک باشد و گاهی او را الزم بود اضرار به باق

قوت این دوا به سوی آنها با وجود عدم حاجت به سوی آن پس هر گاه در صرف آن دوا به سوی آن عضو علیل حیله 

کنند تأثیر او در آن اکثر بود و آن را ضرر به عضوی لزوم ننماید و طریقش این است که بدان دوا چیزی که از شان او 

سازند پس این هر گاه به سوی آن نافذ شود همراه او دوای دیگر باشد و در این نفوذ به سوی عضو مریض بود مخلوط 

کنند با وجود بودن آن شدیدالحراره پس در این  هنگام تأثیر او بیشتر گردد و لهذا زعفران را در قرص کافور استعمال می

ت که جهت ایصال دوا به سوی وقت تبرید قلب بیشتر گردد به سبب تنفیذ زعفران کافور را به سوی قلب سوم آن اس

آن دریافت نمایند مثالً هر گاه طبیب معلوم کند که قرحه در امعای سفلی است دوا را به حقنه رساند و اگر دریافت نماید 

که در امعای علیا است آنرا به شرب ایصال کند تا در هر دو صورت ایصال دوا از اقرب طرق باشد و قوت او تا هنگام 

آن عضو باقی ماند و بدان که بعض اعضا بعید از منفذی باشند و قریب از دیگر مثل مثانه و رحم پس  وصول او به سوی

مشروبات به سوی آن از منفذ بعید برسند و آن دهن است و ادویه مرزوقه از منفذ قریب برسند و آن سوراخ قضیب و 

بعضی اعضا است که نفوذ ادویه به سوی آنها از منفذ تر باشند و  رحم است و لهذا ادویه مرزوقه در ازالة امرا  آنها قوی

واحد گاه قریب شود و گاه بعید و این مثل ریه است که ادویه متناوله گاهی به سوی آن از مری به رشح از مسام غشائی 

و رسد  شود و این بسیار قریب است و گاهی از طریق معده به سوی آن می که میان او و میان قصبة ریه است واصل می

این چنان باشد که به سوی کبد نافذ شود و بعد از آن به سوی رگ اجوف بعده به سوی ریه فلهذا بهتر در ادویه سرفه 
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باشد و این در آنجا است که ماده به  اند و بدانند که گاهی انتفاع به مراعات موض  و مشارکت معاً می همچنین ساخته

در انصباب بود پس اگر هنوز در انصباب بود آن را جذب کنند از موض   تمامه به سوی عضو ریخته باشد و یا ماده هنوز

ها یا ربط ساقین  او اعم از آنکه جذب به دوای جاذب بود یا به امر دیگر جذاب مثل نهادن ادویه حریفه بر دستها و پای

در قطر عر  از  کنند هنگام توجه ماده به سوی سر بعد مراعات این چهار شرط یکی مخالفت جهت چنانچه جذب می

راست به سوی چپ و بالعکس و در قطر از فوق به سوی اسفل و بالعکس و در قطر عمق از ظاهر به سوی باطن و 

بالعکس و از قدام به سوی خلف و بالعکس تا ماده از جهت انصباب برگردد و این گاهی به خالف قریب بود مثل نهادن 

ه بعید مثل بستن ساقین هنگام تصاعد مواد ر سر دوم مراعات مشارکت محاجم بر نقره برای جذب مواد از چشم و یا ب

کنند بنابر جذب به سوی شریک بهر آنکه میان پستان و رحم  چنانچه حبس حیض به وض  محاجم بر پستان می

ن نمایند بنابر آنکه در ای مشارکت است سوم مراعات محاذات در سمت چنانچه در امرا  جگر از باسلیق راست فصد می

الیه بسیار قریب از  جانب است و در علل طحال از باسلیق چپ چهارم مراعات تبعید در جذب یا در مجاری تا مجذوب

منه نباشد بهر آنکه چون از آن قریب باشد این جذب در حقیقت معاون برای حرکت ماده به سوی آن بود و  مجذوب

منه را معر  انصباب مواد به  جذب تام عضو مجذوب ایضاً جذب به سوی عضو بسیار قریب با وجود بودنش مان  از

سازد و اما اگر ماده به تمامه منصب بود از معرفت مشارکت به دوامر منتف  شوند یا از جهت آنکه از نفس  سوی آن می

عضو آن را بگیرند چنانچه فصد رگ زیر زبان در عالج ورم لوزتین و یا به سوی عضو قریب مشارک نقل کنند و از آن 

کنند و بدان که چون زمانة انصباب ماده طول کند و در  رحم می *04*یرون آرند چنانچه فصد صا  در امرا  ب

عضو مستقر گردد نقل او از آن مشکل بود بلکه صواب این است که از آن عضو خارج کنند و اما قبل از آن نقل به 

اول آنکه هرگاه ارادة جذب به سوی خالف  قریب مشارک نمایند و برای جذب به سوی خالف شرائط دیگر نیز هست

عنه نمایند تا انجذاب مواد به سوی آن کم شود بهر آنکه وج  جذاب است پس اگر  کنند اوالً تسکین وج  عضو مجذوب

تسکین نکنند مواد بر عضو تعاقب کند و فائده جذب باطل گردد دوم آنکه نظر کنند تا مجار ماده بر عضو رئیس نباشد و 

آن ضرر عام نگردد مگر آنکه این رئیس به مرور ماده بر آن متضرر نگردد مثل جگر که گاهی مواد از اعضا به به تضرر 

الیه  کند تا به اسهال خارج شود با وجود آنکه عبور او به جگر الزم است سوم آنکه عضو مجذوب سوی امعا جذب می

الیه ماده بسیار  امتالی مفرط نبود تا بر عضو مجذوب الحس چهارم آنکه در بدن البصر نباشد به سبب بودنش قوی قلیل

منجذب نگردد و تحلیل او از آن مشکل گردد لیکن این وقتی بود که با جذب استفراغ نباشد اما چون با وی استفراغ 

بر  باشد از این ضرر نبود پنجم آنکه عضو مجذوب الیه آمادة اندفاع مادة دیگر به سوی آن نباشد بهر آنکه جذب اعانت
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که به سوی آن ماده مندف  شده مخرجی طبعی برای او نباشد یا احداث مخرج برای  حصول آن نماید ششم آنکه عضوی

او از آن ممکن نبود بهر آنکه اگر مخرج طبعی برای او باشد یا احداث مخرج بهر آن ممکن بود مثل فصد خروج او از 

ز سه طریق بود و قوام عضو را نیز در این باب مدخل است و عمده آن اولی است و اما معرفت قوت عضو و انتفاع از آن ا

الحس عصبی باشد ادراک او  در همة مراعات حال عموم ضرر و عدم او از استعمال دوا بر عضو است پس اگر عضو ذکی

عام به تجلیل اند و بدان الم بسیار یابد پس ضرر  برای منافی بسیار بود و ادویه قویه کثیرالمنافات برای طبیعت مولم

تر بود طریق  ارواح گردد و اگر عضو شریف باشد ضرر از آن بیشتر بود و اگر رئیس باشد تضرر از آن هر دو هر دو زیاده

االمکان  اول مراعات ریاست و مبدئیت است پس هر عضو که مبدأ و رئیس باشد بر آن تعظم امر به ادویه قویه حتی

ابر بودن اعضای رئیسه مبادی قوای ضروری در حیات و کثرت منافات دوای قوی ننمایند تا بدن را ضرر عام نگردد بن

آن را و لذلک از دماغ و جگر آنچه احتیاج استفراغ آن بود آن را در یکدفعه خارج نکنند و اخراج شدید البته ننمایند که 

ج ارواح بدان در استفراغ دفعهً و این بسیار مضر بود بلکه قاتل بنابر اختالط مواد صالح به فساد و به سبب کثرت خرو

چون مراعات امر در استفراغ مواد جگر و دماغ واجب شد پس قلب به طریق اولی بود و ایضاً تبرید شدید ننمایند تا 

اطفای حرارت غریزی الزم نشود و این عام است در اعضا لیکن ضرر در اعضای رئیسه بیشتر بود بهر آنکه مبادی 

ویه محلله برر جگر ضماد کنند از ادویه قابضه خوشبو بنا بر حفظ قوت خالی نگذارند تا به جهت اند و چون به اد ارواح

قبض از آن از تحلیل مفرط من  کند و به جهت خوشبو تقویت مزاج آن نماید و همچنین در آنچه در مشروبات برای 

ت فعل مشترک به هر عضو است بهر کبد و اولی اعضا به این مراعات قلب است پس دماغ پس کبد و طریق دوم مراعا

آنکه اگر فعل آن عضو مشترک و عام به جم  بدن باشد و اگر چه رئیس نبود مثل معده و ریه و حجاب رعایت قوت 

دهند تا ضعف آن زیاده نگردد و بدانند که  اوالً به دست و لهذا در حمیات با ضعف معده آب سرد شدیدالبرودت نمی

ضای رئیسه و آنچه در شرف قریب آنها است از اعضای شریفه خطر شدید به حیات دارد استعمال مرخیات صرف بر اع

کند و جرم او ضعیف و ارواح او را معر  تحلل و فعل او را  انصباب مواد می  بهر آنکه دوای مرخی عضو را معر 

است پس در اعضای گرداند و طریق سوم مراعات ذکای حس و کالل آن  ضعیف و مهیا به عفونت و قبول امرا  می

الکیفیت سمیه و لذاعه و موذیه مثل تیوعات و غیره احتراز  الحس عصبی واجب است که از استعمال ادویه ردی ذکی

نمایند تا قوت آنها بنابر شدت تضرر آنها به منافی به سبب ذکای حس تحلیل نگردد و ادویه که از استعمال آنها اجتناب 

حاشا و ماذریون و مانند آن بنابر اضعاف آنها به تجلیل ارواح دوم مبردات بالقوه  کنند سه قسم است یکی محلالت مثل

مثل افیون و امثال آن بنایر اضماد آن ارواح را و اطفای آن حرارت غریزی را سوم آنچه کیفیات مخالف طبیعت عضو آن 
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ة اعضا و ابطال قوای آنها تعلیم تا اینجا را بود مثل زنگار و سفیداب و مس سوخته و مانند آن بنابر منافات آنها به امزج

الرئیس بیان نموده تمام شد و سوای از این قوانین دیگر نیز است که احتیاج به  اقسام قانون ثلثه که بهر عالج بدو شیخ

باید افتد چنانچه اول اختیار جوهر دوا است مثالً ادویه قلب که جوهر آنها شدیدالمناسبه به جوهر روح  سوی آنها نیز می

و چون دو دوا در تعدیل مزاج مساوی باشند و جوهر یکی از آن هر دو مالیم به بدن باشد و جوهر دیگر منافی به بدن 

پس استعمال مالیم اوفق است دوم اختیار جهت استعمال دوا چنانچه ادویه قولنج که افضل استعمال او به طریق حقنه 

ن است و این بهر آن است که نفوذ او به سوی مر  از اقرب طریق است و ادویه عثیان که افضل استعمال او نوشید

باید سوم اختیار هیئت دوا چه بعض ادویه است که افضل استعمال آنها به طریق لعوقات بود مثل ادویه سینه و بعضی 

د از باشد مثل ادویه مستعمله برای امرا  اعضای بعی *05*دیگر است که افضل استعمال آنها به طریق مشروبات 

تر بود و بعضی از آنها است که افضل استعمال آنها به طریق حبوب بود مثل ادویه  معده تا نفوذ آنها به سوی آن سری 

مستعمله برای تنقیه سر و غیر اینها چهارم اختیار بودن دوا بطور مفرد یا مرکب بود چه بعضی امرا  است که ادویه 

در آن به اغرا  مقصود در عالج آن کم کفایت کند و بعضی از آن است آنها مرکب باید مثل حصات که ادویه مفرده 

که ادویه آنها مفرد باید مثل ادویه امرا  مزاجی پنجم اختیار بودن دوا نو یا کهنه است چه بعض ادویه است که 

یگر آن است استعمال او بعد گذشتن مدتی بر آن جائز بود مثل ادویه که در آن افیون داخل شود چون تریاق و بعض د

  .که نو بهتر بود مثل قرص کافور و بعضی از آن است که چون کهنه شوند قوت آنها قوی گردد مثل شراب و زیت

  ذکر قوانین که رعایت آنها در امر عالج واجب است

قوت الرئیس امراضی که در آن خطر بود و به تاخیر واجب در امر عالج یا تخفیف در آن از فوت  بدان که به قول شیخ

امن نباشد پس واجب است که در آن اوالً ابتدا به عالج قوی نمایند و حاصل این کالم آن است که اگر مر  عظیم 

باشد و خوف بود که قوت زمانة معتدبه وفا نکند به سبب عظم نفس مر  یا ضعف قوت یا کثرت ماده یا هیجان او یا 

به استحالة مادة مر  یا اقتضای هوا و فصل و غیره برای مناسبت بدن و مزاج به مر  یا استعداد در اخالط بدن 

باید که امر به سوی طبیعت موکل نگرداند و رعایت تدریج از عالج ضعیف به سوی عالج قوی  شدت مر  پس می

نکنند بلکه ابتدا به عالج قوی نمایند بهر آنکه وقت به آن وفا نکند و این هنگامی است که قوت بسیار ضعیف نباشد به 

حوی که با مقاسات احتمال عالج قوی نکند چنانکه او عادت است و امراضی که در آن خطر نبود و از فوت شدن قوت ن

تر غنا حاصل نشود و مراد از این تخفیف بر طب  است به استعمال  تر تدرج نمایند اگر از خفیف خوف نباشد به سوی قوی
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تر استعمال  اند و در این هنگام واجب است که دوای قوی افی طبیعتاشیای خفیفه غیر قویه بهر آنکه ادویه قویه اکثر من

نکنند مگر وقتی که دوای ضعیف تر غنی نکند که در این حالت در آن تدریج به قوی نمایند تا آنکه منتهی شود به 

وار است  حدی که وفا به غر  نماید لیکن این وقتی به عمل آرند که مر  مهیاج نباشد بهر آنکه در آن هنگام سزا

که ادویه قویه استعمال کنند و اگر چه ماده نضج نیافته باشد و فائده تدریج به سوی عالج قوی مثل فصد و داغ و 

شکاف و اسهال و غیره آن است که طبیعت منزعج نگردد که این المحاله تحریک قوی غیرمالوف است پس امر بر آن 

ن نشاید که از صواب بگریزند اگر تاثیر او به دیر باشد و بر غلط عظیم گردد و خصوصاً چون مشغول به مر  باشد قانو

قیام نمایند اگر ضرر او ظاهر نشود و تأخیر تأثیر صواب گاهی به سبب مانعی باشد مثل مالقات به بدن غیر مستعد بهر 

ط باشد و معرفت انفعال یا عدم طول مالقات او به بدن تا زمانی که در مثل او اثر ظاهر شود و همچنین حال در غل

عالج صواب با وجود تاخیر تاثیر او و معرفت عالج غلط به عدم ظهور ضرر او از قیاس که بر آن داللت کند یا از تجربه 

که از عالج مثل او مستفادشده باشد حاصل شود و بسا باشد که جاهل در جائی تدبیری کند که آن را در مقامات دیگر 

ب نبود پس تا وقتیکه ضرر او ظاهر نگردد از آن باز نماند قانون واجب نیست که با وجود ناف  یافته و ان در اینجا مناس

بودن تدبیر صواب بر یک عالج به دوای واحد و ایضاً بر جنس واحد از عالج قیام نمایند بلکه تبدیل ادویه کنند بهر 

یر ظهور نف  به سبب مثل این امر باشد آنکه بعضی ابدان را خاصیت در تاثر از بعض ادویه باشد پس جائز است که تاخ

گردد و از شیء مألوف بدن  در این صورت انتقال از دوائی به دوای دیگر واجب بود و ایضاً دوای واحد مالوف به بدن می

گردد و اما بعض تدابیر مالوفه مثل فصد و اسهال و غیره گاهی نف  بسیار کند و مثال  شود و تاثیر او کم می منفعل نمی

قال عالجی به عالج دیگر در مر  واحد این است که مثالً عالج مر  بلغمی جائز است که به تحلیل بلغم بود و انت

به اذابت پس ادرار و به انضاج پس اسهال و هر گاه محلل استعمال نمایند و اثر نف  ظاهر نگردد به اذابت پس او را یا 

باشد نسبت به ابدان و اعضا پس هر بدن بلکه  ال گاهی مختلف میبه انضاج پس اسهال انتقال کنند قانون استعداد انفع

هر عضو را بلکه بدن واحد و عضو واحد را در وقتی غیر وقت دیگر خاصیت در انفعال از دوائی به غیر دوای دیگر بود یا 

از داخل و مثال  به سبب معاونت هوا برای او در وقتی بنابر موافق بودنش کیفیت را وقت دیگر و یا به سبب امر دیگر

ها زیاده از مفرحات تقویت یابند و مثال دوم آن است که  المصام به مالیدن روغن اول این است که ابدان متخلخل واس 

دماغ به عنبر زیاده از زنجبیل گرم شود و مثال سوم این است که بعض ابدان به روغن گل در تابستان و در جوانی گرم 

بدان سردی یابند و مثال چهارم آن است که معده حار در شباب به قرص کافور نف  یابد شوند و در زمستان و در پیری 

و در شیخوخت بدان ضرر یابد بلکه بدانچه قلیل البرد از آن باشد مثل قرص زرشک منتف  گردد قانون هر گاه مر  
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عمال نکنند بهر آنکه طبیعت مشکل گردد باید که بر مر  و بر طبیعت بگذارند و به استعمال دوای مسهل و غیره است

یا غالی شود و مر  را مقهور گرداند و یا مغلوب شود و مر  ظاهر گردد و این بنابر آن است که آن هر دو در 

و بعید است که یکی از آن هر دو غالب نشود پس اگر طبیعت غالب شود از اقدام بر عالج با وجود  *06*اند  مقاومت

الب گردد عالمات او المحاله ظاهر شود و گذاشتن بر طبیعت نیز اگر چه مضر است جهل به مر  نکنند و اگر مر  غ

مگر ضرر این کمتر از ضرر تدبیر بر جهل بود و حصر در انقهار مر  و ظهور آن اکثری است چه بسیار باشد که موت 

النف   یا مشترکثبل از ظهور عالمات مشخصه مر  عار  شود پس معالجه به عالجات ضعیف خالی از کیفیات بد 

الصدر اشتباه افتد به شربت عناب و نیلوفر امر کنند و اگر در تپ عنفی اشکال  الجنب و ذات نمایند چنانچه اگر در ذات

است یا صفراوی یا غیر آن سکنجبین و شربت لیمو دهند بهر آنکه نف  این هر دو به جمی   گردد و ندانند که این بلغمی

تطفیه و اما بنابر بارد به تلطیف و تقطی  قانون چون مر  غیر حادث از وج  با وجعه جم  مواد است اما برای حار به 

شود و یکی از آن هر دو سبب دیگر نباشد مثل رمد با صداع و یا مرضی که سبب او وج  باشد با وج  جم  گردد مثل 

ل اورام موجب وج  و مثل ضربه و غشی حادث از قولنج یا غیر آن با قولنج و یا مر  موجب وج  با وج  جم  شود مث

سقطه باید که ابتدا به تسکین وج  کنند بهر آنکه وج  محلل ارواح است و قوت را ضعیف کند پس به دف  مر  وفا 

نکند و مضعف عضو است پس استعداد مر  اشتداد نماید و مر  مستولی شود و ایضاً وج  جذاب مواد است به موض  

مر  را زیاده کند یا مر  دیگر پیدا نماید و ایضاً طبیعت به سبب اشتغال او به وج   سبب تسخین او پس این خود به

تدبیر مر  ذهول کند پس مر  مستولی گردد و چون در این حال یا در مطلق وج  به تحذیر حاجت افتد باید که از 

باشد به سبب  الضرر می مثل خشخا ش تجاوز نکنند که این با وجود تحذیر مالوف و ماکول است و شیء مالوف قلیل

های مخدرات از تغلیظ خون و روح و غیر اینها ظاهر است مگر  معتاد بودن طبیعت به اصالح و دف  مضرت او و مضرت

تر از آن مثل افیون جائز بود  ای رسد که از آن خوف هالکت بود پس در این هنگام تجاوز به قوی آنکه وج  به مرتبه

ایذا یابند باید که غذای صاحب او به غذایی که سخت مغلظ خون باشد مثل هرائس قانون هر گاه به شدت حس عضو 

الصعود از  گردد چنانچه گاهی به تصاعد ابخرة الزم سازند و روادت شدت حس عضو بهر آن است که موجب مر  می

و غذای غلیظ گردد  شود و وسواس و سوءتخیل و دوی و طنین و غیره عار  می معده و غیره به سوی سر احساس می

االستعداد هر ادراک باشد و از تغلیظ خون و روح به تبرید گاهی  خون غلیظ پیدا کند پس روح متولد از آن غلیظ قلیل

باشد چون مزاج از سردی او ضرر یابد اما اگر خوف تیرید نباشد غذای صاحب او به مبردات مثل کاهو و مانند  خوف می

جیده نافعه استعانت به مقویات قوای نفسانی و حیوانی است مثل تفریح مریض و  آن سازند قانون بدان که از معالجات
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لقای کسی که بدان انس باشد و مالزمت شخصی که از آن سر در یابد و گاهی مازمت محتشمین و کسی که از آن 

مسخن مثیر مواد نف  شرم نماید بنابر من  او از اشیای مضر که آن را طلب کند و بر آن صبر ننماید و از حرکات کثیر 

بینیم که هر  گردد و از آنچه یکدیگر را عار  شود چه می کند و پوشیده نیست که هر واحد از نفس و بدن منفعل می

گردد و چون خون رقیق صاف  گاه بر بدن خلط سوداوی غالب شود برای نفس خوف و توحش و فکر فاسد عار  می

چون نفس را غضب بسیار شود بدن را غلبة صفرا و سخونت مزاج  شود و کذلک غالب گردد نفس را سرور پیدا می

شود بلکه گاهی مزاج و رطوبات به  گردد و چون غم کثرت نماید بدن را غلبة سودا و یبس مزاج او عار  می عار  می

 حالت محمود یا مذموم دفعتاً مستحیل می گردد و از این قبیل است آنچه مریض هنگام دیدن محبوب او یکبارگی

یابد و هرگاه تاثیر امور نفسانی در بدن به این درجه باشد پس این عالج روحانی بالضرور روحانی بالضرور  صحت می

ناف  باشد و قریب این نوع از معالجات انتقال مریض از شهری به شهر دیگر است و از هوا به هوا و انتقال از هیئت به 

شود بهر آنکه از  ی عضو از هیئت ردی یا تغیر مزاج ردی کرده میهیئت دیگر و تکلیف هیات و حرکات که بدن استوا

کند و اگر چه هوای هر دو بلد مختلف نباشد و ایضاً  نماید و آن را نف  می انتقال بلد گاهی مریض تصور شفا در آن می

صی یابد تأثیر در انعا ش سوی بلد اگر چه آن را امور ساده متجدد گردد و بدان از امور متکررة مکدره ارواح خال انتقال به

ها قوی گردد و همچنین در هوای جیدتر از بلد اول تاثیر قوی باشد با وجود تصور مریض در آن شفا را و ایضاً  قوت

سوی ضد آنها ازالة مر  ریا  هرگاه سبب مر  حرارت باشد نقل مریض از هوای حار و مسکن حار یا فصل حار به

ال از هیئت به هیئت این است که مثالً صاحب قرحه بر هیئتی باشد که آن را تخفیف در آن می نماید و مثال انتق

سوی هیئتی که ریم از آن جدا شود متغیر گردانند آن را  احتباس ریم و فساد آنچه گرد اوست الزم بود و چون وض  او به

آئینه و غیره و مثل سوی چیزی مثل  نظر قوی تیز به نف  بخشد و مثال تکلف هیآت مثل تکلف طفل احول است به

نماید و گاهی بالتکلف  سوی تکلف تسویة وجه و عین او می تکلف صاحب لقوه از نظر در آئینه چینی که ای ن ادعا به

قانون  *07*کند و مثال حرکاتی که با وی تغیر مزاج گردد حرکات اهل ریاضت است  صالح عود می معالجات دیگر به

د این است که معالجات قویه در فصول قویه و داغ و شکافتن و قی کردن در گرما و از قوانین آنچه از حفظ او واجب بو

اجتماع امور خارج از اعتدال که ن مر  و عالج قوی و افراط کیفیت فصل   سرما تا ممکن بود ترک نمایند تا قوت را به

ای قوی عالج کنند گاهی به گردد و در این هنگام اگر به دو است ضعیف نگرداند بهر آنکه قوت در گرما ضعیف می

شود و دوای قوی چون متمکن به دف  آن نباشد متوجه  سقوط قوت مودی گردد و در سرما مواد عاصی غلیظ می

سوی مواد رقیق گردد و ضرر عظیم از ان حاصل شود و همچنین داغ و شکاف در گرمی و سردی قوی به دیر صحت  به
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عج طبیعت محلل ارواح است نه مطلق معالجات قویه چون استعمال اشیای یابد و مراد به عالجات قویه همین امور مز

التسخین مثل  البرد مثل شیرة تخم خرفه و کاسنی و مغز تخم بهدانه و ماست در گرما محمود بود و تدبیر قوی قوی

ق بود این است که استعمال کمونی و فالفلی و غیره در سرما ناف  باشد قانون اموری که در عالج او احتیاج به نظر دقی

در یک مر  و استحقاق متضاد جم  شوند مثالً مر  مستحق تبرید باشد و سبب او مستحق تسخین بود مثل تپ که 

ای که سبب تپ باشد مقتضی تسخین است بنا بر تفتیح او یا به عکس  مقتضی تبرید است برای اطفای حرارت او و سده

سوی سر صعود کند و منعقد شده مادة  حار باشد و از ان هر دو بخار بسیار بهاین باشد چنانچه هر گاه قلب و معده هر دو 

زکام و نوازل گردد و پس سبب مستدعی تبرید باشد یعنی تبرید قلب و معده و مر  یعنی زکام و نزله مستدعی 

و تسخین بود بهر تحلیل مادة او و کذلک آنکه مر  و عر  جم  شوند و مر  مستحق تسخین باشد و عر  ا

مستحق تبرید بود مثل قولنج و وج  او که مادة قولنج و وج  او که مادة قولنج مقتضی تسخین و تقطی  است و شدت 

وج  او مقتضی تبرید و تخدیر و یا به عکس این باشد چنانچه در تپ صفراویه باشد غشیه که در آن دست و پا سرد 

دعی گذاشتن آن در آب گرم بلکه مالیدن به گردد مر  مستدعی تبرید بود و عر  یعنی سردی اطراف مست

ها طبیب محتاج به نظر دقیق است تا معلوم نماید که عالج اولی است یا ترک آن و  های گرم پس در این صورت روغن

باید کرد  و اولی به معالجه است و با وجود اولویت او چگونه عالج و رعایت ضد می با وجود عالج کدام از آن هر دو اهم 

شود بلکه بسیار باشد که حسن تدبیر یعنی  را عالج بالضد از استفراغ و مقابله کرده نمی سوءمزاجهر امتال و هر  قانون

مثالً حار ترک  سوءمزاجنماید مثالً در امتال تقلیل طعام و در  تصرف در در امور ضروریه کفایت امر مهم از آن هر دو می

اغذیه معتدله قلیله قانون هرگاه چند امرا  در شخص واحد جم  شوند  چیزی که آن را زیاده کند و استعمال اشربه و

طبیب را واجب است که به معالجة مرضی ابتدا کند که بدان یکی از این سه خواص مخصوص باشد یکی آنکه مر  

که  مزاجسوءدوم بدون صحت آن زائل نشود مثل ورم و قرحه چون هر دو مجتم  شوند باید که اوالً عالج ورم نماید تا 

صحت یابد بهر آنکه به غذای ماحم ملتحم  سوءمزاجهمراه او است زائل گردد و ممکن نیست که قرحه با وجود 

مصاحب ورم التحام من  شود بنابر آنکه طبیعت را از اصالح غذا و فعل او مان  بود دوم آنکه  سوءمزاجگردد و با وجود  می

ده و تپ عار  شود باید که اوالً معالجه سده کنند بعده عالج یک مر  سبب مر  دوم باشد مثل آنکه هر گاه س

سوی چیزی که در آن قدری تسخین باشد حاجت افتد بهر آنکه  تپ نمایند و از تپ خوف نکنند اگر در تفتیح سده به

 نفسه است پس سزاوار آن است که اول عالج سده نمایند سده در اینجا اگر چه سبب تپ است لیکن آن نیز مر  فی

پس عالج تپ و سده مان  از تنفس و ترویح و معین خلط موجب تپ است فلهذا زوال تپ بدون زوال سده ممتن  است 
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و تپ عفنی مختلف می باشد به حسب ماده بهر آنکه ماده مثالً گاهی بلغمی و گاهی صفراوی بود و عالج تپ بلغمی 

او نیز و در صفراوی مر  که آن حمی است و  محصور بر مضادت مر  تنها نیست بلکه بر این و بر مضادت سبب

اند که آن هر دو حارند و دف  آنها به دوای بارد بود به خالف بلغمی که عالج  سبب که آن صفرا است در این امر مطابق

در آن گاهی به حسب تپ باشد و گاهی به حسب مادة مر  که آن بلغم است و کذلک سدة موجب تپ که عالج در 

شد پس به اعتبار تپ به مبردات باید و به اعتبار سده به مفتحات نه مبردات بهر آنکه مفتحات تپ را با آن مختلف می

افزاید و معالجة  کند بلکه در آن دور عفونت بل در تپ می کند به ازالة آن سده را و اما مبردات سده را نف  نمی فائده می

نکه محال است که تپ زائل شود و سبب او باقی باشد و سل یعنی قرحه به مجففات کنند و از تپ خوف نکنند بهر آ

افزاید سوم آنکه یکی  عالج سبب او به تجفیف است و آن مضر تپ است بهر آنکه مجفف در حدت تپ و حرارت آن می

تر و خوف اتالف در آن بیشتر باشد چنانچه هرگاه  از آن هر دو شدیداالهتمام باشد یعنی حادتر بود و منتهای آن قریب

وناخس و فالج جم  شوند عالج سوناخس به تطفیه و فصد کنند و به فالج التفات ننمایند بهر آنکه تپ مر  حاد س

است و فالج مر  مزمن که در این خوف از ثوران خلط خانق نیست و چنانچه استسقا هرگاه مقارن تپ باشد به معالجة 

بگدازد و در استسقا  *08*آن حار است و جوهر کبد را تپ مشغول شوند و تقدم این بر عالج استسقا بهر آن است که 

افزاید و مثل خفقان و ضعف جگر چون هر دو مجتم  شوند پس ادویه معدنیه مفرحه ناف  خفقان مضر جگراند بهر آنکه 

سبب غلظ و حجریت خود در کبد بچسبد و در مجاری آن هنگام مرور خود بایستد و در ضعف و اذیت او بیفزاید و در  به

مثل این صورت باید که طبیب رعایت اهم در معالجه نماید و جانب مر  دیگر نیز اهمال نکند قانون چون مر  و 

عر  مجتم  گردد به عالج مر  ابتدا کنند که عر  به تبعیت آن زائل گردد مگر آنکه عر  غالب و شدیدالنکایت 

رت به معالجه این مشغول شوند و اگر چه در مر  باشد و از آن خوف کنند که قوت را تحلیل و ضعیف کند در این صو

بیفزاید مثل غشی چون مقارن تپ باشد که در مثل این وقت محتاج به دادن دوای مقوی و مزید روح مثل خمر و امثال 

شوند که در این هنگام قصد عر  کنند و به مر  التفات ننمایند چنانچه مخدرات در قولنج  آن از مسنخات می

خورانند و اگر چه این مضر است به نفس قولنج  ن صعب شود برای تسکین عر  که آن وج  است میشدیدالوج  چو

سبب ضعف  سبب تبرید مخدرات موجب زیادت سبب او و همچنین گاهی تاخیر فصد واجب به که آن مر  است به

قدم از فصد مضاعف شوند و کنند بنابر آنکه ضعف معده و ضعف اسهال مت الحال می معده یا اسهال متقدم یا غثیان فی

کنند چنانچه در مر  تشنج  نمایند و قصد سبب یعنی خون به استیفا نمی کنند و فصد می گاهی در آن تاخیر نمی

نمایند بلکه چیزی از آن می گذارند که حرکت تشنجی آن را تحلیل کند بهر آنکه  امتالئی قصد اخراج همة خلط نمی
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دوم آن یعنی تشنج یبسی که از آن شدیدالخطر است حاصل نشود قانون به قول رطوبات غریزی تحلیل نگردد و نوع 

شود از ابدان آن احوال مر  است نه اعرا  که الحق احوال گردد بهر آنکه احوال  مسیحی آنچه عالج کرده می

ماینبغی جاری اعضای بدن چون کما ینبغی جاری باشد افعال او نیز بر مجرای طبعی جاری خواهد بود و هرگاه به غیر 

بود حال او به خالف این خواهد بود زیرا که احوال طبعی از اعضا اسباب افعال است و نسبت حال بدن که آن مر  بود 

سوی آن است مگر فرق میان هر دو آن است که مر  نباشد  سوی فعل که آن را آفت از آن رسد نسبت سبب به به

آن را ضرر برسد نباشد اال با مر  و اما سبب مر  نباشد مگر با مر  مگر به افعالی که آن را ضرر رسد و افعال که 

سبب مر  نمایند که به زوال او مر  و  باید که اعتنا به و اما مر  گاهی باشد و سبب او زائل شده باشد و لهذا می

جائز نیست که  گردد و اگر سبب موجود نباشد به مر  اعتنا فرمایند که به زوال او عر  زائل شود و عر  زائل می

عر  با وجود فقدان مر  موجود بود تا عنایت به عر  بدون مر  کرده شود و گاهی در بعض اوقات اعتنا به 

شود نه بهر آنکه مر  به زوال او زائل خواهد شد بلکه بنابر آنکه آن را نکابت در بدن چنان باشد که  عر  کرده می

پس عنایت به ازالة مر  از وجهی و به عر  از وجه دیگر باشد و  تا زوال مر  مهلت ندهد یا مر  دیگر پیدا کند

کنند اگر نکابت مر  شدیدتر باشد و گاهی در  سوی عر  می شود و صرف عنایت به گاهی امر مر  ترک کرده می

نمایند که آن در مر  زیاده می کند و این وقتی است که زیادت مر   ازاله او و قم  عادیت او چیزی استعمال می

سلیم از ترک عر  بر حالش بود پس قم  او نمایند تا از غائلة او امن گردد بعده عود به مر  نمایند و تالفی عملی 

که کرده باشند باید کرد قانون به قول حکیم ممدوح معالجة امرا  به فاعل حقیقهً که آن طبیعت مغیره مر  است 

کند و ازالة  ماند که طبیعت مجاهده نمی دان سبب باقی نمیشود و آن را دائم مجاهده با مر  است و مر  ب تمام می

یابد و  گردد با وجود دوام مجاهده و دوا آلة طبیعت است که بدان تقویت می خواهد بلکه طبیعت از ان عاجز می او نمی

کند و  ده نمینماید و دوا بدون حسن استعمال او فائ کند و آن را در ازالة مر  استعمال می اعانت و استعانت بدان می

در وقت و مقدار قریب او  به جمله منبقیطبیب خادم است مثل معین طبیعت را که دوا و غیر ان را از داخل و خارج 

کند آن را آنچه استعانت بدان در  یابد و حاضر می کند آنچه سزاوارست و تقویت بدان می رساند بعده آن را حاضر می می

نماید و طبیب و دوا بر ازالة مر  قادر  ازاله امرا  کثیر بدون دوا و طبیب میوض  مر  نماید و لهذا طبیعت گاهی 

نباشد هرگاه قوت ضعیف و طبیعت عاجز گردد و باید در هر مرضی که اراده عالج آن باشد این اشیاء طلب نمایند بعده 

لت به ثبوت نپیوندد به اقدام بر مباشرت عالجاو کنند قانون بقراط گوید که طبیب را تا معرفت مر  و تشخیص ع

عالج دست نبرد و بعد از تحقیق بیماری هر یک را از امرا  به ضد آن معالجه فرماید و اول مزاج مریض را دریابد 
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آنگاه سن او و غذایی که اندر حال صحت به وی عادت کرده و آنچه از ریاضت و آسودگی به آن معتاد بوده و صنف و 

ترین اشیاء هر یکی را آب و هوای بالد خویش و مجاورت  ندر صحت و سقم و مناسببالد و مولد و حال والدین وی ا

آن چیزی است که به وی خو گرفته باشد و از اینجا است که اهل بحر و سکان بطائح را هر گاه استعمال بر اغذیة 

خوردن ماهی و خرما و های شیرین سبک باز آرند المحاله از تندرستی بیرون برده باشد و چون به  لطیفه طیبه و آب

های متغیر و بدبوی برگردانند یکی از اسباب ازالة مر  بوده باشد و در آنجا که مزاج بیمار در غایت درجة  آشامیدن آب

البرودت و عکس هر دو را بالعکس و چون  الحرارت را به قلیل البرد عالج کنند و قلیل حرارت باشد به داروی قوی*09*

مردم عام گردد بر فساد مزاج هوای آن موض  استدالل نموده به اخراج فضول از بدن و  ای از یک مر  بر طائفه

استعمال اغذیة جیدالکیموس و تبدیل هوا معالجه فرمایند و بیمار را به زجر و توبیخ هرگز نرنجانند و اموری که او را در 

نسازند و به غضب نیاورند مگر مسبوتان را و  غم و فرح مفرط اندازد موقوف دارند و به آواز سخت او را از خواب بیدار

هوای خانه به ضد مر  مبدل سازند و اگر بعضی اغذیة مخالف را سخت آرزو کند اندکی از آن بدهند و اگر دوای 

  .سودمند را کراهت کند موقوف دارند

  عالج امرا  تاب  سوءمزاج

تنقیه کنند پس گاهی صرف تنقیه به غیر احتیاج به تدبیر  اگر بالماده باشد تبدیل مزاج نمایند فقط و اگر با ماده بود

سبب تمکن مزاج صحیح سابق و گاهی تنقیه کفایت نکند اگر  از آن باقی نماند به سوءمزاجدیگر کفایت کند اگر 

الج به سوی تبدیل مزاج بعد فراغ از تنقیه بود و این تقسیم ع بعد تنقیه و تمکن مزاج باقی ماند بلکه محتاج به سوءمزاج

به اعتبار حصول به التمام یا نه بر سه قسم  سوءمزاجساذج و مادی آست و اما معالجات امرا   سوءمزاجاعتبار بودن 

مستحکم بود یعنی حصول او غب خالص بهر تطفیه حرارت او دوم آنکه در حد کون باشد  سوءمزاجاست یکی آنکه 

یعنی چیزی حاصل شود و چیزی در مسلک حصول باقی بود خواه حاصل کم باشد چنانچه در اوائل تزید مر  یا اکثر 

لحفظ بنابر آنکه در مسلک بود چنانچه در اواخر آن و اصالحش مداوات بالضد است از برای آنچه حاصل شده م  تقدم با

حصول است بهر من  سبب مبقی مر  یا موجد مابقی از آن از ورود و مثال این تنقیه در رب  به خربق و در غب به 

سقمونیا است چون بدین من  ابتدای نوبت که واق  خواهد شد اراده کنند و هر واحد از مداوات و تقدم بالحفظ تنقیه و 

دبیر واحد میان هر دو واجب بود مثل قی بالغ متواتر در تپ بلغمی که مستوقد عفونت او غیره را عام است و گاهی ت

معده باشد سوم آنکه ارادة کون نماید و در عالج این به من  سبب فقط احتیاج افتد بهر آنکه هنوز حاصل نشده تا محتاج 
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سبب غلبة سودا به خربق است و بهر  حمی رب  بهبه ضد گردد و لهذا این را تقدم بالحفظ نامند و مثال این تنقیه مستعد ب

شود چنانچه هرگاه خون بواسیر بند  سبب غلبة صفرا به سقمونیا و این نوع به عالمات و عادات شناخته می حمی غب به

شود معلوم گردد که آن سبب ضعف جگر است و چنانچه هرگاه به عرو  صداع از مسخنات معتاد باشد بعده حرارت 

رسد یا مسخن استعمال نمایند دریافت شود که آن را صداع عار  گردد و چون بر طبیب مشکل گردد هوا آن را ب

گردد و  کدامی از امرا  که آیا سبب او حرارت است یا برودت چنانچه تپ بلغمی کهنة لثقه با تپ دق مشتبه می

م و سردی مزاج و اراده کند که تجربه است یا از کثرت بلغ  شود که آن از حرارت دماغ چنانچه نزله و زکام مشتبه می

الکیفیت نکند بهر آنکه کیفیت آن به طبیعت مر  اگر موافق  نماید تا سبب او ظاهر گردد پس تجربه به دوای مفرط

افتد اعانت بالغ مر  نماید و شر زیاده گردد و بعد تجربه نظر تام نماید و بر تاثیری که بالعر  باشد مغرور نگردد بهر 

گاهی حار بود و بالعر  تبرید کند و بالعکس هرگاه افیون استعمال نماید و آن نزله را من  کند پس یقین نکند  آنکه دوا

سبب بند کردن او حرارت را بود و بدانکه مدت  سبب بارد بودن افیون چه باشد که من  آن به که نزله از حرارت است به

حرارت هوا که در مدت معینه ازالة او ممکن است همچنین مزاج  تبرید و تسخین برابر است چنانچه مزاج حار عار  از

بارد عار  از برودت هوا ممکن است ازالة آن در این مدت لیکن خطر در تبرید بیشتر است بهر آنکه حرارت صدیق 

ارت طبیعت است و برودت منافی آن و حیات و خطر در ترطیب و تیبیس برابر است بهر آنکه خطر در ترطیب از اغما حر

غریزی و اطفای آن همچنان است که در تیبیس از تجفیف مادة آن و افنای آن چون هر دو مفرط باشند لیکن مدت 

ترطیب اطول است یعنی پیدا کردن رطوبت در بدن خشک محتاج به مدت دراز است از مدت احداث جفاف در بدن 

گردد  ز رطوبت و یبوست به تقویت اسباب او میسبب کثرت ورود محلالت بر بدن است و حفظ هر واحد ا رطب و این به

گردد به اسبابی که در کلیات مذکور است و ایضاً به منشعات  شود و حرارت قوی می و تبدل به تقویت اسباب ضد آن می

که آن نفض فضول و امتال و تفتیح سدد است بعده بدانچه حفظ او نماید و آن رطوبت معتدله است بهر آنکه اگر آن 

و احتقان ضعیف گردد و  بانغمارسبب نقصان مادة آن و اگر زیاده شود حرارت  اقص شود حرارت ضعیف گردد بهرطوبت ن

سبب کثرت رطوبت و به اسبابی که تحلیل رطوبت افراط  شود به تقویت اسباب او و به حقن حرارت به برودت قوی می

ت و معالجة فرط حرارت ناشی از سدد به تفتیح کند و ان یبوست بالذات و حرارت بالعر  یعنی به واسطة یبوست اس

 سوءمزاجماده پس  *11*سبب تمجید  سدد نمایند و باید که از تبرید مفرط اجتناب کنند تا در تحجر سدد و نیفزاید به

سبب زیادتی سبب او که آن سده است و چون مادة سده متحجر شود در احداث آثار او قوی گردد بلکه  حار زیاده کند به

د در این آهستگی نمایند پس اوالً معالجه به دوای جالی کنند و اگر جالی مبرد مثل ماءالشعیر و آب کاسنی کفایت بای
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کند بهتر است و اگر این کافی نباشد معالجه به معتدل نمایند و اگر این هم کفایت نکند معالجه نمایند بدانچه حرارت 

یح آنچه در آن حرارت لطیف بود در تبرید بیشتر از ضرر تسخین او لطیف در آن باشد و از آن خوف نکنند که نف  تفت

التطفیه بعد تفتیح است بهر آنکه نف  کند از این جهت که تفتیح سدد موجب حرارت نماید پس تبرید مزاج به ازالة  سهل

زالة سبب موجب سخونت کند و اما تسخین او حادث پس تطفیة او یعنی ازالة آن سهل بود بعد تفتیح یعنی بعد ا

سبب تکثیف و اجماد  حار و گاهی فرط تطفیه اگر مبردات به افراط استعمال کنند من  نضج اخالط حار کند به سوءمزاج

کنند که تطفیة قوی قوت را ساقط کند السیما آنچه به مر   اند و فکر نمی او و اگر چه بعضی مصر بر ابطال این رای

کند مگر آن گاهی از پس آن امرا   تبرید مفرد اصالح مادة بسیار می ضعیف شده باشد و اگر چه تطفیة قوی یعنی

بارد ساذج و یا با مواد مضاد مزاج موادی که اصالح آن کرده باشند و اما تسخین مزاج  سوءمزاجشود یا از  دیگر پیدا می

دابیر مسخن به بارد صعب است چون مستحکم شود بهر آنکه مزاج بارد مستحکم قوت را بسیار ضعیف کند پس به ت

سبب اجتماع دو حرارت یعنی حرارت غریزی و  سهولت منتف  نگردد و در ابتدا یعنی قبل رسوخ به غایت سهل است به

تر  حرارت تدبیر معاون بر دف  برودت در این هنگام که قوت بسیار ضعیف نشده و بالجمله تسخین بارد در ابتدا امر سهل

بود اسهل از تسخین بارد در انتها است بهر آنکه برودت بالغة آن موت غریزی است از تبرید حار در انتها اگر چه صعب 

یا قریب او و بدانند که تبرید گاهی مقارن تیبیس و گاهی مقارن ترطیب بود و گاهی از این هر دو خالی باشد اما اول 

با  سوءمزاجو دوم مثل آنکه چون  از حرارت و رطوبت باشد تبرید او باید که یا تیبیس بود سوءمزاجچنان بود که چون 

با حرارت تنها بود و یبوست و رطوبت بر اعتدال باشند و تیبیس  سوءمزاجحرارت و یبوست بود و سوم مثل آنکه چون 

شدیداالثبات برای برودتی است که حادث شده و ترطیب شدیدالجلب از برای برودت مستحدثه است معنی این آن است 

یبیس او شدیداالثبات برای برودت او بود و چون رطب باشد ترطیب او شدیدالجلب برای او بود که بدن چون بارد باشد ت

سبب بلت مثل منافی برای حرارت است پس  اما اول بهرآنکه تیبیس مقتضی ثبات است و اما ثانی بهر آنکه رطوبت به

ر تیبیس جمی  اسباب حرارت معین شوند شدیداالطفا از برای او باشد و الزم بود که شدیدالحلب برای برودت باشد و د

سبب کثرت تحلیل و در ترطیب جمی  اسباب برودت اعانت کنند چون افراط نمایند بنابر قلت تحلیل  چون افراط کنند به

سبب ضعف حرارت غریزی و ایضاً کثرت من  آنها مواد را از تحلل و در ترطیب چیزی مثل سکون و استحمام دائم  به

سوی تبرید  و آبزن نیست و شرب شراب مخروج در ترطیب قوی است و بدانکه چون شیخ محتاج به خفیف قلیل المکث

سوی اعتدال نماید کفایت کند بلکه آنچه  سبب فرط سخونت و یبس گردد آن را تبرید و ترطیبی که روا و به و ترطیب به

ج اگر چه عرضی است لیکن آن برای او مثل سوی مزاج بارد و رطب او که آن را واق  شدو چه آن مزا مجاوز آن باشد به
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سوی آن کرده شود واجب است که بدانند بسیار باشد که در تبدیل مزاج  طبعی است و در این هنگام باید که رو به

حاجت به استعمال چیزی که مقوی آن مزاج باشد مخلوط به دوای مضاد آن افتد مثل آنکه در تبدیل مزاج بارد به 

دویة مسخنة عضو حاجت آید تا قوت سرکه در آن غوص کند بهر آنکه سرکه منفذ قوی در اعضا استعمال سرکه با ا

سوی آن عضو رساند و مثل آنکه حاجت افتد به استعمال زعفران در ادویه مبردة قلب و اگر  است و ادویه مسخنه را به

سوی قلب است  ه برای رسانیدن اینها بهچه زعفران در درجة دوم حار است لیکن حاجت داعی به استعمال او با این ادوی

سبب لطافت خود لبث نکند تا آنکه فعل خود  التاثیر باشد در تغیر مزاج مگر آن به و همچنین اکثر آن است که دوای قوی

بکند پس محتاج به اختالط چیزی مکثف و حابس خود باشد و اگر چه آن چیز موجب ضد فعل او بود مثل آنکه به 

سازند تا حبس آن بر عضو مدت فعل او در آن نماید و در انجا که تسخین بدن به  غیر آن مخلوط میروغن بلسان موم 

سرعت منظور باشد از استعمال ادویه حاره یابسه چاره نباشد و اگر مهلتی مرکوز بود ادویه حاره رطبه مناسب است و 

ود چه مداومت اشیای گرم به زودی بدن را بکاهد و پیوسته از ادمان استعمال ادویه و اغذیه حاره و بارده محترز باید ب

حرارت غریزی را به التهاب آرد و مورث غشی و هالکت گردد و مالزمت اغذیه و ادویة بارده حرارت غریزی را فرو 

الحرارت چون تریاق کبیر و امثال  راند و بدن را سست کند و اشتها باطل سازد و جوانان و محروران را به ادویه قوی می

  .البرودت چون کافور و مثل آن هرگز عالج نفرمایند آن و مشائخ و کهول و مبرودین به ادویه بالغ

  قوانین استفراغ مواد  *10*

ثرت اجتماع فضول در بدن اوست بهر آنکه قرب مزاج او از اعتدال و سبب ک محتاج به استفراغ صناعی بهبدانکه انسان 

که غذای او به انهضامات مختلفه منهضم شود و در هر هضم از آن فضله جدا  کند بعد مزاج غذای او از آن واجب می

خالف نباتات و سائر حیوانات و بدانند که  گردد تا آن را استعداد مره بعد بعد اخری برای بودن جزو بدن او حاصل شود به

ول معتادالدف  را سیما در باشد چنانچه در دف  او فض سوی معین محتاج نمی گاهی طبیعت در استفراغ بعض فضول به

سوی معین و عام است که آن معین دوا باشد یا حرکت یا  گردد به شود و گاهی محتاج می خال صحت مشاهده می

سبب قوام  گرسنگی و مانند آن و این وقتی باشد که طبیعت از دف  او ضعیف گردد یا از جهت عصیان فضول از اندفاع به

سیار باشد و در این وقت انضاج و تعدیل قوام او باید کرد بعده دف  آن کنند یا از خود به آن چنانچه غلیظ بسیار یا لزج ب

دف  طبیعت مندف  گردد و یا از جهت ضعف طبیعت از دف  و اگر چه عصیان ماده نباشد و در این هنگام باید که تقویت 

ادویه معفنه بر سل  استعمال کنند و متعفن طبیعت نمایند تا بر دف  باقی آن قادر گردد و یا تغییر آن فضول چنانچه 
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گردد پس طبیعت آن را دف  کند و یا عادت به امور مخرج فضول مثل ادویه ملینه و مسهله و مقیئه و معرقه و مدره و 

امثال آن خواه این طبیعت را قهر کند یا نه و اموری که اعتبار آنها قبل شروع در استفراغ واجب است تا صواب حکم در 

امر است و آن امتال و قوت و مزاج و اعرا  مالئم و ردی و سخنه و سن و فصل و حال  ذاهفراغ بدان شناخته شود است

هوای بلد و عادت استفراغ و صناعت بود پس اگر این ضد جهت داللت مقتضی استفراغ باشد از استفراغ من  کنند امتال 

آنها بر تناسب طبعی دریابند استفراغ  اگر در بدن نباشد خال بود و آن مان  استفراغ است و اگر امتالی اخالط و زیادتی

خون کنند و اگر غلبة یک خلط دریابند استفراغ آن خلط غالب به مخرج آن نمایند و اما قوت اگر ضعیف باشد از استفراغ 

من  کنند تا ضعف مفرط نگردد و مر  مستولی شود و تبدیل مزاج او بدانچه مضاد او باشد باید کرد و بعد حصول قوت 

نمایند مگر آنکه ضرر ترک استفراغ شدیدتر از ضرر ضعف باشد و ماده بایح یا بسیار بود خوف ضعف نکنند و استفراغ 

این در ضعف قوت حس و حرکت است چنانچه بیشتر تشنج در اواخر عمل مسهالت و غشی بعد فصد و مسهل عار  

الزوال است به  تشنج و غشی سری  شوند در غشی و این شود و ظاهر است که حس و حرکت باطل یا بسیار ضعیف می

اسهل تدبیر و یا رجای تدارک امر خطیر باشد اگر واق  شود و این در ضعف جمی  قوتها بود پس در هر دو صورت 

استفراغ اختیار نمایند و تدارک ضعف قوتها کنند و اگر قوی قوت باشد و احتیاج اسهال یا فصد بود توقف در آن نکنند و 

الحرارت یعنی  و قوت باشد استفراغ متوسط نمایند و اما مزاج اگر حار یابس یا بارد رطب عدیماگر متوسط در ضعف 

بسیار بارد یا بارد یابس یا ضعیف بود من  کند از استفراغ بهر آنکه با هر واحد از اینها رطوبات غذائیه کم باشد و استفراغ 

شدید است خصوصاً اگر رطوبت وافرتر بود و مزاج حار  در تقلیل آن بیفزاید و اگر مزاج حار رطب باشد در آن رخصت

رطب کثیرالتولید برای خون و رطوبات دیگر است السیما اگر از سن نمو تجاوز کرده باشد پس هرگاه فضول و رطوبات 

سوی اعتدال به سرعت ممکن بود و اما اعرا  مالئم و ردی پس مالئم مثل آنکه هر که  از بدن او کم کنند عود او به

را ارادة اسهال صناعی کنند آن را پیش از آن اسهال صناعی یا طبعی عار  نشده باشد چه اسهال بر اسهال خطر دارد 

چون مادة منشرب غائص در عضو باشد یا .... سوی اسهال به طریق عصر یا ازالق در اسهاالت مضطر گر لیکن گاهی به

و تشنج مان  از استفراغ است بهر آنکه استفراغ در ذرب ثفل در امعا محتبس بود و اعرا  ردی مثل استعداد ذرب 

افزاید و اما سحنه پس افراط الغری و تخلخل آن را من  کند به جهت خوف از تحلل قوت و  اندازد و در تشنج می می

 قلت رطوبت و لهذا در تدبیر ضعیف نحیف که صفرا در خون او بسیار باشد مدارات و ترک استفراغ واجب است و اغذیه

که خون جید مائل برودت و رطوبت پیدا کنند بخورانند که گاهی از این مزاج خلط او اصالح یابد و اصالح مزاج خلط 

مغنی از استفراغ است و گاهی قوی گردد به نحوی که متحمل استفراغات شود و کذلک بر استفراغ انسانی که عادت او 
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اقدام ننمایند و فربهی مفرط نیز مان  استفراغ است به خوف کم خوردن طعام باشد تا از استفراغ او رستگاری بود 

استیالی برودت اگر فربهی از کثرت شحم و سمین باشد و یا به خوف ضغطة لحم عروق را و اطباق آنها بعد خلو آنها از 

ود مجاوز سوی احشا اگر سمن از کثرت لحم باشد و اما سن قاصر از تمام نش رطوبات و اختناق حرارت یا عصر فضول به

به حد ذبول هر دو من  استفراغ کند و مراد به کمال نشو آن است که در آن زیادت در بدن ظهور بین کند و استفراغ 

تر  بنابر بردن نصیب نمو یعنی رطوبت از بدن قصر نمو نماید و هر قدر که قصور از تمام نشود بیشتر بود استفراغ مکروه

حرارت و غلبة یبس و برودت در آن سن استفراغ آن را زیاده کند و اما فصل سبب قلت رطوبت و  باشد و در ذبول به

اگر بسیار گرم یا بسیار سرد باشد مان  از استفراغ بود بهر آنکه در وقت بسیار گرم رطوبات تحلیل پذیرد و ارواح  *11*

بدن احتمال استفراغات و تناول المقدار بود و در ربی  و خریف  و قوی ضعیف گردد و در بارد بسیار رطوبات جامد قلیل

شود و از استفراغ مفرط در هر حال حذر کنن و خصوصاً در  نماید از آنچه در شتا و صیف متحمل آن نمی ادویه قوی می

گردد و در برد  حال شدت حرارت تا اعرا  ردیه پیدا نکنند و استفراغ خون کثیر در حر شدید مورث غشی صعب می

باشد از آنچه در حر  شود مگر آنکه بدن به هر حال متحمل استفراغ در برد زیاده می خفیف میشدیداالفعال طبعی از آن 

نماید و  ها می بود و اما حال هوای بلد پس در بلد جنوبی بسیار حار استفراغ حرام بود بهر آنکه تحلیل ارواح و ضعف قوت

در آن ضعیف مسترخی باشد و استفراغ محلل  اکثر مسهالت حاراند و اجتماع دو حرارت غیرمحتمل بود و ایضاً قوت

سوی داخل نماید پس مجاذبة  سوی خارج کند و دوا جذب آن به ارواح و قوی است و ایضاً حرارت خارجی جذب ماده به

قوی افتد و عمل دوا باطل گردد و بلد شمالی بسیار بارد و ایضاً من  از آن کند بهر آنکه مسام در آن متکاثف بود و 

تعصی و اما عادت استفراغ پس قلت عادت از آن من  کند و این بنابر معتاد بودن طبیعت او به دف  رطوبات اخالط مس

بدن او از جهات دیگر باشد و ایضاً چون معتاد بدان نباشد گاهی غثیان و غشی افتد بهر آنکه این امر خالف عادت بود و 

یت باشد از آن من  کند و بالجمله هر صناعت متعب من  از اما صناعت پس اگر کثیراالستفراغ مثل خدمت حمام و حمال

استفراغ نماید بهر آنکه مقتضی قلت رطوبات بود و باید دانست که در هر استفراغ رعایت این امور خمسه مقصود باشد 

سبب  به یکی استفراغ چیزی که استفراغ او واجب بود تا تنقیه بدن از آن کرده شود و المحاله عقب او راحت حاصل شود

سبب مرور مواد بر آن عار  گردد  زوال موذی و دغ  چیزی که ثقل بر طبیعت آرد مگر آنکه عقب او ماندگی اوعیه به

سیما چون استفراغ از مواد بارد رطب کنند و سیما چون آن ره ئسبب اندفاع رطوبات غا وم بهیو یا ثوران حرارت یا حمی 

و در آن هنگام از شرب آب سرد من  کنند و یا مر  دیگر که ادویه مسهله  به ادویه حاره نمایند و تشنگی حادث شود

سبب مرور خلط حاد صفراوی بر آن هر دو و هرگاه چیزی  را الزم بود مثل سحج اسهال امعا را و تقریح ادرار مثانه را به
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شد چه آن اگر چه ناف  باشد نف  او از این امور بعد استفراغ اتفاق افتد گمان نباید کرد که این استفراغ ناف  و صواب نبا

الحال قبل احساس راحت  در ابتدای حال بعد استفراغ بنابر عرو  عوار  مذکوره محسوس نشود بلکه گاهی فی

مودی به زوال این عار  گردد بعده چون عار  زوال پذیرد راحت تاب  استفراغ محسوس شود و در این هنگام مناف  

تر باشد و  جهت میل او نمایند تا از آن جهت استفراغ آن کرده شود بهر آنکه این سهل استفراغ ظاهر گردد دوم رعایت

سوی فوق نماید پس مادة اوبقی  طبیعت را کلفت کمتر آرد چنانچه اگر مریض را غثیان باشد داللت بر میل ماده به

ایند و بقراط گوید که عالج مادة سوی اسفل داللت کند به اسهال خارج نم اخراج نمایند و اگر مغص باشد بر میالن به

سر به غرغره و عالج مادة امعی به حقنه و عالج ماده عروق به فصد و عالج در جلد به عرق نمایند و این بهر آن است 

که طبیعت در بدن است و غایت امر طبیب آن است که غیر از آنکه از استیالی مر  باشد مثل توجه صفرا به سوی 

که در این هنگام به مثل حقنه لینه به سوی اسفل مائل گرداند و تقویت دماغ نماید تا اختالط  دماغ در حمیات صفراوی

سوی بینی به مثل تعطیس متوجه گرداند به رعایت ریه بنابر شرافت  عقل عار  نگردد  و نزله چون میل به ریه کند به

ل باسلیق ایمن برای امرا  جگر نه قیفال آن سوم رعایت عضو مخرج از جانب میل چیزی که استفراغ او واجب بود مث

اند لیکن باسلیق ایمن قریب تر از جگر است و باسلیق  اگر چه در اتصال به جگر مشترک. ایمن بهر آنکه این هر دو

انیسر محاذی جگر نیست پس اگر در مثل این خطا کنند و اخراج ماده از غیر او نمایند گاهی خطر آورد بهر آنکه 

  نیست خارج شود و قوتها بدان ضعیف گردد پس مر  مستولی شود و مادة مر  بلدف  حرکت کند خونیکه مادة مر

سوی اشرف میل نکند و و ایضاً واجب است که  تر از مستفرغ عنه باشد تا ماده به و واجب است که عضو مخرج خسیس

ی عضو که از آن مواد دف  کنند مخرج او طبعی باشد مثل اعضای بول برای حدبة کبد و امعا برای تقعیر او و گاه

عضوی باشد که استفراغ از طریق آن واجب بود لیکن آن را مرضی باشد که از آن خوف از مرور اخالط بر آن کرده شود 

 مرحلهمثل امعایا مقعد که چون مواد مجتمعه در تقعیر کبد از آن مندف  شود و به امعا سهج یا به مقعد قروح بود که از 

سوی حلق مندف  شود که گاهی از آن خوف  ضرر یابد پس به اسهال دف  نکنند و به مائل گردانیدن او به آن مواد بر آن

سوی آن دف  نکنند مثالً نعرغر و بلکه در مثل این رفق نمایند و تفریق مواد  خناق بود پس باید که همه مواد چشم به

سازند و گاهی طبیعت مثل ....  *11ی به اسهال کنند چیزی به حجامت میان دو شانه و چیزی به فصد سررو و چیز

این فعل کند و از غیر جهت عادت بنابر صیانت آن عضو هنگام ضعف او استفراغ نماید چنانچه این وقت بحرانات بسیار 

الة مر  کند و مریض را شفا دهد و گاهی طبیعت استفراغ آن کند از جانب بعید مقابل که به آن افتد که ازاتفاق 

م مندف  گردد پس در حقیقت معلوم نشود که آن از یا قدسوی ساق  سوی مقعد یا به باقی ماند مثل آنکه از سر بهاشکال 



34 
 

و در این وقت باید که تدبیر دماغ او نکنند تا آنکه نقا و عدم نقای او همه یا بعض  داحدا جملة دماغ است یا از بطن و

ه که در امرا  مزمنه انتظار نضج کنند و قبل استفراغ و بعد نضج دریافت نگردد چهارم وقت استفراغ او جالینوس گفت

الزوفا و حاشا و بیه زور بنوشانند تا ماده بهر اندفاع آماده گردد و در مر  حاد و انتظار  واجب است که ملطفات مثل ماء

حاجت به انتظار  نضج مطلق نکنند بهر آنکه غر  از انتظار نضج ترقیق قوام ماده است و ماده مر  حار رقیق پس

نضج در آن نباشد و این قول ضعیف است بهر آنکه غر  به نضج ترقیق قوام ماده نیست بلکه تعدیل اوست و حق آن 

تر باشد اگر ماده ساکن بود و  الرئیس ذکر کرده و آن این است که در امرا  حاده نیز انتظار نضج صواب است که شیخ

غ آن اولی است بهر آنکه ضرر حرکت او بیشتر از ضرر استفراغ او قبل نضج اما اگر متحرک باشد مبادرت به استفرا

اوست و خصوصاً چون الخالط رقیق باشد و سیما چون در تجاویف عروق غیرمدخل در اعضا بود که حرکت او در این 

ندهند تا آنکه نضج تر باشد و اندفاع او نیز سهل تر بود و اما هرگاه خلط محصور در عضو باشد البته حرکت  هنگام قوی

یابد و آن را قوام  معتدل حاصل شود بهر آنکه اگر غلیظ لزج باشد اخراج او مشکل گردد و آن ظاهر است و همچنین 

اگر رقیق بود بنابر آنکه مدخل خلل عضو باشد و در آن محتبس بود و نضج غلیظ آن است که رقیق شود تا اعتدال یابد 

د تا معتدل شود و کذلک چون امن ثبات قوت تا وقت نضج نباشد استفراغ آن کنند و نضج رقیق آن باشد که غلیظ گرد

نمایند و اگر رقیق غیر متشرب یا معتدل یا معتدل بود استفراغ آن کنند و اگر مواد تخمیه غلیظ باشد تحریک او جائز 

دفاع و استدالل بر غلظ او از تقدم سبب عصیان او از ان نبود اال بعد ترقیق بهر آنکه قبل از تحریک اصال مفید نشود به

نویسد که  های سابقه و وج  ممدد زیر شراسیف و حدوث اورام در شکم باید کرد و ایضاً شیخ در مقامی دیگر می تخم

سوی مواضعی که  اگر مر  کثیرالماده بائج باشد در ابتدا استفراغ کنند و انتظار نضج نکنند بنابر خوف دف  ماده به

هذا بقراط گفته که استفراغ در امرا  حاد بسیار چون بائج باشند و در روز اول استعمال نمایند که تحمل آن نکند ل

شود و اگر مر  معتدل در ماده باشد انضاج ماده نموده بعده استفراغ آن کنند بهر آنکه  تأخیر او مؤدی به هالکت می

غلیظ باقی ماند پس نضج او متعسر گردد و در اکثر به  اگر در ابتدای امر استفراغ این نمایند ماده لطیف مستفرغ شود و

شرائط کنند حال منافذ ترین امری که رعایت او در حال جواز استفراغ قبل نضج م  رعایت  هالکت انجامد و از واجب

غه از است تا منسد نباشند بلکه رعایت این در هر استفراغ واجب بود بهر آنکه منافذ چون منسد باشند نفوذ مواد مستفر

آن ممکن نبود و لهذا قبل اسهال تقدم تلیین طبیعت و اخراج ثقا یابس که در امعا بود واجب است و ملطقات و مفتحات 

بنابر ازالة آنکه از سدود در عروق توق  بود استعمال نمایند و رعایت این امر از مواد غلیظ اولی است بهر آنکه مواد رقیق 

د سیما هرگاه سدد او ناتقص بود و مواد غلیظ چنین نیست و بعد رعایت این همه کن گاهی در منافذ منسده نفوذ می
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شرائط مذکور در جواز استفراغ قبل نضج نمایند و مادة لزج و غلیظ و رقیق نافذ در جوهر عضو بعیداالستعداد بهر 

مرا  مزمنه نضج واجب سهولت دف  است و از تعدیل قوام او البد است خواه در مر  مزمن یا حاد باشد و در همه ا

بود و السیما چون مادة مر  خلطی غلیظ بوده باشد قبل از نضج ماده به مسهل دست نبرند و قصد اذابت خلط غلیظ و 

تحلیل آن به دوای سخت گرم نکنند و ایضاً واجب است انتظار نضج چون ارادة استیصال ماده بالکلیه به استفراغ نمایند 

طب  و این نیز مشروط به شرائط است مثل آنکه مر  مهیاج کثیرالتغیر نباشد که از بدون تنقیص او برای تخفیف 

انصباب مادئه بر بعض اعضای شریفه خوف باشد و این در مواد غلیظ نباشد و ماده ردی نبود که از آن خوف فساد مزاج 

فی نفسه یا از کثرت ماده که بر  سوی عضو مؤف نباشد و قوت بسیار ضعیف نبود از تاخیر دف  بود و ماده در انصباب به

آن از سقوط در تاخیر دف  امن نباشد و بالجمله هر استفراغ که از آن مقصود استیصال ماده به تمامه نباشد بلکه کم 

اند و این بهر تقویت  کردن از آن بهر تجفیف طبیعت بود اطبا بر جواز استعمال او قبل نضج در جمی  امرا  متفق

ی است و اگر مقصود استیصال ماده به تمتمه باشد پس اگر شرائط جواز استفراغ قبل نضج که مذکور طبیعت بر ماده باق

نگردد پس اگر مر   *14آن مقترن گردد استفراغ قبل نضج واجب بود و اگر شرائط مذکوره به آن مقترن   شد به

اصل جواز استفراغ در آن قبل نضج م  مزمن باشد اظبا بر وجوب انتظار نضج در آن اتفاق دارند و اگر حاد باشد بر 

اختالف ایشان در رجحان یکی از دو طرف نیز اتفاق دارند پنجم تقدیر چیزی که استفراغ آن کرده شود و مراد از این 

ضعیف کند و این از نظر در .... آن است که به قدر معتدل باشد بهر انکه اندک ار آن مغنی نباشد و بسیار از آن قوت 

ظر در ماده و از نظر در اعرا  متخلف بعد استفراغ حاصل شود و بدانند که استفراغ ماده و قل  آن از موض  قوت و از ن

سوی خالف بعید دوم به جذب به طرف خالف قریب و بهترین اوقات جذب آن است  یکی به جذب به.... او بر دو وجه 

ردد و معر  انصباب مواد شود و فائده جذب ظاهر سوی مجذوب عنه منجذب گ که در بدن امتال نبود و مواد متوجه به

قریب ... الیه باشد و فائده جذب باقی نماند یلکه شر زیاده گردد و مثال استفراغ  نشود و اگر مواد متوجه به طرف مجذوب

کند پس و بعید این است که مثالً مردی را از اعالی دهن او خون بسیار سیالن کند یا زنی را سیالن خون بواسیر افراط 

سوی بینی به رعاف آوردن واجب  خالف قریب کند در این صورت امالة او در اول به.... طبیب اگر استفراغ به اماله خون 

سوی خالف بعید نماید استفراغ خون در اول از عروق و  سوی رحم به ادرار حیض و اگر ارادة جذب به بود و در ثانی به

باید بهر آنکه  باعد در قطرین نشاید بلکه در قطر واحد که آن قطر بعیدتر بود میمواض  اعلی بدن نماید و خالف بعید مت

سوی  اکثر مشارکات در اعضای قطر واحد بود سوای متباعد در قطرین پس هر گاه ماده در اعالی از یمین باشد جذب به

تر است بهر  فسه نمایند و آن واجبسوی اسافل از یمین بن اسافل از یسار نکنند زیرا که بعد در دو قطر بود بلکه یا به
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سوی یسار از علو کنند بهر آنکه بعد در قطر اقرب باشد  باشد و یا به.... سوی اسافل بود و بعد در قطر وا آنکه میل ماده به

و اگر بقدر بعد منکب از منکب بود بعید از آن باشد و این کمتر بعد مخالف بعید است پس انچه بعد او کمتر از این قدر 

باشد آن در مخالف قریب داخل است و جائز است استفراغ از آن چون استفراغ از مخالف قریب تجاوز کند چنانچه فصد 

سوی چشم جائز است و حال او مثل حال هر دو جانب  و جذب به وض  محاجم بر نقره در استفراغ مواد منصبه به... سرا

سوی یسار راس بهر آنکه بعد  سوی اسافل کنند نه به ماله بهسر در قرب نباشد پس هر گاه ماده در یمین رأس باشد ا

استفراغ از مخالف ... سوی خالف بعید نباشد بلکه در این هنگام در  میان یمین راس و یسار او اندک است پس جذب به

تا مزاحمت  سوی بعید کنند اوالً تسکین وج  موضعی که در آن ماده باشد باید کرد قریب داخل بود و چون ارادة جذب به

او به جذب کم گردد بهر آنکه وج  جذاب است پس میان دو جذب مقاومت واق  شود و چون خلط مجذوب اطاعت 

در جذب آن سختی نکنند چه گاهی سختی نکنند چه .... سوی آن باشد بر  جذب نکند تا به عضوی که ارادة جذب به

سوی موض  وج  گردد و گاهی جذب مواد  المیل به ی گاهی سختی آن را حرکت دهد و رقیق کند و منجذب نشود و سر

سوی عضو سوای استفراغ آن باشد پس نفس جذب من   به غیر استفراغ آن کفایت کند اگر غر  من  توجه مواد به

سوی عضو کند و اگر چه آن را خارج نکند و از آن بدون استفراغ غر  حاصل شود و در این صورت بر مثل  توجه او به

های بالشرط یا بنهادن ادویة محمره مثل خردل و سداب و صمغ آن و راسن و  مقابل یا بکشیدن شاخ بستن اعضای

نماید و حرارت جذاب است و بدانکه  قلقطار و غیره و بالجمله آنچه مولم بود اقتصار کنند بهر آنکه وج  ثوران حرارت می

سوی آن  که در عروق بود بنابر سهولت وصول اثر دوا بهترین مواد بهر استفراغ بعد موادیکه در معده باشد آن است  سهل

سوی مرور در عروق  و بهر سهولت خروج مواد از آن بعد از آن آنچه در اعضا بود بنابر احتیاج در هر دوا امر مذکور به

ل افواه تر از آن و اخراج مواد مفاصل صعب است بنابر برد و غلظ و تحجر و قلت اتصا سوی دوای قوی حنیقه و حاجت به

عروق بدان معذلک در استفراغ آن البد است با وی از خروج و غیر آن بهر آنکه چون دوا مواد بعید عاصی را دف  کند 

مواد مطی  که در راه او واق  است با وی مندف  گردد و ضرر اندفاع مواد که دف  او واجب نبود ظاهر است و کسی که از 

اعی اخراج نمایند و بدن او محتاج به تفویض رطوبات باشد واجب است که بدن او اخالط و رطوبات به استفراغ صن

سوی عروق منجذب گردد و آن فساد  سوی تناول اغذیه بسیار دخام نکند بهر آنکه طبیعت بنابر اشتیاق خود به مبادرت به

لذت غذا یا به تکلیف  اورد و این حکم در استفراغ طبعی نیز جاری است بلکه اگر چیزی مثل ضعف حاصل از استفراغ یا

غیر تکثیر غذا واجب کند باید که اندک اندک و به تدریج باشد تا طبیعت در آن کما ینبغی تصرف نماید و در بدن نیک 

مجموع اخالط زائد بالسویه یعنی به  درای *15منهضم داخل شود و امن از ضرر آن گردد و فصد استفراغ خاص است 
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و استفراغ خاص به خلط غیر خون که بعض آن در کمیت زیاده شود یا در کیفیت  نسبتی که میان آنها در بدن است

سبب  فاسد گردد آن استفراغ غیر فصد است و هر استفراغ که افراط کند در اکثر تپ پیدا کند بنابر کثرت حرکات روح به

سوی  لق آن به روح و بیشتر بهسبب تع سبب قلت رطوبات و این حمی یوم بود به کثرت رطوبات مندفعه و احتداد ارواح به

دق مؤدی گردد خصوصاً اگر غلطی در عالج آن به من  غذا واق  شود حتی که آن را جفاف اعضا عار  گردد و کسی 

را که انقطاع استفراغ معتاد مرضی پیدا کند پس معاودت آن استفراغ آن را شفا دهد در اکثر بنا بر زوال سبب و در اکثر 

گر آن مر  متمکن شود به زوال سبب اول زائل نگردد و بلکه گاهی محتاج به تدبیر زائد شود بهر آن گفته شد که ا

مثالً هر که را انقطاع چرک گو ش و مخاط بینی سدرحادث کند پس اگر آن هر دو عود کنند سدر از آن زائل شود و 

ز استقصا در استفراغ و بلوغ بدان تا آنکه بدانند که بقایای بقیة ماده که احتیاج به استفراغ آن باشد در ضرر کمتر است ا

قوت را ضعیف کند و هر گاه قوت ضعیف شود تدارک آن متعذر گردد و گاهی بدق انجامد اگر من  غذا کنند و بقیه ماده 

را اکثر طبیعت به غیر دوای دیگر تحلیل کند و مادام که خلط از جنسی باشد که استفراغ او سزاوار بود و مریض احتمال 

سوی استفراغ تا آنکه به  کند پس خوف از افراط در استفراغ نکنند که آن افراط نیست بلکه گاهی احتیاج افتد بهآن 

سوی بعض مخانق باشد استفراغ تا غشی کنند حتی که راه ماده  غشی انجامد چون اخالط بسیار بود و معذلک متوجه به

در تپ سونوخس فصد کنند تا آنکعه به حد غشی رسد و برای برای اندفاع خالی شود و خالصی حاصل گردد چنانچه 

کسی که قوت او غیر قوی بود و مادة اخالط او ردی کثیر باشد استفراغ او اندک اندک کنند تا قوت او به استفراغ کثیر 

وت دفعتاً ضعیف نگردد و همچنین هر گاه ماده شدیدااللزاق یا شدیداالختالط به خون باشد در هر دو صورت اگر چه ق

قوی باشد ممکن نیست که به یک دفعه استفراغ کنند بهر آنکه در صورت اول در اکثر به یک دفعه خلط منقل  نشود و 

اگر دوا قوی باشد احتیاج به تکرار استفراغ و اندفاع اندک اندک و انضاج مابقی ملتزق افتد تا آنکه مندف  گردد و در 

تمسک آن به خون و لذلک بدو مستفرغ نگردد پس خلط  سبب شدت صورت ثانی طبیعت متمسک بدان بود به

النساء در اوجاع مفاصل مزمنه و  شدیداالختالط به سهولت مندف  نشود و تفریق در استفراغ واجب گردد چنانچه در عرق

 سبب شدت اختالط مادة آنها به خون و بدان های مزمن به سبب مادة متلحجة آنها و در جرب مزمن و دمل در سرطان به

کند بهر آنکه  که فرق در اوجاع میان اسهال و قی و فصد در اخراج ماده این است که اسهال جذب مواد از فوق می

کند بنابر غلبة قوت  نماید و قل  از تحت می سوی جهت جذب مسهل میل می رطوبات به ثقل طبعی خود از اعالی به

باشد و آن مناسب برای هر دو جذب  سوی اعالی مجیب نمی ادویة مسهله پس اکثر مواد بنابر ثقل خود برای انجذاب به

سوی خالف جهت میل او چنانچه هر گاه در اعالی باشد مناسب جذب  مخالف و موافق است یعنی بنابر جذب مواد به
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موافق است و ایضاً بعد استقرار مواد به غیر آنکه او را میل به جهتی از هر دو جهت علو و سفل باشد مناسب است 

چه او برای دف  مواد اوجاع درک مزمنه مناسب بود پس هر گاه مواد مستقره از تخت باشد یعنی در اسافل که آن چنان

سوی خالف جهت میل او به این طور که مثالً اگر  مخالف جهت جذب مسهل است مسهل آن را جذب کند بالقل  به

سوی امعا دف  کند و قل  آن نیز  شد بعده از آن بهسوی جگر مائل سازد پس جذب از تحت با ماده در عروق باشد آنرا به

سوی خالف جهت میل او چنانچه هر گاه در غیر عروق باشد مثل مفصل زانو مثال پس جذب از  کند بدون جذب به

اسافل نباشد مگر مخالف و این بهر قوت قوه جاذبه بود و قی جذب و قل  به عکس مسهل کند یعنی جذب از تحت و 

ید و اگر چه قل  این از فوق اندک بود و حال فصد مختلف باشد یعنی گاهی از فوق جذب کند و از تحت قل  از فوق نما

ترین مردم  قل  نماید و گاهی از تحت جذب کند و از فوق قل  نماید به حسب مواض  که از آن خون گرفته شود و قلیل

بهر آنکه از فضول غذایی آن شیء معتدبه باقی سوی استفراغ کسی است که جیدالغذا جیدالهضم باشد  از روی حاجت به

سوی  الحاجت به  سوی استفراغ باشد بنابر قلت رطوبات در آن و ایضاً صاحبان یالده حاره قلیل ماند تا محتاج به نمی

سبب کثرت تحلل در ابدان ایشان اکنون بدان که طریق مسهل و حقنه و قی و فصد و حجامت و زلو  استفراغ باشند به

ول مستقله در کتب کلیات مفصل مسطور است در آنجا مالحظه نمایند و در اینجا نبذی از طریق تعدیل و تنقیه به فص

آید طریق عالج امرا   می آید به قلم  اخالط چهارگانه که در جمی  امرا  مادی معمول مولف است و اکثر بکار می

اند و  سالگی روا نداشته بل از دو سالگی و بعد از شصتدموی بهر تنقیه فصد یا حجامت یا زلفو بکار برند و حجامکت ق

کنند و جذب زلو از حجامت  از تولد ارسال زلو می *16در زلو همین اعتبار است لیکن در هند صبیان را بعد چهل روز 

نزدهم قوی بود و فصد بعد از دوازده سالگی و نزد بعضی از چهارده سالگی تا آخر عمر جائز است و حجامت در تاریخ شا

النور باشد مناسب بود و اگر ضرورت باشد در هر حال و هر وقت  و هفتدهم ماه بهتر بود و فصد وقتی که قمر ناقص

فصد و حجامت بکار برند مگر در روز بحران نکنند و حائضه و قولنجی و فربه و الغر بسیار را فصد نکنند و کسی که در 

وی مزاج را پیش از فصد شربت انار و سیب و بلغمی مزاج را گلقند و فصد غشی کند پیش از فصد قی باید کرد و صفرا

کند و فصد سررو تنقیه خون از مافوق  مربای به مناسب بود و یا حکم فصد بر نهار کنند که از این تدبیر هم غشی نمی

ابطی حکم باسلیق و الذراع حکم سررو دارد و  کند و باسلیق از ماتحت گردن و هفت اندام از تمام بدن و حبل گردن می

اسیلم دست راست علل جگر را و چپ امرا  طحال را ناف  بود و باید که بعد از فصد اسلیم دست در آب گرم دارند و 

النساء و از برای امالة  النساء و نقرس و فصد صافن از برای ادرار حیض و مناف  عرق النساء جهت دوالی و عرق فصد عرق

تر بود و فصد چهار  در باطن گوزانو است در ادرار حیض و امرا  مقعد از صافن قوی ماده به اسفل و فصد مابض که
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رگ برای قالع و قروح و بثور دهن و فصد رگ زیر زبان که در باطن ذقن است برای خناق و اورام لوزتین کنند و 

کند و حجامت  ستفراغ میرسد و جوهر روح را کم ا کند و ضرر آن به اعضای رئیسه نمی حجامت تنقیه از نفس عضو می

بر ساق خلیقه یعنی قائم مقام صافن بود و حجامت بر نقره یعنی مغاک پس سر خلیفة اکحل است و حجامت مابین 

شرط برای جذب ماده از جهتی به جهت دیگر و برای تحلیل ریاح و تسکین  کتفین خلیفة باسلیق است و حجامت بی

در حالت جو ش خون و عفونت آن بکار آید مثل کاسنی و کاهو و کشنیز و گل درد نیز ناف  بود و ادویه معدلة خون که 

سبب  لیمو و سکنجبین و شربت عناب و شربت صندل و مانند آن است هر چه سرد خشک باشد و آنجا که به سرخ و آب

خصوص آمیختن صفرا در خون رقت شود و عالمت صفرا شریک بود و کف زرد باالی خون باشد مسهل صفرا دهند  و 

هلیلة زرد و شربت عناب و آب عدس و آب کاسنی سبز مروق مفید بود و اگر از آمیختن رطوبت بلغمی خون رقیق گردد 

و آثار غلبة بلغم نیز باشد و رنگ خون سفیدی زند مسهل بلغم دهند خصوص هلیله کابلی و مجففات رطوبت مثل 

به گرمی باشد مناسب بود و مالیدن بدن و ریاضت انسب و  بالنگو و ریحان و پرسیاوشان و مانند آن هر چه خشک مائل

اگر خون غلیظ گردد ملطفات مثل سکنجبین و آب آلو و آب بادیان و شاهتره دهند پس اگر آثار سودا یافته شود و رنگ 

ود مسهل خون مائل به سیاهی باشد مسهل سودا دهند و اگر غلظ خون از آمیختن بلغم غلیظ بود و آثار بلغم نیز یافته ش

ها انسب طریق عالج امرا  صفراوی بهر تنقیه سه چهار روز این منضج بارد دهند  بلغم دهند و برای تقطی  بلغم ترشی

کوفته هر یک هفت ماشه گل نیلوفر پنج ماشه  الثعلب گل بنفشه گل سرخ تخم خطمی شاهتره تخم کاسنی نیم عنب

کنند صباح مالیده صاف نموده گلقند یا خمیرة بنفشه دو توله در آن عناب آلو بخارا هر یک پنج دانه شب در آب گرم تر 

شود و در ایام مسهل مغز فلوس هفت توله  مالیده باز صاف نموده بخورند و جایی که تپ شدید باشد احتیاج منضج نمی

این مسهل بارد است ترنجبین تمر هندی گلقند هر یک چهارتوله شیرة مغز بادام پنج دانه در منضج افزوده تنقیه کنند و 

الثعلب عرق کاسنی اندک اندک بنوشند و غذا دو پهر آ ش جو وقت سه پهر  و اگر در روز مسهل قشنگی شود عرق عنب

کهچری مونگ مالیم بخورند و مسهل متواتر ندهند بلکه در میان هر دو روز تدبیر لعاب بهدانه سه ماشه و شربت 

ند و اگر این مسهل قی شود باز همان وقت مغز فلوس گلقند ترنجبین بنفشه دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده ده

تمرهندی در عرقیات مالیده صاف نموده شیرة مغز بادام باالی آن ریخته بخورند و اگر مسهل عمل نکند از عرقیات 

دو نیم درم  نیمگرم و شیافات اعانت کنند و یا شربت ورد مکرر چار توله در آب سرد آمیخته بنوشانند و از ترنجبین

صابون خطمی نمک طعام از هر یک پنج درم شکر سرخ دو نیم درم به دستور متعارف شیاف ساخته بردارند و به روز 

باشد پیش از مسهل به دو روز قی کند تا معده  خوردن این مسهل خواب نشاید کرد و کسی را که در مسهل عادت می
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ند شربت انار تناول کند و ادویه معدل صفرا مثل لعاب اسپغول و پاک شود و روز مسهل اول اندکی مقویات معده مان

بهدانه و سیره تخم خرفه و شیرة تخم کاسنی و شیرة تخم خیارین است و هر چه بارد رطب باشد و نقوع کشنیز با نبات 

اثر تمام  ناف  و صندل سفید به گالب سوده مسکن حرارت شدید است و آب کاسنی سبز مروق با نبات یا ترشی آمیخته

عدیل خصوصاً چون در آن از خرفه و خیارین و تخم کاهو شیره کشند و کافور بقدر دو حبه  دارد و در تصفیه خون نیز بی

حرارت عظیم بنشاند و حموضات به تمامه معدل صفرا است و از ادویه مرکبه قرص طباشیر و کافور و شربت آلو و 

  بلغمی بهر تنقیه این منضج گرم بیخ کاسنی بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ بنفشه و نیلوفر و غیره است طریق عالج امرا

کوفته پنج ماشه مویز منقی  مقشر نیم 17*السوس  کوفته پرسیاوشان هر یک هفت ماشه اصل اذخر بادیان هر واحد نیم

ند عسلی چهار نه دانه انجیر زرد پنج عدد اسطوخودوس هفت ماشه در آب تر کنند و صباح جوشانیده صاف نموده گلق

توله در آن مالیده باز صاف گکرده بدهند تا هفت روز و بعده تربد سفید مجوف خراشیده پنج ماشه غاریقون دو ماشه 

سنای مکی یک توله در منضج افزوده مغز فلوس هفت توله شکر سرخ چهار توله م  گلقند مالیده صاف نموده روغن 

گرم بدهند و اگر مسهل  این مسهل گرم است و به جای آب عرق بادیان نیمبیدانجیر یک توله داخل کرده تنقیه کنند و 

عمل نکند مصطکی رومی سه ماشه سائیده شکر سفید مساوی آمیخته همراه عرق مذکور یا آب نیمگرم بخورانند و غذا 

له در روز مسهل وقت دو پهر آب یخنی گوشت و وقت سه پهر کهچری موئهه بدهند و روز دوم مسهل گلقند دو تو

عرق بادیان شش هفت توله مالیده صاف نموده تخم ریحان چهار ماشه اضافه نموده بنوشانند و اگر دادن حب ایارج 

منظور باشد بعد از دو مسهل باز دو سه روز نضج ماده به منضج گرم نموده یک توله حب مذکور به روغن بادام یا به 

مانده همراه آب گرم فرو برند و بر آن خواب کنند و  ی شب باقیروغن گاو چرب کرده به ورق نقره پیچیده چهار گهر

وقت صبح منضج گرم که در آن اجزای مسهل گرم سوای مغز فلوس و روغن بیدانجیر باشد بنوشند و به جای آب و 

از به دهند بدهند و روز دوم به دستور گلقند و عرق بادیان و تخم ریحان بخورند و ب غذا آنچه در روز مسهل مذکور می

دستور حب دهند و بعد سه مسهل حب یک مسهل گرم م  مغز فلوس و روغن بید انجیر بدهند و بعد از مسهل پیش از 

است بشر ملیکه مسهل قوی بود و اال مبطل یا مضعف عمل بود و بعد  آنکه در عمل شروع کند خواب کردن معین عمل

د خواه مسهل قوی بود خواه ضعیف و ادویه معدلة بلغم از شروع در عمل هرگز خواب نشاید کرد خواه مسهل قوی بو

الطیب است و مانند آن هر چه گرم و  السوس برنجاسف مویز منقی قاقله زیره دارچینی سنبل مثل بادیان انیسون اصل

خشک باشد و تخم کشوت در اخراج بلغم عفن که اندر عروق باشد مخصوص است و هر گاه بلغم عفونت پذیرد و یا تپ 

ادویه مرکبه معدلة بلغم معجون فالسفه و از ادویه صفرا حسب حاجت با ادویه بلغم آمیزند دوای بسیار حار ندهند و  باشد
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به شرطی که تپ نباشد و اگر با تپ بود قرص گل و قرص  المسک حار و جوار ش جالینوس است و معجون سیر و دواء

ری معتدل و حار دهندو از منضج و مسهل گرم نیز ادویه غافث با سکنجبین بزوری معتدل و حار و گلقند و شربت بزو

جای روغن بیدانجیر شیرة مغز بادام  شدیدالحرارت موقوف نمایند و مثل بنفشه و خطمی و شکاعی و بادآورد افزایند و به

ب پنج یا روغن آن داخل کنند طریق عالج امرا  سوداوی بهر تنقیه اول این منضج سودا دهند سپستان یازده دانه عنا

السوس هر یک چهار ماشه پرسیاوشان پنج ماشه بادیان شاهتره اسطوخودوس هر یک  دانه گاوزبان بادرنجبویه اصل

هفت ماشه جوشانیده به دستور گلقند یا ترنجبین دو توله داخل کرده بنوشانند و در سودا که از احتراق خلطی حادث شود 

ا حادث شده نیز باشد پس در منضج و مسهل آن ادویه مخصوصة آن و بعضی از عالمات آن خلط که از احتراق آن سود

خلط نیز باید آمیخت مثالً در سوداوی دموی و صفراوی ادویه دموی یا ادویه منضج صفرا افزایند و اگر حدت و حرارت 

و غلیظ  احتراق زیاده باشد نضج ماده صرف از منضج صفرا نمایند پس هر گاه نبض عریض و مالیم شود و قاروره کدر

الزیره اسطوخودوس بسفائج نستقی هر یک هفت ماشه افسنتین  گردد و رنگ آن از سفیدی به سیاهی زند قصب

هلیلجات ثلثه از هر یک شش ماشه سنای مکی افتیمون در پارچه صره بسته هر یک نه ماشه غاریقون دو ماشه در 

و تسکین زیاده باید نمود و اگر بعد دو مسهل تنقیه به  مسهل بارد زیاده نموده تنقیه کنند و در سوداوی صفراوی تبرید

حب افتیمون به طریق حب ایارج کنند انسب بود و در امرا  سوداوی و فیمابین هر مسهل استعمال منضجات مناسب 

کوفته تخم خطمی  و در سودای سوداوی و بلغمی آلو بخارا پنج دانه گل گاوزبان پنج ماشه گل سرخ تخم کاسنی نیم

کاسنی بیخ بادیان هر یک هفت ماشه مویز منقی نه دانه انجیر زرد پنج عدد در منضج سودا افزوده نضج دهند پس بیخ 

الزیره هلیلجات غاریقون تربد  هر گاه ماده نضج یابد روز مسهل بسفائج فستقی افتیمون در پارچه کتان بسته قصب

افه کرده مسهل دهند و چون مادة غلیظ محتاج منضج موصوف برگ سنا مغز فلوس روغن بادام یا شیرة مغز بادام اض

باشد باید که در اثنای مسهالت منضجات دهند و بعده اگر تنقیه به حب افتیمون کنند اولی بود و میان  زیاده می

مسهالت تبرید از آمله مربی و لعاب گاوزبان و شربت انار و تخم ریحان دهند و بعد مسهالت استعمال ماءالجبن نیز در 

مرا  سوداوی معمول است و بدانند که مقیئات هر خلط در عالجات امرا  جزینه مسطور گردد و وقت قی کردن ا

آب سرد بشویند و در حار مزاج بهر  آب گرم کنند و دهن و روی را به شکم و چشم را ببندند و بعد از قی مضمضه به

سوده در گلقند آمیخته بخورانند و ترکیب حقنة  تقئیت معده سکنجبین با گالب دهند و در بارد مزاج اندکی مصطکی

مسهله بعینه ترکیب مطبوخ مسهل است در امرا  گرم از مسهل بارد و در امرا  سرد از مسهل گرم حقنه کنند مگر 

رطل نباشد و در غلظت و رقت معتدل باشد و   *18هلیلجات را در حقنه داخل نکنند و مقدار آب دوا زیاده از دو ثلث 
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ستعمال کنند و به دو سه مرتبه به عمل آورند و سر انبوبه را چرب کنند و پیش از حقنة مسهله به آب نیمگرم و هنگام ا

های مناسبه حقنه نمایند و یا از آب و نمک فقط انتباه عالج امرا  ترکیب و تفرق اتصال در معالجات امرا   روغن

بحق اورام و بثور مسطور گردد و مسیحی گوید که اصناف جزئیه مذکور خواهد شد و کذا عالج کلی و جزئی اورام در 

امرا  بسیار است و هر واحد از آن معالجه به ضد آن کرده شود مثالً معالجة امرا  به اشیائی کنند که مزاج آنها 

مضاد به مزاجات امرا  بود مثل بارد بحار و حار به بارد و رطب به یابس به رطب و همچنین در کیفیات مرکبه و 

عالجة تفرق اتصال نیز به ضد کنند و آن جم  کردن است آن را که متفرق شده و حفظ آنچه جم  کرده تا آنکه متصل م

شود و ایضاً حفظ از آنچه در متفرق از شیء غریب افتد ورنه متصل نخواهد شد و حفظ مزاج آن عضو بر طبیعت او و اال 

  .متصل نخواهد شد

  های سر امرا  رأس یعنی بیماری

ه سر مصطلح عنداالطباست و آن مافوق عینین است نه از سر عند عرف عام که آن یببدان که مراد از سر در کتب ط

فرماید که غر  ما در اینجا از سر دماغ و حجب اوست و لهذا متعر   الرئیس می عبارت از مافوق گردن است و شیخ

شعر و بثور و قروح عار  جلد سر و غیره آن در به بیان امرا  مختص به بعض اجزای سر مثل کسر عظم و امرا  

اینجا نشده نشده و اجزای راس مصطلح شعر و جلد و غشای سمحاق و استخوان قحف و هر دو استخوان حجری و 

استخوان مؤخر سر و غشای غلیظ و غشای رقیق و مخ یعنی جوهر دماغ و اوره و شرائین و ارواح و  استخوان پیشانی و

و دوده و غده صنوبری و برکه و معصره و قم  و استخوان قاعدة دماغ و غیر آنست و اعصاب و  بطون ثلثه و شبکه

نخاع مثل فروع است و جملة امرا  راس و اعصاب سی و شش است یعنی صداع و بیضه و شقیقه و عصابه و حس و 

سبات و سهر و نسیان و  الراس و سبات سهری و الماء فی ثقل راس و سرسام و عطاس و اورام خارج راس و اجتماع

اختالط ذهن و هذیان و رعونت و حمق و مالیخولیا و جنون و عشق و سدر و دوار و فیخدج و کابوس و صرع و سکته و 

جمود و استرخا و فالج و لقوه و تشنج و کزاز و تمدد و رعشه و ارتعاد و خدر و اختالج و جالینوس تقسیم این امرا  بر 

ی که به سبب ورم و تفرق اتصال در حجاب یا در نفس دماغ یا در هر دو افتد مثل قرانیطس پنج گونه کرده اول امراض

و لیثرغس و سبات سهری دوم امراضی که سببش اجتماع اخالط ردیه سوداویه یا بخار ردی در دماغ باشد همچون 

الط ردیة بلغمیه در تجاویف مالیخولیا و مانیا و قطرب و نسیان و بالهت و سبات سوم امراضی که سبب او اجتماع اخ

دماغ بود مانند کابوس و صرع و سمته چهارم امراضی که سبب آن اجتماع رطوبات فضلیه در آالت حس و حرکت یعنی 
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اعصاب باشد چون فالج و لقوه و تشنج و کزاز و رعشه و خدر و اختالج پنجم اصناف صداع که آن از جمی  اسباب 

و علی سینا تقسیم امرا  در اینجا به دو نوع ساخته نوع اول امرا  راس و تفرق شود و ب مذکوره و غیر آن حادث می

اتصال آن و آن پنج مر  است یعنی از سرسام تا سبات سهری سوم امراضی که اکثر مضرت آنها در افعال حس و 

قوی بود و  سیاست باشد و آن هشت مر  است یعنی از ثبات تا عشق چهارم امراضی که آفات آنها در افعال حرکت

آن هفت مر  است یعنی از سدر تا جمود نوع دوم امرا  عصب و آن ده مر  است یعنی از استرخا تا اختالج و 

 جملة امرا  مذکوره در این کتاب حسب ترتیب و تقسیم شیخ مسطور گردد 

  قول کلی در امرا  سر

معدوده یکی از آن انواع سوءمزاجات ساذج  شود کل امرا  شود که دماغ را عار  می از قانون و شروح آن مستفاد می

گانه و مادی مفرد و مرکب است و مادی یا غیر ذات قوام بود مثل بخار و ریح و یا ذات قوام باشد  مفرد و مرکب هشت

ورم باشد و نسبت به سائر اصناف امرا  سوءمزاج امرا   مانند اخالط اربعه و مائیت و ماده و یا مورم بود و یا بی

عنی رطب مائی در دماغ بیشتر افتد چه در هر دماغ بلکه در هر عضو در ابتدای خلقت رطوبت فضلیه محتاج رطوبی ی

باشد پس اگر پاک نشود کار دشوار گردد و در اکثر امر از آن رطوبت صبیان را صرع قتال  تنقیه در رحم یا بعد او می

افتد دوم امرا  ترکیب یا در مقدار  و یا در حجب آن می مزاج یا در جرم دماغ و یا در عروق حادث شود و کل انواع سوء

او از مجرای طبیعی متغیر باشد  *19*مثل آنکه سر کوچک یا بزرگ از قدر واجب بود و یا در شکل مانند آنکه شکل 

خ تر او منسد یا تنگ تر یا فرا یا مجاری و ادعیهچنانچه مفسط و مرب  و غیر آن و ازین آفت در افعال دماغی افتد و 

باشد و سده یا در بطن مقدم یا در بطن مؤخر یا در دو بطن یا در هر سه بطن افتد و ناقص بود یا کامل و یا سده 

دراورده یا در شرائین یا در منابت اعصاب آن افتد و یا رباطات حجب دماغ منخل  گردد و یا افتراق در جرم دماغ واق  

اورده یا حجب او یا در قحف چهارم و  در نفس دماغ یا در شرائین  شود سوم امرا  تفرق اتصال بجهت انحالل فرد

یا شبکه یا غشای خارج او و کل اورام از ماده  ثخینمر  مرکب یعنی اورام در نفس جوهر دماغ یا در غشای رقیق یا 

د ساکن یعنی غیرعفن باردافتد اما ورمیکه از ماده بارد عفن بود شامل اورام حار باشد و ماده بار یکی از اخالط حار یا

اورامی که آنرا بارد گویند پیدا کند الحاصل همه امرا  دماغ یا راج  بامرا  مذکوره باشد گویا که از اقسام او بود و یا 

عار  ازین امرا  باشد مثل قرحه عار  از تفرق اتصال و مثل امرا  مرکبه ازین امرا  مفرده هنگام حدوث اورام 

یا بمشارکت و گاهی در امرا  مشارکی دماغ کار بزرگ گردد حتی که امرا  خاص قتاله  و امرا  دماغ یا خاص بود
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باشد که در امرا  ذات الجنب و خناق بسوی دماغ مواد خناقی قتال مندف  شود و بساست که  چنانشود چه بیشتر 

 سکته قاتل بسبب اذیتی در عضو مشارک آنرا بهمرسد 

 

  دماغ احوال معرفت بر دالئل ذکر

دوم افعال سیاسیه که این هر دو از آثار دماغ  ست یکی افعال حسیهاته میشود یازده قسم اموریکه ازان احوال دماغ شناخ

ست و احالم سوم افعال حرکیه که آن از افعال قوت محرکه اعضا بتوسط عضل ااعنی تفکر و تذکر و تصور و قوت وهم 

طعم اعنی  فیت فضول مستفرق از دماغ در قوام و لون او وکی و حال خواب و بیداری چهارم افعال طبیعیه از است

حرافت و ملوحت و مرارت و تفاهت او و کمیت آن در کثرت و قلت او و یا احتیاس آن مطلقآ و حال عرو  قروح و 

بیر و و اطعمه و انحای تدا و غیر آن پنجم موافقت اهویهبور و اورام بر جلد سر و حال شعر از کمیت و کیفیت و لون اث

آن هشتم ثقل  غر آن هفتم شکل راس از جودت و ردائتمخالفت و اضرار آنها بدماغ ششم مقدار راس از عظم و ص

و زبان و چهره و  دماغ را ماند چشم رم استملمس و اوجاع آن نهم احوال اعضائیکه مثل فروع راس و خفت آن و 

ال اعضای عصبانی مشارک دماغ مثل معده و رحم و دندان و لهات و لوزتین و گردن و اعصاب دهم حال قوی و افع

مثانه یازدهم حال عضویکه دماغ بمشارکت آن متالم میگردد و آن عضو کدام ست و ازان آفت بسوی دماغ چگونه 

نگشته و در  متادی میشود و بدانکه بدین استدالالت گاه بر آفتیکه آن حاضر است از احوال و بر آفتی که هنوز حاضر

بل خواهد بود استدالل کرده میشود مثل آنکه از طول حزن و وجوم یعنی غضب شدید و سکوت از کالم از مستقزمانه 

ا مانیا و از شدت غلیظ بر مالیخولیا مشرف و قطرب واق  عنقریب و از غضب بیوجه بر حدوث صرع با مالیخولیای حار ی

 بی سبب بر حمق و رعونت استدالل کرده میشود و گاه بر امر ماضی مثل استدالالت از اورام و قروح عار  ضحک

آن استدالل میکنند اکنون کیفیت استدالل ازین دالئل مذکوره بر احوال دماغ و  جلد راس بر بودن مواد دران و اندفاع

الل کلی از افعال دماغ بقلم می آید و سپس تفصیل تفصیل این وجوه معدوده مسطور میگردد ولیکن پیش ازان استد

  .اقسام مذبوره ذکر یابد

 استدالل کلی از افعال دماغ 
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 اما داللت ماخوذ از جنس افعال حسیه یا حرکیه اینست که افعال وقتی که سلیم باشند در ظاهر اعانت میکنند در داللت

ایند بر آفت آن و آفات افعال سه است که آن ضعف و تغیر باشندداللت داللت می نم بر سالمت دماغ و اگر افعال مؤف

اگر بسبب امور مزاجیه و  پس بطالن و قول کلی در استدالل از افعال اینست که نقصان و بطالن آنها استو تشویش 

 روح بود بسبب برودت و غلظت روح از رطوبت و سده می باشد و از حرارت نمیباشد مگر هنگامی که سدیه مانعه منفوذ

عظیم شود و بحدی رسد که قوت ساط  گردد و اما تشویش و انچه مناسب آنست گاه از حرارت و گاه از یبوست 

  .میباشد

 استدالل از افعال نفسانیه حسیه 

گاه درین افعال آفت از قبیل بطالن یا ضعف یا تشویش داخل میشود مثال این در حواس ابتدا ببصر کرده میشود پس 

بران فعل او از مجرای  ا ضعیف و یا مشو ش و متغیر گردد وت باین طور که یا باطل گردد و یدر بصر داخل شود آف

و یا تخیل کند  و شعله و دخان طبیعی آن که تخیل نماید چیزیرا که در خارج موجود نباشد مثال خیاالت و الوان و پشه

راست را کج یا بالعکس و مضل  را  چیزی شی موجود فی الخارج را بر خالف آنکه در خارج هست مانند آنکه تخیل کند

و یا یکی را دو و غیر اینها پس این آفات اگر مختص بچشم نباشد استدالل کرده میشود از  *11* و بالعکس مستدیر

آنها بر آفت در دماغ و فرق در خیاالت مختص بچشم و در کائن بسبب امری در دماغ آنست که با این در غالب امر 

و طنین باشد و گاهی با این سرگردان بود و گاه داللت مینمایند خیاالت بالوان خود بر مواد غالب  آفت دیگر مثل دوی

بر دماغ مانند خیال سرخ بر غلبه خون بر دماغ و زرد بر غلبه صفرا و سفید بر غلبه بلغم و سیاه بر غلبه سودا بران داللت 

و حال آنکه شما نسبت  است میکند بر بلغم غالب که آن باردت کند و اگر قائلی گوید که خیاالت سفید چگونه دالل

 استحرارت غریبه میباشد آن بحسب مزاج  که قول ما که تشو ش بسبب حرارت ایکرده اید تشویش را بحرارت گوئیم 

معنی  استنه بحسب اعترا  مواد بقوت صحیح کامل الحرارت غریزیه پس قول ما که تشو ش افعال بسبب حرارت 

که تشو ش اگر بسبب امر مزاجی مرضی باشد که این بسبب سوءمزاج حار میباشد حاصل آنکه تشو ش مذکور این آنست 

بنحویکه عار  شود ماده  اعتبار کرده میشود بحسب مزاج که آن بسبب حرارت غریبه است و اعتبار کرده نمیشود

بروح باصره میباشد پس  مواد هللوحیو خیال گاهی بسبب  استی خودبسبب قوتی که آن صحیح کامل در حرارت غریز

بسبب باصره قوی الحس باشد و این داللت بمزاجی نیست بلکه از جنس ضعف بصر و قوت آنست چنانچه  ظهور لونش

در سم  مانند آنکه ضعیف گردد و نشنود  احس میباشد و ام نقریب بیاید که آن گاهی بسبب ذکایدر مبحث خیاالت ع
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باشد لیکن ازان آواز شو ش گردد که بشنود چیزیرا که در خارج اصال موجود نباشد یا موجود مگر از قریب بآواز بلند و یا م

بصدای یا یا بآواز طبلها  از آب یا بزدن مطرقه هین شبیه بآواو طن دوید مثل بر غیر امئبت مسموعه ازان در عادت بشنو

الل کرده میشود یا بر مزاج اینها پس بدین استدیا آواز وزیدن بادها یا غیر  برگهای درخت هنگام وزیدن باد بر آنها و

انچه داللت  صاعده بسوی آن و غیر اینها از ره محتبسه درانجا یاوسط دماغ و یا بر ریاح و ابخحاضر در ناحیه  یابس

انچه شنیده شود که گویا  بران نماید و یا باطل گردد بالکلیه و ضعف و بطالن هر دو بسبب کثرت برودت میباشد و

بآنکه معدوم گردد و بالکل و یا ضعیف و یا مشو ش و ادراک نماید  ز دور بسبب رطوبت بود و اما در شمه میشود اشنید

بوهای بد را که در خارج موجود نباشد پس داللت می نماید در اکثر امر بر خلط محتبس در مقدم دماغ و تعفن او و 

نباشد و  ت یا قرحه منتنه یا غیرمنتنه خاص به خیشومگر چیزی از جراحگاهی تشویش فعل او بسبب حرارت میباشد ا

اینها از  عنی ضعف این و هر دو و تشو ش قبلچنان باشد یضعف شامه بسبب برودت میباشد و اما ذوق و لمس هم

حدوث خلط در دماغ بود و این در بعضی احیان باشد مگر آنکه تغیر این هر دو از مجرای طبیعی در اکثر بسبب بعد 

بر مشارکت از  و در اقلدر آلت این هر دو  و شم داللت میکند بر فساد خاص ا از دماغ به نسبت بصر و سم آالت اینه

که این از اسباب مختصه باعصاب بی مداخلت  استند خدر جمی  بدن چه بعیددماغ و خصوصا هنگامی که عام باشد مان

شرکت دماغ بود و گاه مشترک میگردد حواس را در نوعی از ضعف یا قوت که داللت می نماید بر حالت در دماغ 

زیرا  است دورت نوعی از ضعفو هر ضعف کدورت نیست یعنی شی واحد نیستند بلکه ک ؟بطریق دوام و این کدورت و 

صاف می بیند و اشیای کوچک را  الشعاع را نیک چیز نزدیک و قلیلانسان گاهی مانند آنکه  صفا اکه گاه میباشد ضعف ب

کدیگر در گاه با هم ی ادراک آن بجهت آنکه کدورت و صفا نیز  چون بعید گردد یا شعاع آن بسیار شود عاجز می آید از

می نماید و طب و صفا بر یبوست داللت با قوت میباشد لیکن کدورت بر ماده ر حالت ضعف میباشد و صفا المحاله

حادث میگردد و این داللت میکند بر وجود ماده بخاریه در عروق  گاهی این کدورت دفعه استحکام می یابد و ازان سدر

و در اکثر امر تاب  حرارت  استدماغ و شبکه و حکم در استدالالت ازین آفات برین نحو است که آنچه از قبیل تشویش 

در اکثر تاب  برودت میباشد مگر آنکه با شدت ظهور فساد و سقوط  استد و آنچه از قبیل نقصان و بطالن یبوست میباش

نسبت بسوی برودت مادام که  استقوت باشد که درین صورت گاه از حرارت میباشد ولیکن حرارت مالیم قوت 

که درین هنگام انحصار برین دلیل  استنقصان در قوت نشود پس واجب  مزاج و افساد آن عظیم نگردد مورث استضرار

گاه داللت می نماید نکنند بلکه استدالل بدالئل دیگر مذکور برای هر نوع مزاج از مزاج حار و بارد نیز نمایند و بطالن 

اسباب نقصان اگر سببش آفت دماغی باشد و بسبب آفات در آالت آن از فساد و انقطاع و سده نباشد و بالجمله  بر تاکد
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بسببی در نفس عضو حساس چنانچه گاه عار  میشود خدر بعضوی  یا استحالت صالح آن یا بسبب اذیت  زوال از

بسبب برودت مزاج او و بدان حس بالکلیه زائل و باطل میگردد از اعضای حساسه بعضی شدیدالقرب از دماغ اند و کم 

فات آن عضو شدیدالقرب که به تنقیه و تعدیل سم  و شم و اکثر آ بطریق اشتراک مانند آلهاینکه نباشد آفت دران  است

حواس چون از محسوسات خود متاذی گردند مثل حس  آن از دماغ باشد و ازین جهت سائر مزاج آن عضو زائل نگردد

و بحد  استقوی ضرر رساند داللت می نمایند بر آنکه در آنها آفت از حرارت یا یبوست  اکثر آنرا ضوء *10* بصر که

  .سقوط قوت نرسیده

  استدالل از افعال سیاسیه 

از جمله سیاسیه است قوت فهم و حدس داللت می نمایند بر قوت مزاج دماغ بتمامه  و ضعف آن هر دو دال بر  و احالم

تصور  الل یافته پس بعضی از آنها فساد قوت خیال وتاز افعال دیگر اخ یکآفت اندر آنست تا آنکه ظاهر گردد که کدام 

ان قادر اعانت نماید در داللت بر صحت مقدم دماغ و این قوت قوی بود اگر انس استو آفت آنست و این قوت اگر قوی 

و نغمات و غیر اینها زیرا که و اصوات  ل اشکال و نقو ش و خلق و مذوقاتمحسوسات مث باشد بر جودت حفظ صور

یک نظر و بدان مرتسم  مهندسین نظر کند در شکل محطوط مردم را درین باب قوت تامه بود بحدیکه فاضلی از بعض

بتمامه و مستغنی باشد از معاودت نظر بسوی آن شکل و  صورت و حروف او و حکم نماید دران مسالهگردد در نفس آن 

 ااستو غیر اینها و باین باب متعلق مذوقات حال قوی بقیاس بسوی نغمات و حال قوی بقیاس سوی  استهمچنین 

بسوی خیال قوی که مرتسم گردد و در نفس قوی ملموسات و چون درین  استجودت معرفت نبض بهر آنکه او محتاج 

پس درین صورت باقی نمی ماند در خیال صورت محسوس بعد زوال آن از  فعلقوت آفتی عار  گردد یا بطالن 

ان و یا ضعف و یا نقصان و یا تغیر از نسبتی که میباشد میان آن و میان قوت حساسه حتی که احساس می نماید بد

مجرای طبیعی باین نوع که تخیل نماید چیزیرا که در خارج موجود نیست پس ضعف او و تغیر او و بطالن فعل او در 

و رطوبت و  استوبت دران و برودت سبب بالذات دماغ و یا رط مقدماکثر داللت مینماید بر افراط برودت یا یبوست در 

برودت اندو تغیر فعل آن و تشویش آن بر زیادتی حرارت  جالببب بالعر  بجهت آنکه این هر دو یبوست هر دو س

نه کلی و بنابر آنکه در قوای احساسه گفته شد و گاهی این مر  مردم  است اکثریلت میکنند و این همه امور دال

کالم ایشان با مردم صحیح میباشد بحدیکه معرفت ایشان بافعال جمیل و قبیح تام و  صحیح العقل را عار  میگردد

آن در خارج وجود ندارند و تخیل میکنند صداهای طبل را و غیر اینها  کهقوی را حاضر نزد خود لیکن تخیل می نمایند 
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طبیب را عار  گردید و بعضی ازانها فساد قوت تفکر و تخیل  قلسچنانچه جالینوس حکایت کرده که این مر  و 

و این را ذهاب عقل می نامند و یا ضعف فعل آنها و این را حمق گویند و مبداء آن هر دو  یا بطالن فعل اینها است

چنانچه در بطالن فعل خیال و ضعف آن گفته شد  استبرودت وسط دماغ و یا یبوست و یا رطوبت آنست و این اکثری 

شویش آنها بحدیکه فکر او و رطوبت و یبوست سبب بالعر  اند و یا تغیر و ت استکه بودن آن از برودت اکثری 

در چیزیکه حاصلی ندارد و صواب می پندارد چیزی را که فی الحقیقت صواب نیست و این را اختالط عقل می  میباشد

و  است سبعی نامند و این داللت می نماید یا بر ورم و یا بر غلبه ماده صفراویه حاره یالبسه غیر مورمه و این جنون

ظن و با فکر ی نامند و اختالط او با سوءاذیت میباشد و یا بر ماده سوداویه و آنرا مالیخولیا م اختالط عقل او با شرارت و

بی حاصل بود و میل ازین اخالق مذکوره بسوی جبن داللت قوی بر برودت می نماید و میل از آنها بسوی جرات و 

این همه بدالئل جزئیه که بعد ازین  بر حرارت میباشد و گاهی این بسبب مشارکت عضو دیگر میباشد و وال تر غضب

خواهد آمد شناخته میشود و بالجمله چون حرکت نمایند افکار حرکات بسیار و مشو ش و متفنن گردند درانجا حرارت 

نیز میباشد چون خالی از حرارت نبود بسبب عفونت و  استفکر در امراضی که ماده آنها باردخواهد بود و گاهی تشویش 

عقل حادث در لیثرغس و بعضی از آنها آفت در قوت فکر است یا آنکه ضعیف گردد و با باطل چنانچه تورم مثل اختالط 

بهمرسید بسبب قتال عظیم که در آنجا واق  شد و سکنه آنرا بسبب  ایت نموده که وبائی در ناحیه حبشجالینوس حک

متعفن بسیار که بعد جنگ باقی مانده بودند وبای شدید عار  شد و این وبا در بالد یونان رسید و اهل آنرا  مردهای

بسبب آن نسیانی واق  شد که ایشان نام خود و پدر خود را فرامو ش کردند و اکثر آنست که ضعف در ذکر بسبب فساد 

ا آنکه مشو ش گردد و انسان بیاد آورد چیزی را که در موخر دماغ از برودت یا رطوبت یا یبوست عار  میگردد و ی

اولی  یابسهنگاه نداشته بود و این داللت میکند بر سوءمزاج حار با ماده یابی ماده و داللت آن بر ماده پیشتر بیاد خود 

ن که سوءمزاج مفرط نگردد و قوت ساقط نشود و قول مجمل درین آنست که بطال استاست و هر واحد ازینها هنگامی 

این افعال گاه بسبب غلبه برودت یا بر جرم دماغ میباشد باینکه استیال یابد بر حجب او و یا بر تجاویف او و گاه برودت 

با رطوبت میباشد و گاه جلب یبوست میکند و همچنین ضعف آن افعال و اما تغیر آن بسبب ورم با سوءمزاج صفراوی یا 

که مضاف کرده  استاستدالل از احوال احالم از آن جمله است که الئق  و *11* سوداوی یا حرارت مجرد از ماده بود

داللت بر غلبه صفرا میکند و همچنین حاد شود بسوی این موض  و بیان آن نموده شود پس کثرت دیدن اشیای زرد و 

ا ماید و ایضرؤیت اشیای دیگر مناسب مزاج و احتیاج بشمار آن نیست و احالم مشوشه داللت بر حرارت و یبوست می ن
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مخوفه که یاد نماند و فرامو ش کند در اکثر بر برودت و دماغیه است و همچنین احالم منفرعه بامرا  حاده  منذر

  .رطوبت داللت میکند

  استدالل از افعال حرکیه

دالئل ماخوذ از جنس افعال حرکیه یعنی متعلق بحرکات پس بطالن و  از خواب و بیداری اما استانچه شبیه بانها و

آفت در دماغ ضعف آنها داللت می نمایند بر غلبه رطوبت فضلیه رقیقه کثیره در آالت آنها و در هر عضویکه باشد بر 

ج و لقوه یک شق مثل فال در که عام در جمی  بدن باشد مانند سکته و یا استبآن چیزی  دال بود مگر آنکه اخص

ان  از یا حرارت در چیزی از اعصاب نابته استرخائی و بساست که بطالن و ضعف از حرارت دماغ یا یبوست در نفس آن

یا یبوست آنها عار  میگردد لیکن این بعد امرا  کثیره میباشد و بتدریج اندک اندک و بطول زمان و آنچه در عضو 

فضول از دماغ  از اندفاعن بسبب امرا  خاصه بآن عضو میباشد و گاه مانند استرخا و امثال آن پس گاهی آ استواحد

باشد نیز داللت بر رطوبت مادی کند و اگر اندک اندک افتد بر یبوست ساذجی در آالت دفعه تغیر آن اگر  وابا بسوی آن

و صرع  استمانند تغیر حرکات مصروع بود بسبب صرع که آن تشنجی عام  استآن سوای دماغ و آنچه مختص بدماغ 

حادث میشود و یا بمشارکت عضو دیگر داللت مینماید بر سده غیر  دفعهنمیباشد مگر از رطوبت یعنی از ماده بهر آنکه 

پس جمی  این امرا  داللت می نمایند بر غلبه ماده غلیظه بران جانب از دماغ یعنی جانب  کامله و مانند رعشه سر

ن اگر حدوث آن بعد امرا  سابق بران و اندک اندک باشد و اما آنچه از رعشه و یا بر ضعف و یا بر یبوست آ ماخر ازان

در اعضای دورتر از دماغ باشد پس قول در آن همانست که مکرر مذکور شد یعنی این آفات گاه از اسباب مختصه بعضو 

ت باشد پس مزاج دماغ و ایضا اگر انسان نشیط و چابک در حرکامیباشد و این همه حرکات خارج از مجرای طبیعی اند 

باشد و اگر با وی مرضی  رطب یا باشد و اگر مائل بکسالت و سستی بود مزاج او بارد یابساو در اصل خلقت حار یا 

باشد و حرکات او بسوی قلق و اضطراب باشد آن حار بود و اگر بآرام وسکون مائل بود و قوت او بسیار سقوط نیافته آن 

است بدانکه خواب دائم تاب  سوءمزاج  نوم و یقظهاستدالل از حال  استمناسب این باب  و از آنچه استدال بر برودت 

رطب مرخی یا بارد مجمد حرکت قوای حسیه است یا بسبب شدت تحلل روح نفسانی بنابر افراط حرکت و یا بسبب 

طعام میباشد پس هرگاه که  روح نفسانی باالتباع بآن چنانچه بعد از اندفاعقوی بسوی باطن برای هضم ماده و  اندفاع

واق  مجمده و اگر اسباب  استو حرکت نبود سبب آن رطوبت و یا جمودلقب خواب بر مجرای طبیعی نباشد و تاب  

هر رطوبتی موجب خواب نبود زیرا که مشائخ با  بعده استسبب آن رطوبت نشود و دالئل بر افراط برودت داللت نکنند 
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 بورقیهوجود رطوبت مزاج بیداری ایشان المحاله طول میکند و جالینوس گمان میکند که سببش از کیفیت رطوبات 

  .استکه آن بسبب ایذای دماغ بیخوابی آرد اال آنکه یبوست بر حال باعث بیداری  استایشان 

  دالئل ماخوذ از افعال طبیعیه

ز آنچه مستفرغ میگردد و از شعر که میروید و از اورام و قروح که در جلد سر و گردن و حوالی آن ظاهر میشود اما ا

آن یا در  و اندفاعدالئل ماخوذ از جنس افعال طبیعیه پس این افعال ظاهر میگردند از مثل فضول یا بطریق انتفا  

میباشد یا از بینی یا از گو ش و یا بچیزی که اغی یا از حنک ما انتفا  فضول دمکیفیت و کمیت آن یا بامتناع آن ا

و استدالل کرده ظاهر میگردد بر سر از قروح و ثبور و اورام و یا از مو بجهت آنکه موی سر از فضول دماغ میروید 

انتقاضات  آن و سائر آنچه از احوال آن در باب آن مذکورست اما طریق استدالل ازیا بطوء  انباتمیشود از مو بسرعت 

فضول از مسالک مذکوره ذکر کرده میشود که این فضول اگر بسیار گردد داللت می نماید بر کثرت مواد و بر قوت 

سببی که بجهت آن در عضو فضول زیاده میگردد و چنانچه از مبحث اسباب در کلیات معلوم شده و ایضا داللت میکند 

و یا تمدد و  و یا دخر و یالزعو یا کم گردد و با وجود آن یا ثقل  ز اندفاعدافعه و اما وقتیکه باز ماند ابر عدم ضعف قوت 

طنین یافته شود داللت میکند برسد و یا ضعف قوت دافعه و امتال و استدالل کرده میشود بر جنس  دوار ویا ضربان و یا 

داللت می نماید بر آنکه ماده  باشد....  *11* ثقل و صفرت لون وجه خر و احراق و قلتلذع و  ماده باین نحو که اگر

صفراوی ست و اگر ضربان و ثقل و سرخی رنگ چهره و چشم و انتفاخ بهمرسد داللت می کند بر آنکه دموی ست و 

رنگ آنها و آمدن خواب و پینگی عار  گردد داللت مینماید بر آنکه بلغمی ست و اگر  با رصاصیت....  اگر کسل

و دیگر عالمات بهمرسد داللت میکند بر سودویت و اگر  .... ندک و عدم استوای فکر و ثفل سر ا کمودت لون و فساد

ماده مولد ریح و  .... چیزی از این عالمات مذکوره برای هر نوع از مواد باطنین و دوار و انتقال جم  گردد داللت مینماید

راس باشد داللت میکند بر یبوست رارت فاعله اندران و اما اگر احتباس فضول با خفت نفخ و بخارست بسبب حدوث ح

باب مختص بکمیت انتفا  و امتناع ماده است و اما استدالل از کیفیت ماده آنست که اگر مائل  .... علی االطالق

بزردی و رقت و تلخی ولذع ست داللت مینماید بر صفراویت ماده و اگر مائل بحمرت و حالوت فم با سرخی چهره و 

ملمس ست داللت بر دمویت میکند و مالح و حلو با عدم سائر عالمات و یا بورقی چشم و درور عروق و حرارت 

باردالملمس یا حار داللت می نماید بر بلغم که در ان حرارت فعل نموده و تفه غلیظ باردالملمس بر بلغم فج داللت می 

رائحه پس عفن الرائحه وحدت کند و این استدالالت از کیفیت منتفض در لون و طعم و ملمس و قوام آنست و اما از 
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آن داللت بر حرارت مینماید و عدم رائحه بساست که داللت میکند بر برودت و نیست داللت این مانند داللت اول بر 

ور واورام پس در اکثر بنچه قریب بآنست از قروح و ثیائیست که ظاهر میگردد بر جلد سر واحرارت و اما انچه منعلق باش

غلبه مواد موجوده که طبیعت آنرا انتفا  و دف  نموده بر ظاهر جلد و داللت نمیکند بر حال دماغ  داللت می نمایند بر

سرطانی و قروح ساعیه و ساکنه و  اب اورام حار و بارد و صلب در خودواضح مگر در هنگام تزید و اسب داللتدران وقت 

ود و ایضاً اسباب حدوث شعر و جعودت و ان بر حال راس مشکل نبمقاسش دریافت گردد پس استدالل ازغیره در 

و تمرط و انتشار آن در ابواب تشقق آن و سبب  و کثرت و قلت و سرعت شیب و بطوءسبوطت و رقت و غلظت 

 مخصوصه خواهد آمد و کیفیت استدالل از شعر معلوم گردد

 لفاتآنها ازین موافقات و مخا و مخالفت و سرعت انفعاالت و بطوء دالئل ماخوذ از موافقت

انکه  آن پس موافقات و مخالفات خالی نیست ازقت و مخالفت و سرعت انفعال و بطوء از جنس موافاما عالمات ماخوذ 

در حال خروج او از صحت یا اعتبار کرده شوند در حالی که صاحب او از صحت خود که بحسب آنست انکاری نکند و یا 

و تغیر مزاج او از طبیعت پس موافق او در حال صحت او که بحسب اوست آنست که شبیه بمزاج او باشد یعنی منحرف 

نگرداند مزاج را از حالت اصلی خود و صاحب آن دریابد آنرا مناسب صحت خود و مزاج او ازین شناخته میشود و مخالف 

او باشد و اما در حال خروج او از صحت او و تغیر مزاج او و حکم آن بالضد باشد و او دران حال آنست که ضد مزاج 

بر یک مزاج نیست جهت آنکه ممکن ست که صحت بدنی بمزاجی خاص باشد و  ابدانمعلوم ست که صحت تمامی 

یگر نیز قیاس آن مزاج برای بدن دیگر موجب مر  گردد مگر آنکه واجب ست که اعتبار نمایند مخالف آنرا در طرف د

آنست تا اینکه دانسته شود بحدس مقداری که خارج شده از مزاج طبیعی زیرا که هر دو افراط یعنی بچیزیکه مخالف 

در حال خروج او از صحت با یکدیگر مخالف موذی اند  ه در حال صحت و افراط از جنس مضادافراط از جنس مشاب

میگردد به نسیم  که او را سوءمزاج حار باشد منتف  ده باشد و دماغیالمحاله مادام که خروج از اعتدال بحد افراط نش

و یا بدبو غیر خوشبو و صندلیه و نیلوفریه و امثال آن  بارد و اطعمه بارد و روائح بارده خواه خوشبو باشند مانند کافوریه

میشود بچیزیکه مضاد  باشد منتف  که او را سوءمزاج بارد و انتفاع می یابد بآرام و سکون و دماغی مثل حمائیه و طحلبیه

آنست چون هوای حار و روائح حاره خوشبو و بدبو محلله و مسنحنه نیز و بریاضت و حرکات دماغی که او را سوءمزاج 

یابس باشد متاذی میگردد از استفراغ و نفض مفرط آن اما استفراغ معتدل از جنس چیزیکه تخفیف از اخالط مثل صفرا 

ید از مرطبات دماغ شمرده اند و دماغی که او را سوءمزاج رطب باشد نف  می یابد از استفراغ و و سودای محترقه نما
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می نفض ازان و اما استدالل از سرعت انفعال دماغ مانند آنکه بزودی گرم و یا سرد گردد آنچه بسرعت گرم شود داللت 

تر و یا خشک غی که بزودی سرد گردد و یا که در کلیات مذکورست و همچنین دما نماید بر حرارت مزاج آن بشرائطی

یکن فرق رطوبت مزاج آن و گاه بسبب رقت رطوبت آن و یا بسبب حرارت مزاج آن میباشد ل و این گاه بسبب قلت

از قلت رطوبت و رقت رطوبت و حرارت مزاج آنست که در اول یافته میشود بآن سائر  بینهما یعنی میان شقوق ثلثه

ر گردد و در ثانی عار  مزاج دماغ مذکو *34* ل بیداری و غیر آن که در باب عالماتعالمات یبوست دماغ مث

و  .... انند آن از اسباب یبوست مذکورحرکت سخت یا حرارت شدید و یا م داو را یبوست در بعض اوقات نز و مرمیگردد 

آنرا در سائر اوقات دالئل یبوست نبود و آنچه بسبب حرارت مزاج او باشد بآن سائر عالمت حرارت مزاج دماغ میباشد و 

آنچه بزودی رطب گردد گاه بسبب حرارت جوهر دماغ و گاه بسبب برودت جوهر آن و گاه بسبب بودن مزاج جوهر آن 

باشد پس اگر از حرارت باشد آنجا عالمات حرارت بود و آن اصلی رطب و گاه بسبب بودن مزاج جوهر اصلی یابس می

ترطیب دائمی نبود بلکه عقب حرارت مفرد که واق  شود در دماغ که منجذب گردد رطوبات بسوی آن پس اگر باقی 

پس اگر غلبه کند رطوبات عود نماید دماغ  ماند مزاج حار غالب بر رطوبات تا مدت مدید بعد نفض یبوست عار  گردد

و امرا   حرارت غریزی و اگر آن هر دو مستوی گردند در اکثر امر رطوبت عفونت یابد انطفایارد رطب گردد بسبب بو 

نماید دران حرارت غریزی تصرف طبیعی بلکه تصرف رطوبت غریزی نیست که عفنی و اورام پیدا گردد جهت آنکه این 

برودت مزاج باشد اغ که ترطب سری  یابد بسبب دران تصرف مینماید تصرف غریب و آن عفونت ست و اما اگر دم

نباشد بلکه تدریجی و بطول ایام بعده ترطب بسرعت گردد و عالمات برودت مزاج دماغ موجود  دفعه حدوث رطوبت 

باشد و اگر ترطب دماغ بسرعت بسبب رطوبت نفس دماغ باشد پس سرعت درین بجهت یکی از دو سبب میباشد یعنی 

مغیره غذائی ست که بسوی دماغ میرسد پس  هاضمهقوت  ....اث برودت می نماید و برودت احدیا بسبب آنکه رطوبت 

و چون با وجود آن سده مجاری  ....دفعه ادث شود ترطب بعد ازان نیز ح دفعهاهر میگردد و چون این برودت ترطب ظ

عذلک دائمی و الزم میباشد و مبهمرسد فضول دران محتبس میگردد و این المحاله موجب زیادتی رطوبت گردد و این 

غ سبب آن نشف رطوبات ست انفعال حادث بسبب یبوست دمابطوء بود و اما سرعت و  دفعه ان نیست که نادر باشد و 

یکبارگی افتد و با عالمات یبوست متقدمه باشد و سبب او آن ست که از حرارت واق  شود اال  .... واق  شود دفعهآنچه 

مات حرارت و عالمات یبوست کرده میشود پس این دالئل ماخوذ از سرعت انفعال واجب نیست فرق درین هر دو از عال

که اعتبار کرده شود در سرعت انفعال بسبب ضعف قوای طبیعیه خصوصا ترطیب بجهت آنکه ضعیف قوای طبیعیه تاب  
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حرکات نیز  ....هت جوذ از کیفیات نیست بلکه گاه ماخ یکی ازین اسبابست و کل موافقات و مخالفات ماخوذ از جهت

  .میباشد چنانچه دیده میشود صاحب علت معروف به بیضه که اختیار می نماید استلقا را بر سائر اوضاع اضطجاع

 استدالل از جهت مقدار راس  

نطیفه است اما فرق کائن بسبب صغر راس و کبر آن پس واجب ست که دانسته شود که سبب صغر راس در خلقت ماده 

ماده نطیفه متوزعه در توزی  طبیعی راس ست پس اگر قلت ماده با قوتی از قوت مصوره اولی  ....چنانچه سبب کبر آن 

شکل جم  شود در خلقت که آن داللت بر ضعف ردائت راس .... باشد از آنچه  ردائتشد راس حسن الشکل بود و اقل با

 ضیق محلهایدر هیئت دماغ و ضعف قوای دماغی و  ردائتنبود از  اس با حسن شکل خالیقوت کند با آنکه صغر ر

شکل باشد لجوج با ردائت چک قوای سیاسیه و طبیعیه دران و ازینجهت اصحاب فراست گفته اند انسانی که سر او کو

گرچه هیئت دماغ می نماید و ا ردائتینوس گفته صغر راس داللت بر در امور سری  الغضب میباشد و جال متحیرجبان 

مادام که مقترن نگردد با آن جودت شکل و غلظ عنق و وسعت  نمیکندیشه داللت بر جودت حال دماغ کبر راس هم

صدر که هر دو تاب  عظم عصب و اضالع ست که تاب  اند عظم نخاع و قوت آنرا و این تاب  قوت دماغ اند چه کثرت 

حسنه جیدالشکل میباشد و آنچه موکد اینست آنست که  ماده را چون قوتی از قوت مصوره مقارنت نماید سر بر هیئت

اینجا بسائر اعضا داشته باشد پس اگر با کثرت ماده ضعف قوت مقارنت یابد دماغ ردی الشکل ضعیف الرقبه 

یا مؤف بود چیزی محیط بآن دماغ ست با وجود آنکه گاه زیادتی سر در عظم طبیعی نبود بلکه  صغیرالصلب باشد

د صبیانی که عار  میشود ایشان را انتفاخ سر و عظم بالطب  نبود بلکه بر سبیل مر  عار  گردد و عارضی باشد مانن

عار  میگردد  ....عار  میشود  صعبین کبار را نیز اوجاع راس سبب آن کثرت ماده فضیله است که غلیان یابد همچن

ه اند که سر کوچک اینکه کوچک میشود یا فوخ و فرو می رود صدغ نزد استیالی حمره بر دماغ و از جالینوس نقل کرد

دماغ میکند و اما سر بزرگ اگر بشکل محمود بود و گردن غلیظ و فقرات پشت بزرگ و همه  ردائت حس داللت بر

این باشد داللت کند بر آنکه بزرگی او از  *53* به خالف بزرگ محمود میباشد و اگر سر اعصاب غلیظ باشند این 

کثرت ماده حاصل شده نه از صحت قوت و جون سر باین صفت باشد دماغ ضعیف بود و بسوی آن نزالت و صداع و 

شراب منفعل نشود و از تلطیف و حرارت او منفعل  ابخرهدرد گو ش سرعت کند و از عالمات جودت دماغ اینست که از 

دد و ذهن آن زیاده شود و آنکه منفعل نگردد از او نی سببی از اسباب و افعال صادره ازان صحیح سلیم بر مجرای گر

  .طبیعی باشد



54 
 

   استدالل از شکل راس

شکل طبیعی سر مدور کروی الشکل بود که اوس  اشکال ست از جهت مکان و ابعد آنهاست از قبول صدمات و آفات و 

وخر بزرگ بود آن در مقدم سر و دوم در موخر آن و هر دو جانب مستوی بود هر قدر که نتو مآنرا دو نتو باشد یکی 

ی سر آنست که خالف این باشد پس الجرم آنرا نتو مقدم یا نتو موخر یا هر دو مقصود بود و افضل ست و شکل رد

غیر طبیعی که این مراد از شکل ردی ست و  اینجاست که گفته اند اشکال راس چهارست یکی شکل طبیعی و سه

شکل چون در جزوی از اجزای سر واق  شود المحاله بخواص افعال آن جزو دماغ ضرر رساند و جالینوس گفته ردائت 

که راس مسفط هموار و مرب  مذموم اند همیشه و آنکه در طرف یمین و یسار او نتو باشد مذموم ست مگر آنکه سبب 

مصوره باشد یعنی افراط نماید در فعل خود و بر قوت این داللت می نماید شکل گردن و سینه و  دران قوتی از قوت

مقدار آن هر دو در صغر و کبر یعنی شکل گردن جید بود و غلیظ باشد و سینه فراخ قوی و پشت عظیم چنانچه مذکور 

  .شد

   استدالل از ثقل راس و خفت آن

ئل ماخوذ از گرانی سر و سبکی آن پس گرانی سر همیشه داللت بر بودن ماده در و حرارت و برودت و اوجاع آن اما دال

سر می نماید لیکن ماده صفراوی در ثقل کمتر است و سوز ش زیاده میکند و سوداوی در ثقل بسیار ازان و یبوست آن 

یموس حار دران و سرخی چشم بنا بر نفوذ ک یدتر ازان هر دو با ضربان و وج  در اصولبیشتر بود و دموی در ثقل شد

و خواب چهره و چشم و انتفاخ عروق زیاده تر میباشد و بلغمی در ثقل از همه بیشتر و در وج  کمتر از دموی و صفراوی 

فکر و کسل و قلت نشاط در حرکات بدنی و اما دالئل ماخوذ از حرارت و برودت یعنی  بیشتر از سوداوی و با بالدت

ر ازان هر دو در نفس خود و چیزیکه لمس می نماید او را غیر او از خارج بر طبیب چیزیکه لمس می نماید آنرا س

 ر محسوس اگر دائمی یعنی طبیعی دالوی شخصی راپوشیده نیست اما حار دلیل بر حرارت مزاج دماغ ست و این حا

و همچنین ست باشد مزاجی ست و اگر حادث گردد و اذیت رساند عرضی ست و همچنین ست حکم بارد بر قیاس آن 

قشف یابس و بر قیاس آن اگر نباشد برو مخشن مقشف از خارج و همچنینرطب اگر حرارت معرق از داخل نبود و اوجاع 

که آنرا میگزد داللت می  و کرمی ست که آن را میخورد و لذاعهاکاله که تخیل نماید انسان که گویا در سر آن و بینی 

میکند بر ورم حار و موکد بر آنست لزوم تپ و وج  ثقیل ضاغط یعنی فشارنده نمایند بر ماده حاده و ضربانی داللت 

داللت بر ماده ریحی میکند و انتقال درد موکد آنست و وج  بنوعیکه  ثقیله بارده می نماید و وج  ممددداللت بر ماده 
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داللت بجهت آن می نماید  بیضه و شقیقه مزمنه و ایضا وج   آنرا بمطرقه داللت می نماید بر شلگویا میکوبند سر 

دیگر و بجانب راست بمشارکت جگر داللت می  لت بمشارکت معده میکند و وج  بهیئتمانند آنکه در و پیش سر دال

 بقرانیطس بود  نماید در مقدم سر و موخر آن منذر نماید و گاه داللت میکند بآن بدوام آن پس اگر درد دوام

   استدالالت ماخوذ از احوال اعضا

آن مانند فروع دماغ اند مثل چشم و زبان و چهره و مجای لهات و لوزتین و گردن و اعصاب اما استدالل از چشم  که

 و از حال رنگ آن در زردی و تیرگی در صاصیتمنجمله آن استدالل از حال عروق آن ست و از حال ثقل و خفت آن 

د برای چیزیکه در نفس دماغ میباشد و گاهی بآن و سرخی آن و حال ملمس آن و این همه در داللت بسیار قریب ان

آن میگردد از پوشیدن چشم و استدالل می نمایند بچیزیکه ازان سیالن میکند از اشک و چرک و چیزیکه عار  

پس خشکی چشم گاه  و احوال حرکت آن و از فرو رفتگی و برآمدگی و بزرگی و کوچکی و آالم و اوجاع کشادن آن

یکند و سیالن چرک و اشک اگر نباشد بسبب عرو  مر  در نفس چشم داللت بر رطوبت دماغ مداللت بر یبس 

 ه در قرانیطس میباشد یا برددماغ و ذوبان او باشد چنانچ اکثر امر خواه سبب آن رطوبت اشتعال مقدم دماغ می نماید در

بسبب سقوط قوت میباشد و اشک  راس و تکاثف جلد آن مانند آنکه نزد نزالت عار  میشود و گاهی سیالن چرک و

جوهر دماغ داللت می نماید و سیالن اشک بی سبب ظاهر در امرا  حاده  *36* رگهای چشم بر سخونت عظم

 داللت بر اشتعال دماغ و اورام آن می نماید و خصوصا وقتیکه از یک چشم سیالن نماید و چون رمص حدقه را بپوشد

موت علیل ست و چشمی که مفتوح ماند و بر هم نزند پلک را چنانچه وت پس مجتم  گردد دلیل قرب بمانند نسج عنک

میباشد و  لیثرغسمیباشد و آنکه بند ماند و کشادن آن دشوار باشد چنانچه گاهی در  لیثرغسدر قرانیطس و احیانا در 

بر اشتعال نیز در قرانیطس نزد الخالل قوت داللت بر آفت عظیم در دماغ  میکند و کثرت بر هم زدن چشم داللت 

حرارت و جنون می نماید و مداومت نظر بر یک جا داللت بر وسواس و مالیخولیا می نماید و گاه استدالل کرده میشود 

چشم عارضی  حجوظاز حرکات چشم بر اوهام دماغ از اعتقادات غضب و غم و خوف و عشق و خجل و مانند آن و 

داللت بر اورام یا امتالی ادعیه دماغ می نماید و کوچکی و فرو رفتگی چشم که عارضی باشد هر دو داللت بر تحلل 

کثیر از جوهر دماغ میکنند چنانکه در سهر و قطرب و عشق عار  میگردد و هر چند که اختالف هیات آن دران باشد 

دماغ قوبای آن و گویند کسی که چشم او  داللت می نماید بر حمره مچنین گاهچنانچه در موض  او مفصل بیاید و ه

ازرق طبیعی ملمس بود و حواس او مکدر باشد داللت میکند برانکه مزاج دماغ او رطب ست و کسی که در چشم او 
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و سرخی نباشد و عروق آن باریک و ملمس آن خشک و حواس او صافی بود این داللت می نماید بر آنکه مزاج دماغ ا

یابس ست و کسی که رگهای چشم او سرخ سطبر و ملمس او گرم و حواس کدر باشدداللت بر حرارت مزاج دماغ و 

رطوبت آن میکند و اگر امر بر خالف این باشد داللت میکند بر آنکه مزاج دماغ او بارد یابس ست و اما دالئل ماخوذ از 

و زردی آن اوال و  لیثرغسمینماید چنانچه سفیدی آن بر  حال زبان مثل آنکه رنگ آن در اکثر داللت بر حال دماغ

سیاهی آن ثانیا بر قرانیطس و همچنین غلبه زردی بران و سبزی عروق تحت آن بر مصروعیت صاحب آن داللت می 

نماید و استدالل برنگ زبان مانند استدالل برنگ چشم نیست زیرا که چشم شدیداالختصاص بدماغ ست و نیز گاهی 

کرده میشود برنگ زبان بر احوال معده لیکن هرگاه دانسته شود که در دماغ آفتی ست بعید نیست استدالل استدالل 

لت بر رطوبت دماغ زبان پس فربهی آن دال ل می نمایند بر حال دماغ از سحنسهبدان بر حال دماغ و گاهی استدال

نباشد و گاه استدالل میکنند بران بمقدار  آن بر جفاف او و این وقتی ست که سبب آن در نفس زبان میکند و هزال

چیزیکه سیالن کند از لعاب و اگرچه این به تبعیت احوال دهان باشد پس کثرت لعاب داللت می نماید بر افراط رطوبت 

 بحال کالم پس لثغه و تمتمه و فافایدماغ اگر از معده نباشد و قلت آن بر جفاف دماغ و گاه استدالل می نمایند بر آن 

ر حرارت دماغ می نماید و بطوء تاب  ضعف بیان داللت بر ضعف دماغ می نماید و سرعت کالم و کثرت آن داللت ب آن

از حرارت میباشد و گاه استدالل  الم کردن کراهت کند دماغ آن مشتغلقلت آن بر رطوبت دماغ و چون مریض از کو 

حرارت دماغ میکند و داللت بر  س احساس بحرارتحساس نماید از کیفیات ملموسه پمیکنند بچیزیکه زبان آنرا ا

دماغ و کذلک در باقی اقسام اگر سببی در معده یا در نفس زبان نباشد و گاه استدالل می نمایند بر آن  بجفاف بر یبس

بچیزی که  احساس کند آنرا زبان از طعوم پس احساس طعم هر خلط داللت بر غلبه آن در دماغ میکند و گاه استدالل 

آن و گاه استدالل  بر یبساو بسیار داللت می نماید بر رطوبت دماغ و صفرا و  میشود بران بمقدار زبان پس غطمه کرد

و ضعف ادراک او طعوم را داللت بر آفتی در دماغ می نماید و کذلک  خدر حسمیکنند بران بافعال قوای لسان پس 

اکثری ست و مادام  این همه دالئلصوصا بلغم وخون و بطالن ذوق و گاهی داللت میکند ثقل زبان بر کثرت اخالط خ

که در عضوی دیگر سبب مقتضی آن نباشد و اما ماخوذ از حال وجه پس از رنگ او یعنی داللت الوان بر افرجه معلوم 

ست و از جهت سمن وهزال آن پس فربهی و سرخی آن داللت می نماید بر غلبه خون بر دماغ و الغری آن با زردی 

ر غلبه صفرا میکند و گاه بسبب قوت برد میباشد چنانچه در ناقهین بسبب قلت خون و افراط برد میباشد و داللت ب

داللت بر غلبه  چهرهب موت داللت می نماید و تهبج الغری آن با تیرگی بر غلبه سپس سوداوی و بر سقوط قوت و قر

ند نه اصلی و آنکه نیست علتی ا اینها احوال عارضیو بذانند که  میباشد غاذیهدر خون میکند و گاه بسبب ضعف  مائیت
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وجه را مگر از جانب دماغ و گاهی استدالل کرده میشود بر حال دماغ از حس وجه پس  سحنهدر بدن که متغیر گرداند 

باشد بر آفت دماغ داللت نماید و این در اغلب احوال ست و گاه  مؤفاگر سلیم باشد ذاللت بر سالمت دماغ کند و اگر 

استدالل بران میکنند تا از استوای لب و بینی و ابرو در امرا  حاده بر استوای دماغ و برین قیاس ست آنچه مخالف او 

می نماید و  *37* آن یظ باشد ذاللت بر قوت دماغ و وفورباشد و اما دالئل ماخوذ از حال رقبه پس اگر گردن قوی غل

گر مهیا از برای قبول خنازیر و اورام باشد سبب آن در اغلب احوال اگر کوتاه باریک باشد ذاللت این بضد آنست و ا

ضعف اندران نیست بلکه این از دف  فضول دماغی بسوی گردن میباشد و گاه از دف  عضو دیگر غیر دماغ ماده را بسوی 

ست و اگر آندرین هنگام بسبب ضعف آن در ردائت  آن میباشد و گاهی بسبب فساد غذای واصل بسوی گردن میباشد و

از اورام مذکوره خالی باشد سبب دران قوت آن نیست بلکه سبب ظهور اورام در گردن نزد شیخ الرئیس ضعف قوت ها 

ضمه دماغیه است بچیزی از انواع سوءمزاج و قوت از قوت دافعه آن بهر آنکه نواحی گردن قابل ست برای چیزیکه 

ت و همچنین ست حال دالئل ماخوذه از احوال لهات و لوزتین و دماغ آنرا دف  کند بسبب لحم رخو غددی که اندرانس

ضمه انها و بر ضعف بلکه بر ضعف ها اللت نمیکند بر فساد حال اندراورام را د مردندان نیز یعنی قبول کردن این اعضا 

پس آن از دماغ و قوت دافعه آن چنانچه در حال رقبه مذکور شد و اما دالئل ماخوذ از حال اعضای عصبانی باطنی 

طریق احکام مشارکت اند زیرا که واجب است انکه آنها مشارک دماغ و نخاع باشند چنانچه اگر همیشه آفات بر آنها 

عار  گردد حادث میگردد دماغ را نیز نوعی از مرضی که بآنهاست و یا گاهی این حادث گردد بآنها از دماغ و چون 

خلقت قوی بوند داللت بر قوت دماغ می نمایند و ضد آن داللت بر  و غلیظ باشند و مسالک آنها در اصلاعصاب قوی 

  .ضعف دماغ میکنند

   استدالل از مشارکت اعضا

که آن مشارک اند دماغ را و قریب اند از جهت مشارکت بدانکه هرگاه اعضای مشارک دماغ قوی باشند دماغ نیز قوی 

که برسد بسوی آنها دماغ نیز ضعیف یا موف میباشد و گاه این میباشد و اگر کثیراآلفات باشند بسببی از اسباب ظاهر 

آفات در اعضای دیگر بمشارکت قوای دماغ میباشد مانند آنکه اتفاق افتد اینکه مریض نتواند که برخیزد از برای بول بر 

ت ثقیل بودن بات سهری و مانند آن اتفاق می افتد و یا بجهرغس و در سج الیه بجهت عدم حس چنانچه در لیثاز محتا

حرکت بران چنانچه در امرا  مذکوره و یا در قرانیطس و مانند عاجز بودن از فرو بردن غذا و آب و برگشتن آب از 

دهان درین امرا  و مانند دالئل نفس که گاه نفس منقط  و باطل گردد بسبب حدوث آفت در دماغ متعدی بسوی 
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و  لیثرغسصغر آن بر سبات سهری و  ال تر بر صبارا و ضیق وعظم آن دحجاب و اعضای تنفس و چنانچه کبر نفس و 

گاه استدالل کرده میشود از طریق مشارکات در اوجاع نیز بر احوال دماغ و بر طریق مذکور یعنی بعد از آنکه معلوم کند 

د که وج  حادث در عضو مشارک نیست بسببی در نفس آن عضو و نه در عضو دیگر که بسوی آن مؤدی گشته بدانن

که دماغ مؤف ست و گاه استدالل کرده میشود از کیفیت مشارکت مانند آنکه اگر برسد وج  در صداع تا اصول عینین 

داللت می نماید بر آنکه آفت در حجب داخله دماغ ست و اگر نرسد بآن حد داللت میکند بر آنکه سبب در خارج قحف 

آنها و از رنگ جلد و غیر اینها از آنچه بعض آن در ذیل ست و گاه استدالل کرده میشود از امتالی عروق و خالی 

  .بابواب دیگر گذشت

  استدالل از عضویکه متالم میگردد دماغ بمشارکت آن 

دماغ را بمشارکت آن معده است پس واجب است که استدالل نمایند بران از  د دانست که اعظم اعضا از روی ایذا مربای

و غثیان و حال خفقان معدی و نظر کنند در کیفیت استدالل ازین  فواقو حال  راغغرحال اشتها و هضم و حال آروغ و 

و امتالی آن بجهت آنکه امور بر احوال معده که در بحث معده گفته آید و نیز استدالل کرده میشود از حال خالی معده 

زیاده میگردد در حالت امتالی  بود ظاهر میشود یعنی معده را در حالی که آن ممتلی باشد یا ذی نفخهاغ مشارکات دم

صفرا و اوجاع معده بسبب آن و از جهت شدت حس معده ظاهر  اما مشارکت آن بسبب حرارت دمره معده از غذا و

میباشد امتال سبب برای تعدیل مزاج و سادمیان بخار حار و میان دماغ پس که میگردد در حال خال و جوع و بساست 

اخص چیزیکه بآن استدالل کرده میشود وض  وج  راس ست در ابتدا و هنگام  اذیت حاصل در دماغ کم میگردد و

 111استقرار آن بجهت آنکه امرا  دماغ که بمشارکت معده میباشد گاه داللت میکند بران وج  که ابتدا می نماید از 

ت جگر پس میل می یابد و گاه مریض میگردد سر بمشارک اشتدادپس منصب میگردد بسوی مابین کتفین و نزد هضم 

اوجاع بجانب یمین میباشد چنانچه هرگاه بمشارکت طحال بود میل وج  بسوی یسار میباشد و بساست که مشارکت 

میباشد و گاه مشارک رحم میباشد و بامرا   111میباشد و درین درد مائل بسیار بسوی  شراسیفو اطراف  بمراقدماغ 

مر اعضا را بسبب صعود متوقف میباشد و اکثر مشارکات دماغ  یافوخدر حاق رحم و دالئل مذکوره در باب آن و وج  

یا از نزدیک قدام شراسیف ست و این عام بود پوست شکم و  ابخرهبسوی دماغ از آنها واق  میشود و طریق صعود  رهابخ

عروقی که  و ضربان توترو کشیدگی آن عضو بسوی فوق و  *38* ل و کبد و غیر آنرا و درین اوالً تمددمعده و طحا

متصل بآنست و ابتدای الم از قدام سر محسوس میشود و یا از قریب ناحیه قفاست و درین ابتدای الم از خلف و 
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کشیدگی و برآمدگی عروق و شرائین موضوع از خلف و درانجا ضربان محسوس میگردد و چون رعایت کرده شود در 

ست که نباشد آن عر  عر  برای آن عضو در ااجب رضه آنرا وعرا  عضو مشارک دماغ یعنی امور عااستدالل ا

دماغ را نه بسبب مشارکت دماغ مر او را زیرا که چنانچه استدالل کرده  مرنفس خود بلکه باشد بسبب مشارکت او 

میشود از غثیان برانکه علت دماغیه بمشارکت معده است پس بعید نیست که غلطی واق  شود و اوال علت در دماغ باشد 

اینست که  شالشی بود پس ظاهر گردد غثیان در معده بجهت مشارکت آن مر دماغ را در علت خفیه بدان ولیکن خف

ان نوازل بسوی معده کثرت نماید و سبب غثیان شود پس گمان کرده شود که  دماغ را سوءمزاج بارد عار  شود و از

میکند و دران متراکم میشود و مزاج دماغ ست که ازان بسوی دماغ بخارات کثیر صعود ا در معده اخالط رطوبی بسیار

بارد کثیرالنوازل میگردد و مشغول شوند بعالجات معده و تنقیه آن و ازان انتفاع نشود پس واجب ست رجوع بسوی اصل 

  .شرکیه مذکوره در کلیات که تمیز کرده شود بدان اصول امرا  اصلیه را از امرا 

  دالئل مزاج دماغ معتدل

زاج خود آنست که افعال حسیه و سیاسیه و حرکیه آن قوی باشند و در انتفا  آنچه ازان مندف  دماغ معتدل در م

فولیت موی سر آن اشقر و در و در احتباس آن معتدل بود و بر مقاومت اعرا  موذیه قوی باشد و در هنگام طمیگردد 

سبوطت و نبات او و مدت شباب همه  عرع احمر و نزد استکمال خلقت و نشو مائل بسیاهی متوسط و رجعودت ووقت تر

ت ننماید و سوای د از وقت طبیعی خود و صل  نیز سرعدر وقت خود باشد و سفیدی او استعجال نکند و نه تاخیر نمای

  .این از لون و سحنه و انفعاالت و غیره که مذکور شد نیز استدالل میتوان کرد

  واقعه در جبلتردیه دالئل امزجه 

در  و سرعت وقوع بدائات طیشعقل و هذیان میکند و الحق میگردد بآن  که حرارت مولد اختالطجالینوس میگوید 

فکر و کسالت و سکون ست و الحق میشود باین بطوء فهم و تعذر  در عزائم و برودت مؤلد بالدت و افتنانامور و 

و داللت می نماید بران  فکر و خیاالت فاسدستکسل ست و یبوست باعث بیداری و سوءغرق با  نومرطوبت باعث 

سهر لیکن شرط درین آنست که سهر از رطوبات بورقیه نباشد و با ثقل دماغ نبود و دوام استفراغ فضول یا غیر آن از 

دالئل رطوبت مالحه نیز نباشد بجهت آنکه رطوبت مالحه بورقیه بشهادت جالینوس بر نفس خود باعث بیداری میگردد 

ما رطوبت مزاجیه دماغ خواب مستغرق می آورد و جالینوس گمان میکند که دلیل بر غلیه چنانچه در مشائخ میباشد و ا



61 
 

سیالن  دالئل سوءمزاج ساذج ست و دلیل بر آنکه غالب سوءمزاج مادی ست ءمزاج بال ماده عدم سیالن فضول باسو

ین صورت فرق در مواد گوید که در دراقمیا ضعف قوت دافعه نباشد  سددفضول ست و بوعلی سینا می گوید که اگر 

محتبسه از وجود ثقل راس و در ساذج از خفت آن توان کرد و چون این معلوم شد پس دالئل حرارت مزاج دماغ سرعت 

یا در شکم و سواد آن در ابتدا یا سواد آن بعد از شقرت بزودی و جعودت آن و سرعت  والدتروئیدن موست در ابتدای 

از اسباب واقعه مانند استشمام روائح و امثال آن و اذیت یافتن بروائح حاره و قلت و سرعت امتالی راس و ثقل آن  صل 

داللت میکند بران  سرعت تقلب در آرای و عزائم مانند حال صبیان و و ذکادخواب یا خفت آن و ظهور عروق چشم 

و اعتدال آن در قوام بقیاس غیر خود و اما دالئل مزاج تفضه خی رنگ و نضج فضول منصبه و منحرارت ملمس و سر

آفات و کثرت نوازل و بارد زیادتی نفض فضول و سبوطت شعر و قلت سواد و سرعت سفیدی آن و سرعت انفعال از 

و بطوء  پنگیسبب و خفای عروق عینین و کثرت خواب و بودن صورت او مانند صورت صاحب  عرو  زکام بادنی

مجاری فضول و صفای حواس و  نقایات بر عزائم ست مانند حال مشائخ و اما دالئل مزاج یابس اجفان و ثبحرکت 

دالئل  شعرست و اماو جعودت  صل مزاج در اول سن و سرعت  دخانیتبجهت  نباتقوت سهر و قوت شعر و سرعت 

ست و اما  ق نوماستغرا و کدورت حواس و کثرت فضول و نوازل و صل  مزاج رطب سبوطت شعر و بطوء نبات آن و بطوء

در اول سن * 39*شعر  نباتخواب و سرعت  قلتدالئل مزاج حار یابس عدم فضول و صفای حواس و قوت بیداری و 

و قوت و سیاهی و جعودت آن و سرعت صل  بسیار و حرارت ملمس سرد خشکی آن م  سرخی ظاهر دران و در چشم 

فظه و سرعت افعال نفسانیه و اما دالئل مزاج حار رطب اگر این مزاج و انتقال در غرائم و عجلت دران و قوت فهم و حا

بسیار دور از اعتدال نباشد رنگ نیک و عروق واضح و ملمس حار و فضول اکثر و انضج و شعر سبط مائل بشقرت غیر 

ت از حرارت و سری  الصل  و تسخن و ترطب بسوی آن سری  باشد و اگر بعید از اعتدال باشد صاحب او سقیم قابل نکایا

برودت و امرا  عفنیه در جوهر خود سری  و حواس صاحب او ثقیل مکدر و چشم او ضعیف باشد و صبر بر خواب 

آن  نتواند کرد و خوابهای پریشان خواهد دید و اما دالئل مزاج بارد یابس آنست که سرباردالملمس خامل اللون و عروق

قیق بطیء الصل  خصوصاً اگر یبس او غالب تر از برد او نباشد و نبات شعر و دخفی و همچنین عروق چشم و بطوء 

متضرر بمبردات بشرط مذکور و حواس صاف در هنگام جوانی و چون بسن پیری رسد بزودی ضعیف گردد و پیر شود و 

تشنج در نواحی سر او ظاهر گردد و صحیح الشیخوخت و صحت او مضطرب باشد پس گاه خفیف الراس منتخف 

اه بخالف آن باشد و اما دالئل مزاج بارد رطب آنست که انسان در ان کثیرالنوم مستغرق در ان ردی مسالک و گ

الحواس کسالن بلید کثیر االستفراغ فضول از سر باشد و ایضاً بر ان داللت میکند بطور صل  و سرعت وقوع نوازل و 
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و جید باشد در شبه انتباه بدانکه در اکثر مطوالت این مزاج نیز اگر خروج او از اعتدال بسیار مفرط نباشد حال صاحب ا

بعد بیان دالئل مذکوره عالمات امرا  راس مسطورست و مؤلف را بنظر تسهیل بیان آنها در طریق تشخیص انسب 

طالبین و اشفاقاٌ علی المعالجین بایجاد طریق تشخیص پرداخته و عالمات همچنین در اکثر امرا  تسهیالً النمود و 

امرا  بطریق اسهل دران مندرج ساخته اکنون بدانند که جمی  امرا  راس خواه اصلی بود یا مشارکی  اسباب آن

اسباب آن یا سوء مزاج و مادی باشد و یا مر  ترکیب و یا تفرق اتصال و یا اورام پس تشخیص هر مر  موقوف بر 

  .دمیگرداستحضار تعریف و لوازم آن مر  و تشخیص اسباب آن در طریق تشخیص مسطور 

  طریق تشخیص اسباب امرا  راس

هر گاه مریض شکایت دماغی نماید اوالً طبیب از تقدم خللی در عضوی از اعضای دیگر سوال کند و آفت در افعال 

دماغی مانند ظلمت بصر و کدورت حواس با وجود صالح حال سائر اعضا باشد بداند که مر  دماغی اصلی ست و اگر 

تحقق مر  اصلی نخستین مال اقسام سوء  تقدم ضرری در عضوی بیان نماید مر  دماغی شرکی باشد پس بصورت

مزاج دریافت کند و این چنان باشد که اوالً از مریض سبکی سر و گرانی آن را بپرسد اگر خفت راس بگوید بداند که 

سوء مزاج ساذج است مفرد بود یا مرکب بعد از کیفیت ملمس سرد چشم که گرم ست یا سرد سوال کند و رنگ چشم و 

پس هر گاه با وجود خفت سر ملمس گرم و رنگ سرخ باشد بر سوء مزاج حار ساذج و حار یابس روی مالحظه نماید 

ساذج و حار رطب ساذج داللت کند پس از حال بیخوابی و خواب سوال کند اگر مریض بیخوابی بیان کند از دیگر آثار 

ب و انتفاع بمبردات و تضرر از غلبة حرارت مثل التهاب در دماغ و قلق در حرکات و تشویش در تخیالت و سرعت غض

مسخنات سوال کند که وجود این همه عالمات یا اکثر از ان داللت بر سوءمزاج حار ساذج کند و اگر با این عالمات 

ملمس حار یابس و قلت سیالن فضول و اختالط عقل باشد از دیگر عالمات سوءمزاج یابس که مسطور گردد سوال کند 

صورت بر سوءمزاج حار یابس ساذج مرکب دلیل تام بود و اگر مریض غلبة خواب غیر شدید  اگر آن هم یافته شود درین

بیان نماید و از هوای جنوب ایذا یابد و خوابهای مشو ش بیند دیگر عالمات سوء مزاج رطب ساذج که مذکور شود بپرسد 

چهره و چشم سپید نماید بر سوء اگر باشد درین حالت دلیل سوء مزاج حار رطب ساذج مرکب بود و هر گاه با وجود 

مزاج بارد ساذج و بارد رطب ساذج و بارد یابس ساذج داللت کند درین صورت از کسل و فتور در افعال دماغی و بالدت 

و نقصان در تخیالت و میل بجبن و انتفاع بمسخنات و تضرر از مبردات سوال کند اگر باشد پس وجود این عالمات 

ساذج مفرد کند و اگر با این عالمات آثار سوء مزاج رطب ساذج مفرد و خصوصاً خواب و نسیان  داللت بر سوء مزاج بارد
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شریک بود دلیل سوء مزاج بارد رطب مرکب باشد و اگر عالمات سوء مزاج یابس ساذج مفرد یار بود و حالتی شبیه 

با وجود سبکی سرگرمی ملمس و  بحالت صاحب جمود یافته شود بر سوء مزاج بارد یابس مرکب داللت کند و هر گاه

سرخی و سفیدی رنگ یافته نشود درین صورت سوال غلبة خواب و بیخوابی از مریض کند پس اگر غلبة خواب بگوید 

از کسل و کدورت حواس و کثرت نوازل و افراط نسیان نیز سوال کند و این عالمت سوء مزاج رطب ساذج مفرد بود و 

و نقای مجاری فضول و قلت زکام و  *41*د و با آن جفاف خیشوم و صفای حواس اگر مریض غلبة بیخوابی بیان کن

شدت حفظ و تقدم استفراغات و انتفاعات بمرطبات و سرعت اجتذاب روغنهای رطب تضر را نه محلالت یافته شود 

سوءمزاج نگامیکه مریض در جواب سوال اول گرانی سر بگوید بداند که ساذج مفرد بود و هعالمت سوءمزاج یابس 

مادی ست مفرد بود یا مرکب بعده کیفیت ملمس سر و چشم که حارست یا بارد بپرسد اگر با وجود گرانی سر ملمس 

از حال غلبه خواب و بیداری سوال کند  دیده،گرم باشد دلیل مواد حار دموی یا صفراوی بود پس رنگ چهره و چشم 

خ و خواب مفرط باشد عالمت سوءمزاج مادی دموی بود پس سراگر با وجود گرانی سر و گرمی ملمس رنگ رو و چشم 

رگها و ضربان و دیدن خیاالت سرخ در خواب نیز بپرسد و اگر  دروردیگر عالمات غلبه خون مثل انتفاخ وجه و عین و 

رو و چشم زرد و بیخوابی کثیر باشد عالمت سوءمزاج مادی صفراوی بود پس دیگر آثار غلبه صفرا همچون لذع و 

خارج شود زرد و تلخ و لذاع  حنکاب م  حرقت شدید و یبس منخرین و عطش نیز بپرسد و درینجا آنچه از بینی و الته

و گرم بود و چون آثار هر دو خلط مذکور یافته شود عالمت سوءمزاج دموی و صفراوی مرکب بود و اگر با وجود گرانی 

ارد بلغمی و سوداوی باشد درین صورت اگر رنگ چهره و و ازمان آن بود دلیل مواد بسر ملمس سرد باشد و طول مر  

چشم و زبان رصاصی و غلبه خواب بود از ترهل و نسیان و کسل و بالدت نیز بپرسد و این عالمت سوءمزاج مادی 

بلغمی باشد و اگر با گرانی راس و سردی ملمس رنگ رو و چشم تیره نماید از بیخوابی مفرط و وسواس و فکر فاسد 

و این عالمت سوءمزاج مادی سوداوی بود و چون آثار بلغم و سودا هر دو یافته شود دلیل سوءمزاج بلغمی و  سوال کند

سوداوی مرکب باشد و آنجا که با عالمات غلبه دم آثار بلغم یا سودا هم دریافت گردد عالمت سوءمزاج دموی بلغمی 

صفراوی لبه بلغم یا سودا مدرک شود عالمت سوءمزاج مرکب یا دموی سوداوی مرکب بود و اگر با عالمات صفرا آثار غ

بلغمی مرکب یا صفراوی سوداوی مرکب باشد و هرگاه مریض با سبکی سر تمدد در سر و قعر چشم و عرو  دوی و 

طنین در گو ش بگوید دلیل ریح و بخار بود پس اگر با آن عالمات سوءمزاج بارد مدرک گردد نشان غلبه ریح باشد و اگر 

ءمزاج حار دریافت شود و ضربان شرائین سرد در ورد واجین و تخیل خیاالت فاسد بود و احیانا سدر و دوار آثار سو

عار  شود بر وجود بخارات داللت کند و هر گاه بیمار با گرانی در بعض اجزای سر تمدد بیان نماید و تارک ریاضت و 



63 
 

و هر گاه با وجود عالمات غلبه خلطی از اخالط اربعه حمام و کثیراالکل و صاحب سکون و آرام باشد عالمت سده بود 

ر نماید نشان ورم بود پس اگر آثار غلبه خون یا صفرا پ و وج  سر و کراهت از روشنی ظهواختالط عقل و هذیان م  ت

بود و اگر عالمات غلبه تپ گرم و ضربان و سرعت نبض مائل بموجیت یا منشاریت یافته شود عالمت ورم حار م  لزوم 

سودا و صالبت نبض مدرک گردد نشان ورم سوداوی بود و اگر آثار غلبه بلغم و سبات و تحجج و نبض موجی باشد 

دلیل ورم بلغمی بود و هرگاه آثار سوءمزاج و ریح و سده و ورم یافته نشود درین صورت سوال کند که به اندک سببی 

و شنیدن آوازها و شمیدن بوهای غیر قوی مر  عار  میشود یا نه اگر  غذائی هنگاه هضم ابخرههمچون صعود 

مریض اقرار آن کند بداند که مر  از ضعف دماغ یا از قوت حس دماغ ست پس اگر حواس مریض مکدر و افعال 

دماغی او از تفکر و تذکر و تخیل ضعیف باشد و از حرارت و برودت متاذی گردد و دالئل اسباب ضعف مثل دالئل 

ظاهر بود و زمانه مر  هر قدر که طول کند مر  زیاده شود مر  از ضعف دماغ بود و اگر حواس سوءمزاج و غیر آن 

ذکی و قوی و افعال دماغی سلیم و مجاری نقی و پاکیزه باشد و با دالئل اعتدال مزاج و صحت ترکیب بود و اعضای 

د و یا باطل گرددمر  از قوت حس دماغ بود و مشارک قوی صحیح باشد و چون زمانه مر  طول کند مر  کم شو

با وجود تفرق اتصال مدرک گردد سبب مر  همان باشد این بود  هرگاه این آثار هم یافته نشود و تقدم ضربه و سقط

طریق تشخیص اسباب امرا  دماغی اصلی اما اگر مریض پیش از حدوث مر  دماغی ضرر در عضوی از اعضای 

جگر و طحال و مراق و رحم و دست و پا کند و حدوث و بطالن و شدت و ضعف مر  دیگر مثل معده و امعا و 

بحسب حدوث و بطالن و شدت و ضعف الم آن عضو مدرک گردد مر  دماغی شرکی باشد پس اگر مر  مختلف 

تها و شود باختالف حال معده در هضم و عسر هضم و در حال و امتال و تقدم ضرر معده مثل غثیان و قلت یا بطالن اش

فساد یا ضعف یا بطالن هضم بود مر  شرکی معدی باشد پس نگاه کند که در قی صفرا بر می آید یا بلغم یا سودا 

اگر صفرا برآید و رنگ چشم زرد نماید از تلخی دهن و تشنگی و غلبه مر  در خلو معده و التهاب و آروغ بدبو نیز 

برآید از تقدم تخمه و آروغ تر ش و شدت مر  در امتالی معده و  سوال کند و این عالمت ماده صفراوی بود و اگر بلغم

کثرت آب دهن و قلت تشنگی و نفخ معده نیز بپرسد و این نشان ماده بلغمی بود و اگر سودا برآید از کثرت اشتها و 

بر فم معده و دخشت و  *41*بدبو داشتند او مر  نزد خالی معده از ریختن سودا سوز ش معده و جشای حامض 

خبث نفس هم سؤال بکند و این آثار مادة سوداوی بود و اگر در قی هیچ خلط برنیاید پس از غلبه مر  باستعمال 

چیزهای بادی و در حالت شکم سیری و بعد از خواب بپرسد اگر هیجان مر  بخوردن اشیای نفاخ بگوید و تقدم درد 

د و اگر زیادتی مر  در شکم سیری بگوید و با معده و سکون مر  دماغی با سکون آن باشد عالمت ماده ریحی بو
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آن دیگر عالمات سوءمزاج ساذج معده باشد از سوءمزاج ساذج بود و اگر بعد از خواب و هنگام شکم تهی و تأخیر غذا از 

وقت مقرره آن خصوصاً وقتیکه ناشتا درآفتاب مشی نمایند مر  غلبه کند و از ادنی سببی ضجر نماید و از بوییدن 

بدبو غثیان عار  گردد نشان ضعف فم معده بود و اگر عالمات دیدان امعا مدرک گردد بشرکت امعا باشد و چیزی 

هرگاه ضرر در جگر یا طحال یا مراق یا رحم یافته شود مر  شرکی کبدی یا طحالی یا مراقی یا رحمی باشد و ایضاً 

بود و هرگاه مریض بگوید که پیش از ظهور مر  رحمی اکثر بعد والدت یا اسقاط یا احتباس حیض و نفاس و قلت آن 

آید مر  شرکی اطرافی باشد و شناخت نوع ماده هر عضو  دماغی چیزی مورچه مانند از دست یا پای بجانب سر برمی

در مقامش مسطور گردد بدانکه تا اینجا عالمات امرا  دماغی اصلی و شرکی تمام شد اکنون عالج هریک از اسباب 

آید مطابق سبب مشخص بعمل آرند لیکن پیش از بیان آن بعض قوانین عالج کلی که در اکثر  مسطوره بقلم می

 .امرا  دماغی بکارآید مرقوم می گردد برآن نظر دارند

  عالج کلی امرا  دماغی 

ست رئیس و مبدای حواس ظاهری و باطنی پس هر مرضی که بدان الحق شود حسب  باید دانست که دماغ عضوی

ه آن توجه بلیغ نمایند مثالً اگر سبب آن مر  غلبه کیفیتی از کیفیات اربعه چون حرارت و برودت و جز آن سبب به ازال

باشد بتعدیل آن کوشند بدانچه ضد وی بود بی تنقیه و در حرارت دماغ تبرید بالمبالغه کنند بهر آنکه غلبه حرارت بدین 

و کثرت استعمال حموضات مناسب نبود خصوص وقتیکه  ترست و در برودت تسخین به مبالغه باید کرد محل موافق

سرفه یا نزله نیز شامل بود ادویه و اشربه شیرین اختیار نمایند و عند قبض طبیعت ملینات آن بکار برند و بقول شیخ در 

د امرا  سر به ملین طبیعت حاجت کثیر بود پس باید که تلیین آن مدام ملحوظ دارند و اگر سبب مر  غلبه ماده بو

پس در دموی فصد قیفال کفایت کند و اگر امر عظیم و خون در کمال غلبه و وفور و هیجان باشد فصد وداج را تجویز 

اند ولیکن چون درین خطرست باید بفصد دیگر عروق سر بپردازند هرچند که بدفعات باشد و در دیگر اخالط بعد  نموده

الرئیس و بعض شراح قانون مینویسند که هرگاه غلبه مواد در  خنضج و تفتیح مجاری بمسهالتش استفراغ فرمایند و شی

دماغ دریافت شود و اراده استفراغ آن نمایند پس اگر باوجود غلبه اخالط دیگر دالئل کثرت خون دریابند ابتدا بفصد 

ختص برأس قیفال و دیگر عروق سر مثل رگهای پیشانی و بینی و عروق ناحیه گو ش و مانند آن کنند اما اگر امتال م

باشد اکثر فصد این عروق کفایت کند و اگر در بدن نیز امتال بود فصد سر را بر فصد این عروق مقدم دارند واال در تقدم 

فصد عروق مذکوره خوف جذب مواد بسیار بسوی سر و جلب آفت بود و ابتدا بفصد باوجود غلبه اخالط دیگر بهر آنست 
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اند که  اند دف  شوند ولهذا شرط نموده پس با خون اخالط دیگر نیز که مختلطست  که فصد استفراغ مشترک برای اخالط

فصد را وسی  در طول بگشایند و چون قدری خون خارج گردد یک لمحه دهن رگ را بانگشت بگیرند تا اخالط دیگر 

سد و اخالط دیگر را المقدور خون صالح را محافظت مینماید و دم فا درآنجا آیند زیرا که طبیعت حامی و حافظ بدن حتی

دف  میسازد پس انگشت بردارند که قدری خون دیگر دف  گردد باز لمحه دهن رگ را بانگشت بگیرند و همچنین تا آخر 

فصد و درهنگام کمال غلبه و هیجان خون تنها و باخالط دیگر باید که قصور در اخراج خون ننمایند بلکه خون وافر 

نماید و مراد از فصد تام آنست که فصد را گشاده بگشایند و آن مقدار خون بگیرند  بگیرند و بساست که فصد تام کفایت

که قریب به غشی گردد و اطفال و ضعفا و حوامل را فصد جائز نیست و عند ضرورت شدید حجامت مجوزست و یا 

ر خلطی که غالب ست یا نه پس ه ارسال علق و اگر اخالط دیگر باشد نگاه کنند که آیا مر  رأس بشرکت جمی  بدن

بود و در جمی  بدن شریک باشد نخست بعد انضاج آن تنقیه عام جمی  بدن بمسهالت و مقیات نمایند وبعده به تنقیه 

ست واال بعد تنقیه عام  خاص دماغ متوجه شوند و استفراغات مختصه آن استعمال کنند اگر دانند که ماده در دماغ نضیج

یر کنند و نضج ماده دماغی بمشاهده خروج فضول مثل مخاط و غیر آن از دماغ اگر بدن تا نضج آن در تنقیه دماغ تأخ

بشرکت بدن نیست  * 42*القوام بود دریافت گردد و اگر  الخروج و معتدل بسیار رقیق یا بسیار غلیظ نباشد بلکه سهل

متوجه استفراغ دماغ گردند و در آنجا که مر  بمنتهی رسیده باشد و پیش از آن انضاج ماده بمرخات و نطوالت و 

ضمادات ضمادات منضجه نیز نموده باشند تنقیه مواد بغراغر و دیگر مستفرغات مختصه آن فرمایند بشرطیکه از غرغره 

خلط حاد الزع و بیمار قابل و مستعد امرا  ریه نباشد و ایضاً بیمار را حراست  خوف آفتی در ریه و نزول نوازل از جنس

از نزول شیء از دماغ دریابد قبل از رسیدن آن بریه آنرا ببزاق دف  نماید و یا حال سر اشداالهتمام از حال ریه باشد 

که دف  او به وجه دیگر غیر از  و حدت بود و قریب از مجرای حنک باشد شدت ردائتچنانچه از آن خوف قتل سری  از 

غرغره یافته نشود واال شمومات مفتحه و معطسه و سعوطات و نطوالت استعمال کنند تا که مواد از سر منجذب شود و 

گاهی تضمید سر بعد از تراشیدن موی سر میکنند بادویه که دف  مواد محتبسه در سر سهل گرداند اگر از آن ضمادات 

االستفراغ ست بعد فعل ضمادات در آن بسهولت مندف   و وثوق این امر بود که ماده منضج سهل خوف افساد مزاج نباشد

گردد و با این همه باید که احتیاط نمایند در استفراغ اخالط بارد از آنکه رقیق ماده مستفرغ نگردد و غلیظ آن محتبس 

جات نمایند و هرگاه استعمال استفراغی کنند عقب ماند و باعث زیادتی فساد گردد بلکه استفراغ بعد تلیین بملینات منض

آن تلیین م  انضاج و تلطیف و تعدیل قوام مابقی از فضول دماغ نمایند و احتراز فرمایند در استفراغات اخالط حاره که 

قی مضطر گردند در آنها باستعمال ادویه حاره در بعض اوقات بمثل ایارج و سقمونیا و تربد و اسطوخودوس از آنکه با
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نماند بعد از آن سوءمزاج حار بلکه تدارک نمایند اسهال کائن از آنها و استفراغ واق  بغرغره و غیر آنرا بضمادات مبرده و 

پرهیز نمایند از استعمال استفراغات مذکوره مگر بعد اعتماد بر عادت مریض که چیزی که آن بنوشد اسهال و استفراغ 

ث فساد و هالک نگردد بهر آنکه بعضی کسان را ایارجات اسهال نیارند و آن کند تا شرب آن به سبب مخالفت باع

بعضی را از مطبوخات اسهال نشود پس رعایت این امر نیز در استفراغات البد است و اگر اخالط صعود نمایند بسوی سر 

صاعد شوند باستعمال از جانبی یا از تمام بدن پس جذب کنند بسوی خالف آن مثالً اگر از اسافل بدن یا جمی  بدن مت

حقنجات و حموالت و حجامت ساقین و بستن رانها و بازوها و مالش کف دست و پا و تناول اطریفالت و گشنیز پردازند 

و تنقیه عضو مشارک بدانچه مخصوص او باشد نمایند مثالً اگر ماده در معده باشد بایارج فیقرا و اگر در طحال بود 

علی هذاالقیاس در جگر و رحم و غیره هر یک از اعضا هر مادة که باشد بضد مزاج آن  بادویه که بدان خصوصیت دارد و

و ایضاً دیگر تدابیر مختصه آن عضو بعمل آرند م  رعایت تقویت دماغ و بعد تنقیة هر خلط اگر سوءمزاج باقی ماند بضد 

که محافظت نمایند در آن سر را از ست  آن عالج کنند و ازجمله چیزیکه استعمال کرده میشود در امرا  رأس ریاضتی

حرکت که با بدن حرکت ننماید و اسافل بدن تنها حرکت کند و این ریاضت بدین نحو میباشد که انسان ریسمان را بدو 

دست محکم بگیرد و خود را بدان معلق آویزان دارد و دائم پایهای خود را حرکت دهد و مالش دست و پا و بستن آنها از 

ست و خصوصاً هنگام تغذیه لیکن باید که ریاضت قبل از تنقیه باشد زیرا که قبل از تنقیه  از این قبیل فوق بسوی اسفل

سودی ندارد بلکه زیاده باعث تحریک مواد و فساد دیگر میگردد و گاه تنقیه سر تنها می نمایند بریاضت خفیفه بمثل 

یات خاصه است چنانچه در آخر لیثرغس مینمایند و مالیدن و فشردن و شانه در سر کردن و استعمال گهواره از منق

بدانند که استعمال سیاالت بر سر بطریق قطور جائز نیست بلکه اطراف یافوخ را از پیش سر تا بلندی عقب سر که 

قمحدوه نامند از خمیر سخت بگیرند که مانند حلقه و دیواری بلند باشد و وسط آن مانند حوضی و ظرفی برای گنجایش 

بدوای سیال  ته نمودهسیاله بود پس ادویه را گرم و یا نیمگرم و یا سرد بحسب حاجت در آن ریزند و یا پارچه را ادویه 

تر کرده بر یافوخ گذارند و آنچه از آنها لبنی باشد مثل شیر بز یا شیر زنان واجب است که بر سر لطخ از آن نگذارند تا 

لکه بزودی پاک نمایند و بشویند و تجدید نمایند و بهتر آنست که لبنیات متعفن نگردد و موجب حبس ابخره نشود ب

استعمال اضمده و اطلیه و نطوالت و مروخات همه بعد از تراشیدن موی سر باشد تا که اثر سریعتر و قویتر نماید و 

اضت معتدله تا واجب است که تلطیف تدبیر نمایند قبل از دوا بچند روز بادویه و اشربه و اغذیة مناسبه و حمام و ری

الجمله بدن مهیا گردد و مسام گشاده و چون صاحب امرا  رأس مادی غذا تناول نماید باید که اطراف او را  اندکی فی

بمالند و تخفیف جانب سر نمایند و تقویت دماغ برادعات کنند و غذا بحسب کمیت ماده و کیفیت آن تناول فرمایند و 
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ایضاً در امرا  مادی دماغی شرب شراب و توقف بسیار در حمام مضر بود و قی از  برین قیاس نمایند جمی  تدابیر را و

جمله تدابیری ست که نف  بسیار نمی بخشد در معالجات امرا  رأس مگر هنگامی که بمشارکت مادة معده باشد و 

هرکجا که اندر فضول در آن متوجه بسوی فم معده بود که درین هنگام اصلح وجوه دف  آن بقی ست و  * 43*کثرت 

حجب دماغ آفتی باشد آب سرد خوردن و بدان مضمضه کردن زیان دارد و احتمال عطش و جوع در امرا  رطبة 

ست و برآمدن ریم از بینی یا از گو ش در امرا  سر محمودست و بقول مسیمی از مضرات  دماغی و ترک عشا واجب

جمله حموضات خاصهً سرکه و همچنین سکر و تخمه است البان و سموک و اشیای چرب بسیار و تمامی نبیذها و  رأس

    .پس اجتناب از اینها واجب

   عالج امرا  دماغی حارساذج و حار یابس ساذج و حار رطب ساذج

و آن صداع و سرسام غیرحقیقی و سهر و دوارست و سبب سوءمزاج حار حرارت خارجی مثل گرمی آتش و آفتاب و 

ارت داخلی مثل تناول مسخنات و تأخیر غذا از وقت معتاد و شدت جوع و غضب بالجمله حمام و شم افاویه بود و یا حر

تبرید و ترطیب هوای خانه بآب و خوشبوهای سرد نمایند و تبرید دهند و سعوط و نشوق و قطور و شموم و ضماد و طال 

نطول استعمال کنند و باید که در و لخلخة بارد بعمل آرند و شاخها در ساق و کف پا کشند و پاشویة بارد و انکباب و 

الثعلب و  تراکیب مذکوره بَقَول شیخ بُقُول بارده مثل کاهو و خرفه و جرادة کدو و برگ بید و برگ نیلوفر و عنب

العالم و ماءالخیار و ماءالقرع و مانند آن و روغنهای سرد مانند روغن گل و خالف و روغن نیلوفر و  عصارالراعی و حی

د و بهترین ازین همه روغن گل و روغن کدو و روغن کاهو و روغن خشخا ش است و ازین تجاوز نکنند بنفشه بکاربرن

بسوی ادویة که در آن تخدیر و اخما و روح باشد مگر نزد ضرورت شدید از افراط حرارت و طغیان صفرا و هیجان آن و 

د و استعمال سرکة بسیار تند و سرکه خمر خوف ورم حار چنانچه گاهی روغن بزرالبنج هنگام شدت وج  استعمال میکنن

در اطلیه و غیره بسبب حدت و کمال نفوذ ضرر دارد و روغن گل کهنه که یکسال بر آن گذشته باشد نیز استعمال نکنند 

ست اجتناب نمایند تا منابت اعصاب را فاسد نکند و  و از استعمال اضمده و اطلیه بارده بر مؤخر سر که منشای اعصاب

بر دماغ هم به وجه اتم نمیرسد و هرگاه ضماد گرم شود تبدیل آن نمایند و ضماد بر پیشانی یا بر یافوخ استعمال اثر آن 

کنند و نیز ازجملة اطلیة نافعه لعاب اسبغول بسرکه و آب گشنیز و برگ آنست و ازجمله معالجات نافعه بوییدن اشیای 

فر ش نمودن بقول و اوراق مذکوره در مسکن مریض و  خوشبوی بارد است و سعوط روغنها و عصارات مسطوره و

نشستن در خانه خنک که در آن شاخهای اشجار مبرده نشانیده باشند و بوئیدن و نزدیک خود داشتن فواکه بارده و برف 
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و آب عمیق نف  میکند و از حرکات بدنی و نفسانی و گردانیدن حدقه در مالمح و نظر بسوی اشیای روشن و استماع 

سخت و بلند من  کنند و غذای بارد دهند مثل نبوما ش و جو مقشر و اسفاناج و قطف و طفثیل و مانند آن و اگر با  آواز

ست در امرا  دماغ باید که در اطلیه  حرارت یبوست نباشد بلکه رطوبت ساذج بالماده باشد و این در کمال قلت و ندرت

سیما در ابتدای اورام حاره و بقول انطاکی بهترین چیزها که بدان الآبهای فواکه که در آن قبضی باشد داخل نمایند و 

العالم ست و شرب  الثعلب و حی تبرید دماغ کنند طال بخطمی و برادة عاج و بقس و آرد جو و حنا و آب گشنیز و عنب

جالب مرزنجو ش بگشنیز و امرود و شربت خشخا ش بماءالشعیر و گویند که عو  آب بر گالب و آب انار شیرین و 

قندی خام معمول به گالب اختصار کنند و یا گالب و آب سرد بالمناصفه اندک اندک بدهند و کذا آب هندوانه و خیار و 

عطریت چون زعفران و سلیخه و تخم کرفس و حمابا و مانند اینها از افاویه دیگر اجتناب  کدو بدهند و از روائح حاره ذی

سرد بخارانگیز مثل عدس و بادنجان و گوشت گاومیش و شتر و کرنب و  الزم دارند و همچنین از طعامهای گرم و

و تراشیدن موی سر و دوشیدن شیر بز بر آن خیلی مفید است و همچنین انداختن شیر دختران در بینی و گو ش و . غیره

اغ لعاب بهدانه سه طریق استعمال ادویة تبرید دم. مالیدن آن بر کفهای دست و پا و بر یافوخ بشرطیکه تب و نزله نباشد

ماشه شیرة تخم کاهو مقشر شیرة مغز تخم تربوز هر یک هفت ماشه در آب یا عرقیات برآورده شربت نیلوفر یا شربت 

بنفشه دو توله یا نبات سفید یک نیم توله داخل کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده باشد شیرة تخم خیارین یا شیرة مغز 

زیاده بود شیرة گشنیز خشک شیرة تخم خشخا ش زیاده نمایند و اگر حرارت قلب هم  هابخرتخم کدو اضافه کنند و اگر 

معلوم شود شیرة تخم خرفه افزایند و شربت انار و عرق بید ساده عو  شربت نیلوفر آمیزند باالجمله اگر حرارت در 

بیدمشک بجای آب برآورند و کمال شدت باشد شیرة بزور مذکوره در عرقیات بارد رطب مثل عرق نیلوفر و بید گالب و 

بعض لعابات سردتر مانند لعاب بزر قطونا داخل نمایند و شربت آلو یا شربت تمرهندی یا شربت حما  یا شربت لیمو 

طریق استعمال ادویة سعوط و نشوق و قطور شیر بز فقط یا شیر دختر صرف در گو ش و  * 44* .مناسب حال افزایند

در آب سائیده در گو ش و بینی چکانند یا کافور در روغن گل حل کرده در بینی چکانند یا بینی چکانند یا مغز تخم تربوز 

شیر دختر در روغن بنفشه سعوط کنند یا روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن کدو مساوی و شیر دختر برابر همه خوب 

م آمیخته سعوط نمایند و اگر خواهند آمیخته بکار برند و یا آب کاهو روغن نیلوفر هر یک یک جزو شیر دختر دو جزو به

مغز کدو مغز تخم تربوز سوده نیز آمیزند و یا آب کاهو و شیر دختر و روغن گل همه مساوی آمیخته سعوط نمایند و اگر 

حرارت زیاده باشد قدری کافور نیز اضافه کنند و یا روغن بنفشه و روغن کدو و آب کاهو تر و آب کاسنی سبز و شیر 

طریق استعمال ادویه شموم گشنیز سبز یا صندل . در شیشی کرده خوب مخلوط نمایند و در بینی چکانند دختر همه را
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سوده یا کافور یا عطر خس یا عطر لحظه بلحظه ببویند یا آب شاهسفرم یا گل حنا و شاهسفرم که بر آن آب سرد 

یق استعمال ادویة ضماد و طال صندل سفید به طر. پاشیده باشند استشمام نمایند و بوئیدن جمله فواکه بارده ناف  است

آب گشنیز سبز یا آب کوکنار سائیده بر پیشانی ضماد نمایند و یا پارچه در گالب و سرکه و روغن گل تر کرده بر یافوخ 

ر گذارند و یا آرد جو م  سرکه و گالب و کافور و صندل و اقاقیا بعمل آرند و یا گل نیلوفر و گشنیز سبز و گل بنفشه د

گالب سائیده بکار برند و یا برگ خرفه جرادة کدو برگ بید گل خطمی صندل سفید سائیده با قدری گالب و سرکه 

ضماد نمایند و بعد گرم شدن دور کنند و تبدیل آن کرده باشند و یا گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ گل خطمی برابر 

رت قوی گل نیلوفر تخم کاهو تخم خرفه صندل سفید هر بشیر زنان یا شیر بز یا گالب سائیده ضماد کنند و در ضرو

یک سه ماشه کافور سه ماشه افیون زعفران هریک نیم ماشه همه را سائیده روغن گل یک توله آب گشنیز سبز دو توله 

و اندکی سرکه ممزوج کرده بر سر ضماد نمایند که برای اقسام صداع حار و سرسام و سهر معمول ست و طالی قرص 

طریق استعمال ادویه لخلخه گل ارمنی و گل نیلوفر صندل سفید هر یک یک . نیز در تبرید دماغ اثری تمام دارد انذروت

ماشه در عرق صندل دو توله سائیده آب گشنیز تر آب خیار آب کدوی تر هریک چهار توله اضافه کرده در شیشی دهن 

ه گشنیز خشک سوده گالب سرکه قدری ممزوج فراخ انداخته متصل پیش بینی حرکت دهند و یا صندل سفید سود

نموده در ظرف کنند و ببویند که برای من  عفونت هم ناف  و یا گل ارمنی و صندل سفید و قدری کافور و آب گشنیز و 

سرکه و گالب بدستور ببویند و یا روغن گل روغن بنفشه هر واحد دو جزو سرکه نصف جزو در شیشه و یا در ظرف گلی 

حرکت داده ببویانند و اگر خواهند برای زیادتی تبرید آب کاهو آب گشنیز سبز آب کدو و قدری کافور هم نو انداخته 

 بیفزایند و یا صندلین یک مثقال گل نیلوفر یک درم گل ارمنی نیم درم در عرق بیدمشک پنج مثقال یا گالب و عرق

سه مثقال در شیشی اندازند و قدری کافور سوده  سائیده آب کدو آب خیار تر آب کاسنی سبز آب گشنیز تر هریککیوره 

داخل کرده لحظه بلحظه ببویانند و یا عطر صندل و گالب و سرکه و روغن گل و آب گشنیز سبز و آب کاهو سبز و 

طریق استعمال ادویة پاشویة بارد . قدری کافور بدستور استعمال کنند که برای امرا  مذکوره و تقویت دل معمول است

کنار پاو آثار در الثعلب هر یک یک دام سبوس گندم چهار دام برگ بیدخواه برگ  گل نیلوفر گل خطمی عنب گل بنفشه

آب بجوشانند چون سوم حصه بسوزد صاف نموده در ظرف انداخته پایها در آن گذارند و ساقها بمالند از اعلی ده آثار 

هنوز قدری گرمی در آب باقی باشد که پایها برآرند و  باسفل تا که خو ش آید و طب  برداشت کند پایها در آن دارند و

بپارچه خشک کرده در چادر پوشیده دارند خصوص در هوای سرد مسد و مسام و احسن آنکه ظرف عمیق باشد چنانکه 

پایها تا زانو غرق باشند و هرگاه بعد پاشویه بستن پایها جهت جذب مواد کرده باشند واجب است که چون بگشایند پایها 
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در آب گرم گذارند تا ابخرة منجذبه بسوی دماغ صعود ننمایند و دفعتاً نگشایند و ابتدای گشادن پا از طرف قدم باید کرد 

بخالف بستن که ازطرف بن ران شروع کنند و هرگاه که حاجت پاشویه و محجمه افتد اول محجمه بی شرط بکار برند 

د و عو  سبوس گندم جو نیمکوفته نیز مستعمل میشود و اگر تبرید بعده پاشویه نمایند تا بعد پاشویه هوای سرد نرس

زیاده مطلوب باشد برگ خرفه برگ اسفاناخ گل سرخ برگ کاهو تراشة کدو اضافه نمایند و اگر خواهند گل بنفشه گل 

در آب الثعلب خبازی هر یک پنج درم برگ بید یا برگ کنار نیم پاو سبوس سی درم  خطمی هریک ده درم نیلوفر عنب

سه مشت نمک * 45*بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده بدستور بعمل آرند و یا سبوس جوخواه سبوس گندم 

برگ کنار برگ ختمی یا تخم یا گل آن برگ عنب الثعلب یا تخم آن هر یک پنج درم در آب جو ش دهند  شور دو دام

هرگاه نصف بماند نیم گرم پاشویه کنند و گویند که غسل قدمین وقت شدت تپ بسبب اجتماع حرارت تپ و حرارت 

جائز بود طریق  آب و روی جیار ردن چادر میان ظرفآب من  ست مگر عندخوف حدوث سرسام از آب نیم گرم بحائل ک

و کدو تخم کاهو و برگ آن گل نیلوفر بنفشه خبازی عنب الثعلب پوست خشخا ش  استعمال ادویه انکباب و نطول جراده

گل سرخ برگ خطمی و تخم آن برگ بید ترشه خیار تخم خرفه و برگ آن برگ کاسنی  تخم آن و گل آن جو مقشر

اهسفرم هر چه بهمرسد بقدر حاجت گرفته در ظرفی سر ش بند کرده بآب جو ش گشنیز سبز سبوس جو بستان افروز ش

دهند و در طشتی ریخته قدری روغن گل یا روغن بنفشه یا روغن نیلوفر آمیخته انکباب نمایند و نطول کنند و یا بنفشه 

جو  تخم کدو نیمکوفته تخم خرفه تخم کتان تخم خشخا ش اسبغول تخم خطمی تخم کاهو گل سرخ برگ بید

نیمکوفته در آب پخته تنطیل نمایند که جهت صداع حار و سرسام و سهر و جنون و تشنج یابس ناف  و یا بنفشه و 

نیلوفر هر یک دو کف بابونه یک کف بآب در آفتابه و یا ظرفی سربسته طبخ نمایند و چون پخته شود و حرارت ناری او 

شایند که بخار او به بینی او برسد و یا در طشتی ریخته و بران کم گردد سر آفتابه و یا ظرف را برابر روی مریض بک

  .روغن گل ریخته و علیل ردای بر سر گرفته بخار آنرا بگیرد برای سرسام حار و غیره مفیدست

  عالج امرا  دماغی بارد ساذج فقط یا بارد رطب ساذج یا بارد یابس ساذج

ثلج و آب و  نسیان ست و سبب سوءمزاج بارد برودت خارجی مثل بردو آن صداع و دوار و کابوس و سکته و سبات و 

بخوشبوهای گرم کنند و مطبوخ ادویه حاره  اهوا باشد یا سردی داخلی مثل تناول مبردات بالجمله تسخین هوا بآتش ی

لخه حار و سعوط و شموم علوی خانی و لخ گرم نمایند د و ضماد و نطول و انکباب و کماد بادویهمخصوص دماغ بدهن

سوده ن عنبر یا قرنفل آ گس و بابونه که دربعمل آرند و روغنهای چون روغن یاسمین و سوسن و فار و مرزنجو ش و نر
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داخل کرده باشند نیم گرم بر سر مالند و یا روغن سداب بمالند و اگر قوی تر خواهند قدری فرفیون درین روغنها آمیزند 

ر کرده بر تارک گذارند بهتر باشد و تکمید بنمک و جاورس وسبوس گندم و بروغنهای مذکوره ت و اگر اسفنج یا صوف

خرقه مسنحن نیز ناف  و خوردن مغز چلغوزه و زنجبیل مربی و مومیائی مفیدست و آنجا که با برودت یبوست باشد با 

ادویه حار منشف  ات رطوبت نیز بعمل آرند و غراغر وغتفرتسخین ترطیب نیز جم  کنند و اگر بابرودت رطوبت بود مس

رطوبت استعمال نمایند و معجون فالسفه را خصوصیت تام ست در تبدیل مزاج دماغ و تسخین و تقویت آن و اغذیه 

شوربای عصافیر و ماکیان و نخوداب با مصالح گرم مثل دارچینی و زیره و ثوم استعمال نمایند و هر کجا که اندر دماغ 

سخت زیان دارد طریق استعمال به مطبوخ اصل السوس  دان مضمضه کردنآفتی از سردی باشد آب سرد خوردن و ب

بادیان در آب جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی یا شهد داخل  پرسیاوشان اسطوخودوس بادیان بیخ نیمکوفته مقشر

کرده بنوشند یا صرف بادیان و اسطوخودوس بدستور جوشانیده گلقند داخل کرده بدهند و یا انیسون بادیان بادرنجبویه 

تعمال افزایند طریق اس اسطوخودوس حسب حاجبدارچینی شربت  ده با گلقند عسلی دهند و یا حماما برنجاسفجوشانی

و سداب و مرزنجو ش  و قرنفل و غالیه و عطر عود هندی و مجموعه و جندبیدستر و فرفیون مشک و عنبر ادویه شموم

و یاسمین و بهارنارنج و گل بابونه و ریحان و نرگس و چنپه و نسرین هر واحد بوئیدن مسخن دماغ و داف  امرا  بارده 

یل الملک مرزنجو ش برنجاسف صقر زنجبیل زعفران مرمکی زوفای دماغی ست طریق استعمال ادویه ضماد بابونه اکل

صمغ سداب  یت زرد بوره ارمنی قسط کند ش حلتیتکبر ز کبابه چینی قرنفل صبر زرد جندبیدستر فرفیونخشک شونی

اشق خردل مویزج مشک عنبر مومیائی فلفل عاقرقر کندر سرگین کبوتر روغن قسط روغن زنبق هر چه ازین ها 

ا طبیب مناسب داند بآب سائیده نیمگرم بر سر ضماد نمایند طریق استعمال ادویه نطول و انکباب بابونه بهمرسد و ی

ارمنی سداب تمام فوتنج جبلی جاوشیر جعده مرزنجو ش صعتر جندقوقی شجره مریم و  اکلیل الملک برنجاسف شیخ

د آفتابه لوله دار جوشانیده و سر لوله را هنگام حار جوشانیده بر سر نطول نمایند و یا در ظرفی در تنگ مانن غیره حشائش

طبخ بند نموده روای بر سر بکشند و لوله آنرا باز نموده بخار آن به بینی و گو ش و دماغ رسانند و بران سرنگون دارند و 

کنند  و صداع بارد ساذج و بلغمی مسطور گردد ازانجا اخذ *46* بدانند که کماد و سعود در عالج امرا  دماغی بلغمی

و سویدی گوید که کند ش باریک سائیده در خرقه کتان بسته دائم بوئیدن و کبا ش قرنفل یا بسباسه یا پوست جوز سبز 

یا برگ جوز در ربی  جم  کرده خشک نموده و یا زهر جوز بر زمین افتاده جم  نموده خشک کرده و یا قسب جوز 

کذا سنبل هندی شربا و فرورا و کذا پوست جوز سبز بسدر یا کردن و  اس ذرورهندی صلب مثل غبار سائیده بر مقدم ر

حنا سائیده بر سر نهادن و بمقدار مدت خضاب حنا بران صبر کردن هر واحد بر و راس مجرب من ست و ابن بطالن و 
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 یعهولوف ضمادا و م تمیمی و اقناع و ابن جناح و ابن حنین گویند که مرزنجو ش شما و ذرورا و اسارون شربا و ذرورا

 یابسه و یا شونیز شربا و ضمادا و مشک شما و سعوطا و شربا و ذرورا و حلبه اکال و ذرورا هر واحد ناف  برد راس ست 

 عالج امرا  دماغی رطب ساذج 

و نسیان ست و صداع بمذهب بعضی لیکن اقل و بندرت و سببش کثرت استحمام و استعمال آب و تناول  و آن سبات

ودوس و دیگر مجففات استعمال کنند و اطریفل کبیر و فالسفه و تریاقات و امثال آن تنال مرطبات ست شربت اسطوخ

طریفات و غیره و تسدید طریق نمایند و تکمید سر بنمک و سبوس گندم و جاورس و زیره گرم کرده و تقویت دماغ با

ول بآبیکه دران ادویه مجففه محلله مثل و تقلیل غذا و شراب نمایند و در هوای حمام تا دیر نشانند و انکباب و نط ابخره

بمریض قرفه و سایخه و بابونه و اکلیل الملک و قیصوم و شیح و مرزنجو ش پخته باشند بعمل آرند و اگر بله و بالدت 

و زعفران و مشک استعمال نمایند و اغذیه مسنحنه مجففه مثل قالیا و مطنجنات با  عار  شودنشوق شونیز و صعتر

باب و نخود بریان بخورند اما بتقلیل و ترک عشا ئاجب شمارند و ریاضات قویه اختیار نمایند و بجای آب بازیر حاره و ک

  .ماءالعسل یا عرق بادیان بنوشند

  عالج امرا  دماغی یابس ساذج

و آن صداع و سهرست و سببش تناول مجففات و سفر حجاز و بیابانها در تموز و مالقات باد سموم ست مرطبات مثل 

با شربت نیلوفر یا شربت بنفشه یا شربت خشخا ش و عرق بید و عرق  و آب تربز و لعاب بهدانه و اسپغول شیره خرفه

گاوزبان و ماءالقرع و ماءالجبن بدهند و تمریخ و تسعیط بروغن گل و روغن کدو و روغن بادام و روغن بنفشه و روغن 

س و خصوصا شیر زنان ناف  ست لیکن بسرعت بشویند که شیر نیلوفر نمایند و ریختن شیر نیمگرم بر سر بعد حلق را

سری  التعفن ست و کذا غالف سر بحلوا که از جراده کدو و نشاسته و شکر سفید و روغن بادام پخته باشند و خوردن آن 

ه و خبازی و بنفش سر بفالوده رقیق و و تنطیل بطبیخمفید و ضمادیکه سرسام سوداوی خواهد آمد ناف  ست و تضمید 

شعیر و گل ختمی و برگ بید و خشخا ش م  نصف آن روغن بنفشه نیمگرم بعد تراشیدن موی سر نیز مفید و حمام 

مرطب انف  االشیاست و روغن کدو و مسکه و شیر زنان و شیر بز و پیه ماکیان و دماغ حیوانات شربا و اکال و سعوطا و 

به و ماهی رضراضی و کله پایچه و بیضه نیمبرشت و فالوده و طال ناف  و غذا ماءاللحم و شوربای چوزه مرغ وجدی فر
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حریرها بروغن بادام و ماءالشعیر و بقول رطب مثل کاهو و خرفه و اسفاناخ و خبازی سازند و باقی تدبیر از عالج صداع 

  .یبسی اخذ کنند

  عالج امرا  دماغی دموی

و سبات و صرع و سکته است و سببش اکثار لحوم و و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و ماشرا و سدر و دوار 

حلویات و اشربه حاره باشد بقول شیخ هرگاه غلبه دوم در تمام بدن بود و در سر قسطی و افرازان نیز حاصل شده باشد 

فصد قیفال کنند و اگر هنوز در سر بتمامه حاصل نشده باشد و در طریق حصول باشد فصد اکحل نمایند و اگر قبل از 

ز حصول او در سر خوف حصول باشد مثل آنکه سببی جذاب اخالط در حوالی راس بهمرسد از حرارت خارجی یا آغا

ضربه و سقطه و مانند آن درینصورت فصد با سلیق گیرند برای جذب ماده و اگر جذب او زیاده ازین مطلوب بود فصد 

ند و هرگاه بمشارکت عضوی دیگر بود رگی سافن و حجامت ساقین یک وجب فوق از کعب نمایند و فصد رگهای پا کن

که میان سر و آن عضو مشترک باشد بگشایند بصورت اراده استفراغ هر دو عضو و قرار ماده در دماغ و اگر ارده جذب 

ماده بطرف ناحیه بعید از راس م  استفراغ عضو مشارک باشد فصد رگ مشارک آن عضو که مقدم ست در علت کنند 

پاک باشد  ه بسوی راس تنها باشد و عضو مشارک از ماده که ازان عضو بسوی دماغ منجذب شودپس هرگاه ماده متوج

شوند و یا غلبه دم از ابتدا صرف در سر باشد پس آنچه در حجاب خارج قحف واق  بود  *47*به تنقیه سر فقط متوجه 

نند و اگر ماده غائر باشد و امید کو درد قریب شیون محسوس گردد و اراده عالج خفیف بود درینحاالت حجامت نقره 

آن بسوی خارج قحف نباشد فصد رگ پیشانی کشایند خصوصا اگر وج  مایل بسوی موخر سر بود و اگر علتی  انجذاب

صعب باشد مثل سکته دموی فصد دواج کنند و اگر بعض ملطفات را قبل از فصد دو سه روز استعمال نمایند بهترست 

آنها  ینان از ثوران دم و اخالط و ارتفاع ابخرهباعث اطمباشد و وقت باقی باشد زیرا که خصوصا اگر ماده بسیار قوی ن

بسوی دماغ و قلب و کبد وغیره از اعضای محاذی و مجاور و مشارک آنست جهت آنکه مواد فاسد مادام که ساکن باشد 

الط دیگر نیز باشد پس اگر با آن اخبادی اعرا  ساکن باشند و چون حرکت نمایند حرکت مینمایند با آن اعرا  نیز و 

نمایند اگر بشرکت تمامی بدن باشد استفراغ جمی  بدن نمایند پس فصد راس تنها پس استفراغات مختصه  باید که نظر

با آن بعد انضاج ماده هر یک از اخالط بحسب واجب و الئق و بعد گرفتن خون اگر سوءمزاج حار بماند بهر تعدیل مزاج 

امرا  دماغی حار ساذج گذشت بعمل آرند و بهر تطفیه خون اشربه بارده و حامضه مثل شربت انارین هر چه در عالج 

و شربت عناب ساده و مرکب که در جمی  امرا  دماغی دموی معمول ست و شربت نیلوفر و شربت آلو و شربت توت 
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مثل تخم خرفه مقشر و  ره بزور باردا با شیمفردا و مرکبا تنها ی( آلوبالو)و شربت سیب و شربت ورد تازه و شربت قراصیا 

تخم خیارین و مغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه و مانند اینها بدهند و اگر طب  لین بود رب به یا سیب بدهند و اگر 

سرفه نباشد سکنجبین ساده یا شربا تمر هندی یا شربت لیمو یا شربت حما  یا ریباس یا غوره یا زرشک یا کاسنی یا 

یا آب آنها و آب انارین بنوشند و بحالت سرفه خمیره بنفشه همراه مطبوخ سپستان و  دیگر ربوب فواکه حامضه کادی و

نیلوفر وعناب و خبازی بدهند یا شربت بنفشه با عناب و اصل السوس و بهدانه و پرسیاوشان و یا ماءالشعیر بنوشند و اگر 

دهند و یا دیگر نقوعات ملینه مثل نقوع هلیله و نقوع حامض و  حاجت تلئین افتد بعد استعمال منضج صفرا مسهل صفرا

یا عصارات فواکهه و هلیله بکار برند و حقنها استعمال کنند و یا این نقوع مرکب که برای جمی  امرا  دموی ناف  ست 

ندی ده بدهند عناب بست عدد زرشک پنج درم تخم کاسنی دو درم ریوند خطائی یک مثقال تخم کشوت دو درم تمر ه

درم گل سرخ سه درم یک شبانه روز خیسانیده صاف نموده شیرخشت ده درم ترنجبین بست درم حل کرده بنوشند و یا 

شربت درد مکرر با گالب و عرق نیلوفر بیاشامند و یا نقوع گل سرخ و آلو و عناب و بنفشه و تمر هندی و سپستان یا 

ج دم و تلئین طبیعت و تقلیل طعام ملحوظ دارند و باقی تدابیر از شیرخشت بدهند باالجمله در عالج این امرا  اخرا

و اسفاناخ بآب حصرم یا لیمو یا حما  یا زرشک یا انارین یا تمر هندی  وی اخذ کنند و غذا ما ش مقشرعالج صداع دم

از استعمال تر ش کرده و از جوجه مرغ و غیره لحوم اجتناب نمایند مگر هنگام کمال ضعف با بقول بارده جائزست و 

اشیای شدیدالحموضه هرگاه سینه و یا عصب و یا امعا ضعیف و یا سرفه و خشونت صدر باشد بسیار حذر کنند و تغذیه 

  .بکاهو یا اسفاناخ نمایند

 عالج امرا  دماغی صفراوی 

و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و سدر و دوار و سهر و صرع ست و سببش تناول اغذیه و ادویه گرم دریاضت در 

هاجره و سهر و صوم در آنست اول تبریدی که در امرا  دماغی حار ساذج گذشت بدهند و آب نارنج و لیمو و انارین یا 

اشربه بارد رطب مانند شربت عناب و نیلوفر و اجاص و امثال آن و  شربت اینها و لعاب بزرقطونا و ماءالقرع و آب انار و

شیره بز در بارده رطبه و سالقات ادویه بارده بتمامه و تخم کاسنی و بیخ آن و اصل السوس و خارخسک و تخم خرفه و 

ماده نضج آن بمنضج خیار و عناب و سپستان و تمر هندی و آلو بخارا و زرشک و مانند اینها نیز مفید بود و بعد تسکین 

انضاج ماده حار بدوائی باید کرد که قوام او جم  کند و صفرا نموده مسهل صفرا و حب بنفشه دهند اما بقول شیخ 

معذلک مفتح و مقط  باشد و این اوصاف در مبردات مرطب که دران جال و غسل باشد مثل ماءالشعیر و سکنجبین ساده 
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ضعف قوت م  صداع باشد از شیر امتناع کند و از منضجات بشرط مذکور اینست  و شیر بز یافته میشود اما کسی را که

ردباندک سرکه مطبوخ بنفشه و نیلوفر و برگ بید و عصاءالراعی و جمله بقول با که استعمال نمایند نطوالت متخذ از

و خطمی و پرسیاوشان و گاوزبان قوت آنها و اگر در ماده اندک غلظتی باشد زیاده نمایند دران بابونه  برای انضاج و تنفیذ

یا در خلط نوعی تشبث باعضا باشد  *48*و مانند آن و اگر محتاج بسوی ادویه مفتحه مقطعه باشد و یا منافذ منسد و 

تا آنکه آسان گردد خروج ماده بانفتاح طریق آن تا زائل گردد مان  و این بمثل بادیان و بیخ آن و تخم کشوت و انیسون 

ست و اگر بیداری مفرط باشد و مریض را خواب نیاید پوست خشخا ش دران اضافه نمایند و سرکه مشترک و مانند اینها

موافقه اخالط مراریه رقیقه طبیخ جمی  مواد را و در انضاج مواد حار باکی نیست در استعمال آن و از مسهالت النف  ست 

خیار شنبر و امثال آنست مقوی بسقمونیا و غیر آن  هلیله و آلو و شاهتره و شربت فواکه مسهل و شربت بنفشه و طبیخ

بحسب حال بدن و خلو آن از تپ یا موجود بودن آن در بدن و بحسب سن و قوت و فصل و جز آن و مسهل بنقوع 

هلیله زرد و عناب و تمرهندی و شاهتره و سنا و بنفشه و عنب الثعلب و خطمی و تخم کاسنی با شیرخشت یا ترنجبین 

که استعمال ملینات و ادویه قلیل الحراره ادویه مسهله شدیدالحراره در امرا  حاره جائز نیست بلکه باید نیز ناف  و 

مانند نقوعات نمایندو بقول ابن بطالن خوردن گل بنفشه با شکر بمرات منقی دماغ از صفراست و طبیخ فواکه با شیر 

د نیز مفید و بعد تنقیه لعاب اسپغول یا بهدانه بگالب و عرق خشت و ترنجبین یا مطبوخ هلیله و یا آب انارین با هلیله زر

و عرق کادی و نبات بدهند و اکثار تبرید و ترطیب خصوصا به تمرهندی و بزرقطونا مناسب و  کاسنی و عرق گاوزبان

در گالب سوده و تقطیر روغن کدو در بینی  طال بصندل و انزروت و شیاف مامیثا لخلخه بصندل و گالب و آب سیب و

ضماد کدام شی بر سر نکنند که دران خوف انجذاب مواد بسوی راس ست و استعمال مفید و باید که قبل از تنقیه 

غراغر منقی راس درینجا بسبب خوف نزول ماده حار بطرف صدر من  ست و از عطوسات نافعه درینجا مثل بخار سرکه 

ا دران گداخته باشند و کذا شم فقاع تر ش حاد و دیگر تدابیر مثل سعوط و شموم و ضماد و است که قدری سقمونی

لخلخه و پاشویه بارد و انکباب و نطول که در امرا  دماغی حار ساذج مذکور شد بعمل آرند و هرچه در عالج صداع 

دو و خیار داخل ست ناف  ست و صفراوی مسطور گردد مفید شناسند و اطریفل کشنیزی مزعفر و آنکه دران مغر تخم ک

هرچه از ادویه و اغذیه که بارد رطب باشد استعمال کنند و از هرچه مولد صفراست مثل صوم و سهر و ادویه حاره من  

  .کنند

   عالج امرا  دماغی بلغمی
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ر اغذیه بارد و سرسام و سدر و دوار و سبات و نسیان و صرع و سکته است و سببش استکثاو آن صداع و بیضه و شقیقه 

رطب و دعت و سکون و تواتر تخمه ها و استحمام عقب غذاست اوال بهر نضج ماده منضج بلغم دهند و بعد ظهور نضج 

بمسهل بلغم تنقیه بدن نموده بهر تنقه دماغ حب ایارج دهند بالجمله بقول شیخ اصول و امهات ادویه مستعمله در 

و بیخ بادیان و بیخ کبر و  ران تلطیف و تقطی  و تحلیل باشد مثل انیسونانضاج ماده بلغمی و سوداوی چنان باید که د

و اکلیل  ایرسا و اذخر و حاشا و زوفا و فودنج و سداب و برنجاسف و مرزنجو ش و برگ غار و شیح و قیصوم و بابونه

وی مختلف ست یعنی الملک و شبت و مانند آن از ادویه حاره محلله و منضجه و اگرچه تحصیل تدبیر در بلغمی و سودا

استعمال این ادویه در انضاج هر بلغم مثل بلغم شور و مثل سودای احتراقی جائز نیست و واجب ست که در استعمال این 

ادویه از اضعف باقوی گرایند بحسب درجات ادویه و بمقدار تصاعد درجات ماده ترقی نمایند پس اگر ماده کثیرالکمیه 

ب درجات آن ادویه حار قوی نیز تا بدرجه سوم و چهارم مثل عاقرقرحا و فرفیون و غیره شدیدالکیفیه باشد باید که بحس

اختیار نمایند مگر آنکه بسبب کثرت ماده خوف غلیان او باشد که بنابر سخونت حجم او زیاده گردد و موجب تمدد مولم 

شروع کنند و بهتر در انضاج اخالط  یا ورم شود که درین صورت قدری ازان مستفرق سازند و بعد ازان در انضاج باقی

خام آنست که عالج و تضمید بادویه معتدل الحراره کنند و سکون و بستن اطراف استعمال نمایند تا آنکه برفق نضج 

یابد و اگر ماده قلیل الکمیه یا ضعیف الکیفیه باشد بر ادویه ملطفه که بسیار گرم نبود بلکه گرمی او زیاده از درجه اولی 

اقتصار کنند و اگر ماده متوسط در کمیت و کیفیت باشد ادویه متوسط الحراره اخذ نمایند و سزاوارست که استعمال نباشد 

ننماید مسخن شدیدالتسخین در امرا  بلغمیه بجهت آنکه تحلیل لطیف آن می نماید و غلظت زیاده دران بهم میرساند 

سرکه مشترک النف  ست در جمی  مواد کسر تبرید او و موجب عطش نیز میشود و چون  و خروج آن دشوار میگردد

و تقطی  او باقی خواهد ماند و ادهان حاره که از ریاحین و ازهار و اوراق بادنی شی حار ممکن ست پس غوص او بادویه 

دهان که از نباتات گرفته باشند در انضاج ماده بارد داخل اند و اگر مواد شدیدالبرد یا کثیرالکمیه یا عسراالنحالل باشد ا

صموغ حاره وافاویه قویه گرفته باشند و روغن بان و زنبق و نرگس و سوسن و غار و ازعوان و مرزنجو ش و نار دین 

رطب یا شبت رطب یا بابونه رطب و مانند آن جوشانیده باشند و نفط اختیار نمایند  یازیت که دران سداب رطب یا فودنج

خود بسرعت تحلیل میشود پس در اطلیه و مروخات نف  نمی بخشد و بهتر کمال تلطیف  *49*و روغن بلسان بسبب 

آنست که ماده را باستفراغ و جذب بسوی خالف جهت یا بهر دو دف  سازند و جذب بسوی خالف جهت بطرف دست و 

برای هر پایها باشد و دلک و مالش آنها بنمک و روغن بنفشه یا روغن بابونه بحسب مزاج معین برانست اما امر جام  

دو تدبیر یعنی استفراغ و اماله استعمال حقنجات و حموالت و مدرات و معرقات ست بحسب ماده و قوت و از مسهالتی 
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که استفراغ ماده راس بشرکت بدن می نماید حب ایارج و قوقایاست و حب اسطوخودوس اوفق ست باخالط محترقه که 

شترک در اخالط بلغمی و مراریست و قوی تر از این همه نقوع دران غلبه مرار بود و معذلک غلیظ باشد بلکه آن م

صبرست متخذ بآب کاسنی یا نقی  ایارج و قی بسکنجبین و تخم سرمق و اما ایارج اوفس و ایارج لوغاذیا و ایارج 

جورد و خربق اخالط غلیظه و سوداویه را موافق ست و کذلک هر آنچه دران جالینوس و حب متخذ از حجر ال

صالح  وس افتد و ایضا آنرا قی بشرب سکنجبین و تخم ترب و شحم حنظل با سائر ادویه مخرج اخالط لزجهاسطوخود

است و با وجود این آنها را طبقات است و اولی آنست که با یارج فیقرا و تربد و افتیمون و غاریقون و مانند آن باشد بعده 

اید که در مسهالت از ضعیف شروع کنند و بتدریج تا حبوب کبار پس ایارجات پس خربق سفید بحذر و احتیاط و ب

انقطاع مادة علت معلوم شود و از مسهالت مالیم مختصه برای تنقیه راس شبیارات است ایارجات کبار برسند تا وقتیکه 

که آنان حبوب بزرگ سازند تا زمانی که در معده بماند و از وزن قلیل آن فعل کافی بطول مکث و لبث حاصل شود و 

به تکرار استعمال مضرت نکند و باید که شب فرو برند و بعد خوردن آن به خواب روند تا حرکت و بیداری  زن قلیل آنو

کنند و  فعل او باطل نکند و خمیرة واصل در این حبوب صبر و ایارج است و مصطکی برای تقویت معده در آن داخل می

ند و اگر ارادة اعانت اخراج اخالط بلغمی نمایند شحم حنظل و آمیز هلیله برای من  صعود بخار به دماغ از معده می

زنجبیل و تربد و اسطوخودوس داخل کنند و انطاکی گوید که بهترین چیزی که تعدیل و تنقیه و تقویت سر بدان نمایند 

و فلفل و الطیب و قسط و شم این است و سعوط به مر و جندبیدستر و کند ش  لطوخ به میعه و زعفران و قرنفل و سنبل

و افزایش عقل و حفظ و تنقیه ریاح و تعدیل برودت مجرب االسرار در تفتیح سدد و تقویت دماغ  خردل و معجون جام 

است و ایضاً از منقیات خاص دماغ غراغر و عطوسات است و برای تحلیل مواد باقی سعوط و انکباب و نطول و پاشویة 

تنقیه برای رف  بقیة ماده و تحلیل آن اطریفل سنا و ملین و مسهل و حار بعد تنقیه عام به عمل آورند و کذا بعد 

فرمایند و ایضاً بعد استفراغ ریاضتی که سر با بدن متحرک نشود بلکه صرف  اسطوخودوس و معجون انطاکی استعمال

ها از فوق اسافل بدن و پای حرکت کنند به نحوی که در عالج کلی امرا  راس مذکور شد و مالیدن اطراف و بستن آن

کنند مثل دلک و غمز آن حتی که استعمال شانه و و  سوی اسفل به عمل آرند و گاهی ریاضت خفیف نفس راس می به

اند چنانکه در آخر لیسرغس به عمل آرند و بساست که مضغ عاقرقرحا و فلفل و زنجبیل  مهدها از منقیات خاص شمرده

دویة غراغر ملطفات و مقطعات مثل سکنجبین عنصلی و ایارج بخشد و ا و وج حتی مویزج و مانند اینها نف  می

ارکاغانیس و بوسطوس و شحم حنظل و زنجبیل و اسطوخودوس و تربد و خردل و عاقرقرحا و فلفل و مصطکی و وج و 

و صعتر و مرزنجو ش و پوست بیخ کبر و فوتنج و مری و سکنجبین عسلی و عسل و زوفای خشک و دارچینی و سلیخه 
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است و به قول سویدی غرغره به عصاره اذان الفار یا مویزج به سکنجبین عنصلی و یا مطبوخ در شراب  مانند آن

ریحانی یا به طبیخ ارماک یا عصارة چقندر سفید به عسل یا زوفرا یا صبر یا طبیخ افسنتین یا حرف یا بورق یا عصارة 

ة کرنب یا طبیخ حب بلسان یا نمک اندرانی در آب حل اشجره یا طبیخ خربق سیاه یا طبیخ ایرسا یا طبیخ اذخر یا عصار

کرده یا نوشادر در آب حل کرده هر واحد نیز منقی دماغ از مواد بارد است و ادویه عطوسات مفتحه مجرای شم برای 

 اخراج اخالط بلغمی مثل کند ش و فلفل و جندبیدستر و ثوم و حرف و دارشیشعان و نوشادر و تنباکو و خردل و بزور حار

آرند و ادویه سعوطات محلله اگر  همانند آن است و گاهی از بعض ادویه مذکوره اضمده و اطلیه بر اصداغ به عمل می

قوی خواهند به تدریج استعمال نمایند مثالً در اول مرتبه به روغن گل و مانند آن به عمل آرند و در مرتبة ثانی به 

به  مرزنجو ش و امثال آن و به قول سویدی سعوط یک درم اذان الفار عصارة چقندر و مانند آن و در مرتبة ثالث به آب

مثل او عسل و یا گاقند به آب حل کرده و یا گل شقایق النعمان و یا عصاره کرنب یا آذریون یا گل خیری زرد یا بیخ 

یا گل او یا انجره  نعن  یا فوتنج بستانی یا جبلی یا بیخ سوسن سفیدالحمار که آن کاهو دشتی است یا  شنجار یعنی خس

یا برگ شابانک یا لبالب یا سماق یا کرفس یا صعتر به شیر دختران از هر واحد عصاره گرفته و یا مر یک دانگ و یا 

 ریحان کافوری و یا آب پیاز و یا طبیخ بیخ بخور مریم به عسل و یا طبیخ کمون و یا جرم او سوده و یا روغن غار و یا

حرف و یا آب جمازالنخل و یا روغن بادام تلخ و یا طبیخ مایسران و یا حب بلسان و یا  روغن سوسن سفید و یا *51*

روغن شونیز بشیر زنان و یا چند بیدستر روغن بادام و یا شیر تیوغ بروغن مذکور و یا عدس تلخ بروغن بادام و یا 

و یا حلتیت بروغن مذکور و یا صمغ سرو حضض بشیر دختران و یا زعفران و یا میعه سائله و یا جاوشیر بروغن بادام تلخ 

فا اسطوخودوس افسنتین بروغن بادام هر واحد منفی دماغ ست و ادویه انکباب و نطول اینست اکلیل بابونه حلبه نمام زو

فارسی  صعتربادیان بیخ کرفس پوست ترنج برگ ریحان سداب عاقرقرحا سب الغار عشیه مغربی برگ غار حرمل  اذخر

برنجاسف نانخواه درمنه ترکی مرزنجو ش قیصوم پرسیاوشان تخم شبت حاشا فوتنج شیح ارمنی هرچه ازینها مناسب 

ت هر یک دانند جو ش داده انکباب یا نطول سازند و ادویه پاشویه حار اینست گل بابونه مرزنجو ش عنب الثعلب برگ شب

  دماغی حار ساذج گذشت بعمل آرند و گاهی اکلیل و درم بدستوریکه در عالج امرا ده درم سبوس گندم بست

بادرنجبویه و برگ سداب و خاکشی هرچه مناسب دانند افزایند سویدی گوید که سندروس شمآ و بخور ابله رویه بارده را 

 منقی دماغ از مواد باردست و هلیله کابلی سائیده بعسل سرشته خوردن شک شمآ و شربااز دماغ فرود می آرد و کذا م

منقی دماغ است و کذا  بطبیخ او یا شرب اود و شم طل  نخل و غرغره رطوباتی را که بسوی دماغ مرتقی گردد من  کن

مضغ کندر یا ملک البطم یا صمغ پسته و انداختن آب دهن و کذا سعوط به عصاره گل سرخ تازه و هر واحد ازینها 
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یا ازفرا یا قنطوریون دقیق یا آب  اذخر یا شحم حنظلیا عصاره بخور مریم بعسل یا فقاح  مجرب من ست و شر عود

طبیخ خیری زر و یا کرکم بعسل یا سنبل هندی یا صبر یا طبیخ افسنتین یا دارچینی یا ریوند و هلیله کابلی یا تربد یا 

ریقون یا تخم انجره سوده بعسل سرشته یا طبیخ ایرسا یا عصاره فوتنج یا روغن بادام تلخ یا عود بلسان یک درم یا غا

حب بلسان یا سلیخه یا بنک یا اسطوخودوس دو درم بعسل و شم شحم حنظل یا کند ش یا خردل یا صبر یا حرف یا 

بورق یا خربق سیاه یا ایرسا یا فلفل سیاه یا دارفلفل یا شونیز بریان هر واحد سوده در خرقه کتان بسته و یا ریحان 

سوسن سفید و یا گل ا سنبل هندی و یا دارچینی و یا عاقرقرحا و یا کافوذی و یا عصاره بصل و یا گل خیری زرد و ی

بیدستر و یا جماز النخل و یا حب بلسان و یا گل بستان افروز و یا گل سورنجان و یا بنک و سوسن آسمانجونی و یا جند

یا عنبر خام و پوست بیخ کبر  ویزج یا خردل یا زنجبیل بمصطکی یامضغ بیخ شقائق النعمان بمرات یا مصطکی یا م

الحمار و شیر زنان هر واحد منقی دماغ از مواد ءبعصاره قثا بروغن بادام و نطوخ داخل منخرین اکل بقله انجره مسلوق

  عالج امرا  دماغی سوداوی .باردست و باقی تدبیر از عالج صداع بلعمی اخذ نمایند

و مالیخولیا و صرع و سکته است و سبب او استکثار و آن صداع و بیضه و شقیقه و سرسام و سدر و دوار و سهر و جمود 

اغذیه مولد سوداست مثل عدس و کرنب و لحم بقراول منضج سودا دهند و بعد ظهور نضج بمسهل آن و حب افتیمون 

یا حب الجورد تنقیه کنند و باید که در انضاج سودا نیز قاعده که در انضاج ماده بلغمی گذشت از استعمال ادویه ملطف و 

ط  و محلل و تصعید درجات ادویه بمقدار ماده مرعی دارند لیکن بر ادویه شدید الحراره اقتصار نکنند تا در تجفیف مق

زیادت نکنند و السیما که سودا غیرطبعی و احتراقی باشد بلکه در انضاج ماده سوداوی ال محاله احتیاج بتلئین و ترطیب 

مربی و مانند آن و یا ماءالشعیر با شکر و ترنجبین پس عقب او منضجات بود بمثل عناب و نیلوفر و انجیر تر و بنفشه 

و برگ بادرنجبویه و سپستان و ترنجبین افزایند  و ثالث مثل برگ گاوزبان و بسفائجمحلله لطیف التحلیل در درجه ثانی 

صول و سکنجبین عنصلی و و اولی آنست که جم  نمایند ادویه ملینه و مرطبه را با حاره مقطعه محلله مانند شربت ا

خصوصا با ماءالشعیر و طبیخ اصل السوس و بادیان و کرفس و انیسون و پرسیاوشان با انجیر و مویز منقی م  گلقند و 

بساست که زیاده کرده میشود و دران اسطوخودوس برای اختصاص آن بدماغ و ماءالعسل نیز مرطب و مسخن و منضج 

حترق از بلغم و خون اولی بود و اما در محترقه از صفرا باید که تقدم ترطیب ست و این همه برای سودای طبیعی و م

بسیار باغذیه و ادویه مرطبه معدله حرارت اختراق نمایند بعده انضاج بادویه مذکوره فرمایند و چون سودا بسبب غلبه 

ند و اگر قوی تر خواهند کرده بنوشند و تا ده روز استعمال کن *51* ارضیت عاصی از نضج ست پس باید که منضجات
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گاوزبان گل گاوزبان گل بنفشه گل نیلوفر گل سرخ تخم کاسنی بیخ کاسنی پرسیاوشان تخم ختمی اصل السوس 

شاهتره تخم کشوث بیخ بادیان هر یک دو درم انجیر پنج عدد گلقند چهار توله افزایند و گاهی بصورت کثرت غلظ ماده 

هرگاه اراده مسهل باشد مغز خیارشنبر شش توله شیر خشت چهار توله سنای مکی قنطوریون و بیخ کبر زیاده میکنند و 

هلیله سیاه هر یک دو یا سه مثقال روغن بادام یک مثقال در منضج افزایند و گاهی الجورد مغسول در جالب حب 

ریض ضعیف باشد بسته میخورانند و باالیش مسهل می دهند و این مسهل وقتی باید داد که مریض قوی بود اما اگر م

ماءالجبن و سکنجبین افتیمونی م  سفوف سودا بدهند و معجون نجاح بآب شاهتره نیز فالح می بخشد و گاهی بعد 

نضج برای اسهال سودا افتیمون شش درم در یک قدح ماءالجبن شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده شکر یا 

و تفلیسی و فولس درونج منقی دماغ از مره سوداست و شیرخشت پانزده درم حل کرده می دهند و بقول جالینوس 

گاهی عند قوت مر  و مریض ایارجات کبار مثل لوغاذیا می دهند و حبوب که دران الجورد و حجر ارمنی و 

اسطوخودوس و افتیمون و بسفائج و قدری خربق سیاه باشد در اخراج مواد غلیظ سوداوی مخصوص ست لیکن استعمال 

اط باید و بعد مسهل غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین عسلی و یا با پوست بیخ کبر معجون بعسل در خربق بحذر و احتی

آب گرم نیز منقی دماغ ست و بعد تنقیه بقول شیخ بهر تعدیل در سودای طبیعی و بلغمی تسخین م  ترطیب کنند و در 

از البان و ادهان و نطوالت و ضمادات و  سودای احتراقی از هر چه مخفف و مسخن باشد اجتناب نمایند و بر مرطبات

اغذیه اقتصار ورزند و باقی تدابیر عالج صداع سوداوی و مالیخولیا اخذ کنند و حکیم عابد سرهندی در شرح اسباب خود 

نوشته که اگر در گالب چهارصد درم نقره هفت درم هفت بار و طال پنج درم پنج بار و فوالد چهل درم نه بار داغ کرده 

 .وز ازان بر نهار پانزده درم بنوشند در من  تولد سودا و تجوید هضم و ازاله فساد آن بغایت مجرب ستهر ر

   عالج امرا  دماغی ریحی

و آن صداع و شقیقه و سدر و دوار است و سببش کثرت اغذیه غلیظه و سوءهضم ست بهر تحلیل ریاح کاسرات آن مثل 

طبیخ شیح و افتیمون و حاشا و مانند آن استعمال نمایند و نطوالت و سعوطات و شمومات و ضمادات محلله که در 

دخول در حمام گرم بر نهار و شم جندبیدستر و مشک عالج امرا  دماغی بارد ساذج و بلغمی مذکور شد بعمل آرند و 

درین باب مخصوص ست و تقطیر روغن یاسمین و روغن غار و روغن مرزنجو ش در گو ش نیز مفیدست و نطول بادویه 

محلله مثل بابونه و اکلیل الملک و مرزنجو ش و صعتر و فوتنج بعمل آرند و از خرقه مغموسه در آب ادویه مذکوره 

د و سعوط جند بیدستر و مشک در روغن زنبق سائیده محلل ریاح سرست و قطور روغن زنبق که در آب تکمید سر کنن
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مطبوخ صعتر و حب الغار و تخم کرفس و زیره کرمانی پخته باشند و در بینی و گو ش نیز تحلیل ریاح راس کند و کذا 

و نسرین و گل سورنجان و نرگس و شرب و شم ظیان یعنی یاسمین بری و شم بهار و بستان افروز و خالف بلخی 

سعوط مرمکی بقدر دانه کرسنه بروغن بادام و روغن خسته قندول و عصاره برگ شابانگ و روغن مرزنجو ش هر واحد 

محلل ریاح سرست و اگر ماده مولد ریح که آن در اکثر بلغم یا سودا میباشد زیاده بود اول تنقیه آن نمایند بدستوری که 

غی بلغمی و سوداوی مذکور شد بعد از آن بتعدیل و تقویت راس متوجه شوند و از مبخرات مثل در عالج امرا  دما

  .خرما و جوز و خردل اجتناب کنند و باقی عالج از صداع ریحی اخذ کنند

  عالج امرا  دماغی بخاری

سکته است پس  و آن صداع و شقیقه و عصابه و حس و سرسام غیرحقیقی و سبات و سدر و دوار و کابوس و صرع و

اگر صعود ابخره از بدن باشد اول تنقیه خلطی نمایند که ازان بخار متولد میشود مثال در غلبه خون فصد و حجامت 

ساقین کنند و اگر حاجت بود مسهل بارد دهند و در صفراوی مسهل صفرا بکار برند بعده در هر دو تقویت سر کنند 

سرکه بر سر و استعمال لخلخه بارد و اشربه مطفیه مثل شربت حما  و بسعوطات بارده و نهادن روغن گل و گالب و 

لیمو و تمرهندی و آلو م  اسبغول و شربت بنفشه و آلوبالو بنوشند یا نقوع حامض بشربت بنفشه بدهند و یا اسبغول 

ع هلیله بلیله مسلم بگالب و نبات بخورند و اطریفل صغیر و کشنیزی صرف یا همراه آب تمرهندی و آلو بخارا یا نقو

آمله و کشنیز استعمال کنند و از ضمادات بارد احتراز نمایند بلکه اضمده محلله که دران اندک قبض باشد و شمومات 

ملطفه کفایت کند اما در صورت احساس حرارت زائد در ماده بخار از محلالت کثیرالتسخین مثل فرفیون و غیره اجتناب 

بجذب آن طرف خالف و تنقیه بغراغر بعده استعمال کنند نطوالت معتدله در حمام  کنند *52*شدید نمایند بلکه ابتدا 

و غذا بمزوره انار دانه یا لیمو یا اسفاناخ یا سماق یا کدو یا غوره سازند و خوردن نان من  تساعد بخار بسوی سر میکند و 

ا سماق و بزرقطونا بشکر و کهچری منجرست و بعد غذا برای من  صعود ابخره خوردن سفوف کشنیز و شکر و ی

امتصاص بهی یا سیب یا ناشپاقی یا زعرور ناف  بود و کشنیز در طعام زیاده اندازند و در صورت ماده بلغمی و سوداوی 

مسهل آنها دهند و اطریفل سنائی استعمال نمایند و هر چه در امرا  دماغی بلغمی و سوداوی گذشته بعمل آرند 

ان بخار متولد میشود و در اشربه و اغذیه و غیرهما واجب ست و اول استعمال منقیات بالجمله مراعات خلطی که از

مناسبه و جذب بخار به بستن اطراف و مالش کف پا بچیزهای درشت و نهادن پایها در آب گرم و نهادن شاخها بر 

استعمال پاشویه برای ساقین پس جنس بخار بهلیله مربی و آمله مربی و کشنیز خشکو اطریفل کشنیزی باید کرد و 
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فید بود و اگر صعود بخارات از عضو واحد بود تدبیر ش در عالج امرا  دماغی شرکی مجذب بخار از سر در هر ماده 

  .خواهد آمد

 عالج امرا  دماغی سدی 

و آن صداع و صرع و سکته و جمودست وقوع سده در عروق یا حجب دماغ بسبب خلطی از اخالط اربعه بود و یا بسبب 

رم پس اگر بلغم غلیظ لزج محدث سده گردد آثار بلغم پیدا بود درین صورت انضاج و تلطیف ماده نمایند بمنضج بلغم و

که دران زوفا و حاشا و غیره ملطفات افزوده باشند و بعد نضج تنقیه بمسهل حار و حب ایارج و شبیار کنند بعده بهر 

ت و غراغر که در عالج امرا  دماغی بلغمی مفصل مذکور تحلیل نطوالت و اضمدو و شمومات و سعوطات و عطوسا

بکار برند و باز بانضاج و استفراغ مشغول شوند و بعده بتحلیل گرایند حتی که سده زائل شود و نطوالت مفتحه و  شد

 شبیارات و مضوغات و ادهان محلله دائم بعمل آرند و واجب ست که در همگی نطوالت سکب و ریختن از بلندی نمایند

و سر راست باشد تا آنکه غوص و نفوذ و اثر بیشتر کند و شمیدن گل نرگس و شونیز بریان و آزاد درخت دالون و 

شابانک که آن برلوف ست و گل سورنجان و مرزنجو ش هر واحد تفتیح سده دماغ نماید و کذا برگ غار خشک باریک 

گرفتن و سویدی گوید که شم شاهسفرم و کذا انیسون سائیده در خرقه کتان بسته دائم بوئیدن و بخار طبیخ مرزنجو ش 

بریان در خرقه کتان بسته در تفتیح سد و دماغ مجرب من ست و استعمال سکنجبین بزوری نیز مفتح سده است و کذا 

گل خیری و تخم آن و زنجبیل و بادرنجبویه و مرماحوز هر واحد شربا و شما و کذلک سنبل و جوز بوا و انیسون هر سه 

ی مفتح سده است و فرنجمشک شما و شربا و ضمادا و تخم او و بقله مسلوق او کال و عرق او شربا و کذا عرق مساو

...... بادرنجبویه و تخم آن و اسطوخودوس و سلیخه و مرزنجو ش هر واحد شربا و عصاره مرزنجو ش و کذا روغن گل 

و مرزنجو ش شما و ذرورا ناف  و اگر سبب سده سودای سعوطا و بقله ترنجان مسلوق بشیره بادام اکال و مرماحوز و شیح 

غلیظ باشد نشان غلبه سودا ظاهر بود و تدبیر ش فصدست و استفراغ سودا و استعمال اضمده و نطوالت مخصوصه آن 

که در عالج امرا  دماغی سوداوی گذشت و آنجا که مزاج دماغ حار و سده غلیظ باشد عالج مشکل بود و درین 

ت استعمال کنند بعده هرگاه از عالج گرم سر را مضرت رسد تدارک آن نمایند بمبرداتی که با ارخا صورت اول مفتحا

بود و قبض دران نباشد و بعد از تسکین باز اعاده مفتحات کنند و تا انفتاح سده بهمین طریق عالج کنند و ایضا در 

ب بود و اگر خون یا صفرا بسبب کمیت خود و یا چنین حالت استعمال سکنجبین و ماءالشعیر و غیره مفتحات بارده مناس
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ورم محدث سده گردد و عالمات غلبه خون و صفرا و ورم پیدا بود تدبیر ش تنقیه بفصد و مسهل ست بطوریکه در عالج 

  .امرا  دماغی دموی و صفراوی مذکور شد و در سده ورمی بدانچه در عالج امرا  دماغی ورمی می آید عالج کنند

 دماغی ورمی عالج امرا  

و آن صداع و سرسام و ماشرا و سبات سهری و سکته است در جمله اقسام ورم اول فصد سررو کشایند پس اگر ورم حار 

باشد تدبیریکه در عالج امرا  دماغی حار ساذج گذشت بعمل آرند و ابتدا بردع ماده از مبردات مذکوره مخلوط بسرکه 

اشد که درین وقت سرکه جائز نیست و درین استعمال روغن گل مبرد مقداری و گالب کنند مگر آنکه با آن درد شدید ب

صالح بدون افراط مخلوط با سرکه بسیار و یا اندکی بر پیشانی و سر و آب عنب الثعلب و فوفل و صندل و شیاف مامیثا 

که در مزاج آنها ترکیب  و گل ارمنی و عدس مقشر و مانند آن و آبهایی که دران ادویه بارده قابضه و حاره قوی القبض

از برودت نیز باشد مثل طرفا جوشانیده باشند ناف  ست و از ادویه شدیدالبرد متخذ از مثل خشخا ش و افیون و غیره 

قدری بابونه داخل نمایند تا که شدت  *53*اجتناب کنند مگر هنگام شدت حاجت که وج  شدید باشد و دران هنگام 

کند چه بابونه کسر قوت مخدرات میکند و اگر مواد شدیدالحده باشد اوال آب بقول که قوت مخدره آنها را بشکند و کم 

در عالج امرا  دماغی حار مذکور شد استعمال کنند بعده بمنضجات مواد حار مشغول شوند و بعد از آن دوائی که دران 

ن بابونه تازه تنها مخلوط بروغن گل اندکی تحلیل باشد مثل آبیکه دران اکلیل و بیخ مورد پخته باشند و از ادهان روغ

بحسب حدت مر  و قوام ماده و قرب عهد از منتهی و بعد آن بکار برند و سپس عند منتهی مرخیات محلله مثل 

آبهائی که دران اصول کرفس و بادیان و بزور آنها و سبوس گندم و حلبه و ختمی و اکلیل الملک و اقحوان سفید 

روغن شبت و مانند آن بعمل آرند تا آنکه در منتهی تحلیل حاصل شود و ایضا ضمادات جوشانیده باشد و از روغنها 

محلله ازین ادویه ترتیب دهند و در استفراغات واجب در عالجات اورام راس از فصد و غیره بحسب ماده تقدیم نمایند و 

اصیه و اگر ورم بارد باشد بعد فصد در تغذیه صاحب ورم صفراوی اغذیه خفیفه رطبه استعمال کنند مثل ماءالشعیر و اج

منضج و مسهل بحسب ماده دهند و در استفراغ دوائی که در آن روغن بید انجیر و روغن بادام تلخ و فیقرا و مانند آن 

باشد با ماءاالصول استعمال کنند و اقتصار نمایند در ابتدا از روادعات بروغن گل مخلوط به ملطفات مثل حاشا و فوتنج 

ستر خاصه پس استعمال نمایند عنصل و سرکه آنرا بطریق ضماد و غرغره اگر ممکن باشد و بسا که نف  می و جندبید

بخشد آشامیدن دو ثلث مثقال یا کمتر ازان بحسب مزاج جندبیدستر خصوصا برای لثیرغس بعده منضجات که دران ارخا 
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اورام بارده و خاره مرخیات را بدین نوع که در بارد و اندک تحلیل باشد استعمال کنند و بعد ازان نزد انتها در تمامی 

  .مرخیات تامه و محلالت قویه از آبها و ضمادات و ادهان بعمل آرند و باقی عالج مفصل از اقسام سرسام اخذ کنند

 عالج امرا  دماغی از ضعف دماغ  

یزی و کبیر و اطریفل اسطوخودوس و آن صداع و سدر و دوار و غیره است بهر تقویت دماغ اطریفالت مثل اطریفل کشن

و اطریفل مقوی دماغ و خمیرجات مثل خمیره گاوزبان و خشخا ش و مروارید و دیگر مقویات مثل انوشدارو و جوار ش 

صندلین و عنبر و دواءالمسک معتدل و معجون مقوی دماغ و مفرح و یاقوتی بارد و حار و شربت ابریشم و عرق کتیکی 

 مزاج مریض دانند بدهند و حریرهای معمولی نوشانند و خوردن هفت عدد مغز بادام مقشر بامرکب هرچه ازینها مناسب 

مثل آن نبات در شب وقت خواب سخت سودمندست و روغن گل بر سر مالند و قرنفل بگالب طال سازند و طالئی که 

بوئیدن شموم غالیه و لخلخه دران تخم ریحان بوداده و مغزیات داخل ست بعمل آرند و سیب و عنبر و گالب ببویند و 

عنبر نیز مفید و سعوط روغن گاو فقط یا با مروارید محلول بگالب بسیار مفیدست و اغذیه لطیفه عطریه مانند گوشت 

چوزه مرغ و تیهو و دراج با نخود و ابازیر خوشبو و گالب پخته بخورند و جمی  ادمغه حیوانات و لبوب مقوی دماغ ست و 

چینی تالیف والد حکیم علوی خان مفید و مغز گوسفند با روغن بادام بریان بریان کرده خوردن و استعمال حلوای چوب 

روغن آن بر سر مالیدن و همچنین سر را بر بخار قلیه جگر بز که با مصالح متعارفه پخته باشند داشتن و یک دو لقمه 

روغن گاو بریان کرده گوشت او بگیرند و در هاون در ....... ازان خوردن ناف  ست و اگر سینه بچه مرغ که قریب جوانی 

بکوبند بعده نشاسته رب  رطل در همان روغن بریان نموده و مغز بادام رب  رطل و قدری زعفران و دارچینی و دانه هیل 

در حالت را سائیده شکر سفید بقوام آرند و اگر روغنی که دران سینه مرغ و نشاسته بریان کرده اند زیاده بماند آنرا نیز 

قوام داخل کنند و همه را در قوام آمیخته هر صبح بقدر دو نیم توله بخورند مرید دماغ و مقوی آنست و سفوف بنفشه 

کشنیز مقشر گل سرخ مغز بادام هر یک دو ماشه اسطوخودوس سنبل الطیب گل مندی هر واحد یک ماشه کوفته 

است و گویند که تخم حنا یک مثقال سائیده بعسل آمیخته  بیخته نبات بربر آمیخته یک توله خوردن نیز مقوی دماغ

لیسیدن همین اثر دارد و اگر سبب ضعف دماغ اجتماع اخالط ردی در معده باشد درین حالت باستفراغ آن پردازند بدانچه 

در امرا  دماغی شرکی معدی و امرا  معده مذکور گردد و تقویت فم معده نمایند و خوردن مصطکی سوده یک 

ه باطریفل کشنیزی یک نیم توله سرشته مقوی معده و دماغ ست بالجمله باید که نظر بر اسباب سابقه نیز دارند ماش

مثال اگر سبب ضعف سوءمزاج حار یا بارد بود و عالمات مخصوصه آن ظاهر باشد درین صورت در ساذج تعدیل و در 
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اذج و مادی مذکور شد و بعد از آن حسب مقتضای مزاج مادی تنقیه نمایند بدانچه در عالج امرا  دماغی حار و بارد س

بتقویت دماغ کوشند مثال در مزاج حار مقویات بارد دماغ مثل صندل و گل سرخ و روغن گل و گالب و مروارید و آمله و 

و در مزاج بارد مقویات حار مثل زعفران و مشک و عنبر و  *54*خشخا ش و گل سیب و گل نارنج و گل سفرجل 

عود و دارچینی و قرنفل و کندر و تخم حنا و سعد و زنجبیل و سنبل و بالنگو و بالدر و در مزاج یابس مثل انجیر غالیه و 

و مغز بادام و پسته و فندق و نشاسته و حریره و شیرمیش و دماغ و دراج استعمال نمایند و گویند که در مزاج حار شم و 

ر و هلیله کابلی و شم سیب و گل بید و ضماد آمله هر واحد مقوی شرب گالب و گل تفاح و گل به و شرب آمله و کافو

دماغ ست و در مزاج بارد شرب حب بلسان بعسل و یا فلنجه و یا مرزنجو ش مخلوط بکبا ش قرنفل و یا عرق بادرنجبویه 

گل بادام و  و یا اسطوخودوس و یا جوز بوا و یا بیخ باد آورد و شرب و شم مشک و عود و زعفران و ترنجان وتخم آن و

شم برم و عبیشران و زفت مخلوط بالدن و نسرین و نرگس و فرنجمشک و سنبلید که گل سورنجان ست و شرب و 

بخور جوز بوا و سنبل هندی و شرب و ذرور بر سر سنبل الطیب و فرنجمشک و ضماد عود و و دوسرا و غالیه و سعوط 

و شرب و ضماد و مضغ عنبر و الدن هر واحد ناف  و سویدی نسرین و ذرور و نطول اکلیل الملک و عود بلسان و شم 

گوید که یاسمین شربا و درورا و کبا ش قرنفل و کذا گل جوز یا برگ او خشک و یا پوست سبز او خشک کرده ذرورا بر 

 مقدم راس هر واحد در تقویت دماغ مجرب من ست و اگر سبب ضعف انتقاص جرم دماغ بود اکثار تناول ادمغه حیوانات

و تقویت روح نفسانی بمفرحات نمایند و اکثار اکل فندق و بادام و لحم درج و دماغ ماکیان و شرب شیر میش و نطول 

سر بر روغن گل هر واحد مزید جوهر دماغ ست و بقول جالینوس مسکه گاو و شیر او و شکر و زردی بیضه جوهر دماغ 

مولدات منی استعمال کنند و ایضا ترک جماع نمایند و اغذیه  را زیاده میکند پس اگر سببش کثرت جماع باشد مبهیات و

مبرده ملطفه نحفیفه سری  الهضم دهند مانند شوربای چوجه مرغ و گوشت حلوان گوسفند شیرخواره بروغن گاو پخته 

د و بنان رده تنوری خورانند و ماءاللحم ساده نه توله و یا ماءاللحم مرکب علوی خان و معجون لبوب نه ماشه دهن

خوردن زردی بیضه مرغ با نبات بسیار مفیدست و کذا با نمک سلیمانی و همچنین مغز بادام و فندق و پسته و چلغوزه و 

دیگر لبوبات و ایضا شیر گاومیش و گوسفند و شیر و مغز همه حیوانات و روغن گاو و شکر تری و نان خمیری تنوری 

بات یا پال و مرغ و چالو و مطنجن درین باب اثری عظیم دارد و اگر مالیده نیمگرم تناول کنند و باالئی و شیر با ن

بسبب کثرت ریز ش نزله بود نخست تنقیه دماغ بحب قوقایا و ایارج کنند و بعد از حصول تنقیه جهت تقویت دماغ 

و اطریفل اسطوخودوس و شاهتره علوی خان با عرق اسطوخودوس دهند و تفاحه علوی خان که درینجا مسطور گردد 

بدل و  ابخرهکاله ایشان که در صداع ضعف دماغی بیاید بکار برند که اصال تخلف ندارد بلکه ناف  خفقان و مان  صعود 
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دماغ اند و حریره از شیره بادام ده عدد و خشخا ش و تخم خرپزه هر یک یک توله و حب قرطم دو توله نشاسته سه 

توله روغن ماده گاو چهار و نیم توله و نبات هفت توله دهند و غذا پال و دو گوشته و قورمه همراه نان تنوری و با 

نزله بعمل آرند و نسخه تفاحه علوی خان اینست عود قماری پنج  گوشت بود و دراج و معجونات مقویه دماغ و مان 

مثقال اشنه سنبل الطیب قرنقل زعفران اظفارالطیب قاقله صغار بسباسه پوست ترنج هر یک یک مثقال و یک نیم دانگ 

عنبر اشهب دو مثقال مشک یک مثقال بهار نارنج یک مثقال و دو دانگ علف هندی و حصی لبان هر یک دو نیم 

مثقال اجزارا کوفته بیخته در هاون سنگین بگالب بسائید و عطر عنبر و ناگ کیسر و عود هر یک نیم مثقال روغن 

یاسمین و نرگس هر یک یک نیم مثقال داخل کرده چندان حل کنند که قابل حب بستن شود پس بشکل سیب ساخته 

نویم کوشند و اگر مر  مزمن باشد ازاله مر  در سایه خشک نموده ببویند و اگر سببش سهر طویل باشد بترطیب و ت

تقویت بدن بادویه و اغذیه لطیفه بتدریج نمایند و اگر ریاضت شاقه باشد دعت و سکون و استحمام مرطب و تدهین با 

ه دهان بارد اختیار کنند و اگر استفراغات کثیر باشد آنچه در صداع یبسی بیاید استعمال نمایند و ایضا خمیره مروارید ساد

نه ماشه ورق طال یک عدد و عرق تنبول حکیم ذکاءاهلل خان هفت توله با شربت تنبول چار توله تخم شربتی هفت 

ماشه دهند غذا شوربای مرغ و نان خوشکار خورانند و لخلخه مقوی دماغ نیز مفید و خوردن مربای آمله و هلیله و سیب 

و کذا انوشداروی ساده و لولوی بعرق کیوره عالج امرا  دماغی و بهی و انناس بورق طال و نقره و طباشیر خیلی ناف  

از قوت حس دماغ و آن صداع و صرع ست بهر تبلید حس اغذیه غلیظه مثل هریسه گندم و جو بلحم بقر و کله پایچه و 

ی و کر ش آن دهند اگر هضم قوی باشد و اال اغذیه که از بقول بارد مثل برگ کاهو و خرفه و کشنیز تر و لحم ماه

 *55*گوشت بره شیرخواره و گوساله ساخته باشند بدهند و در طعامها تخم خشخا ش و تخم کاهو افگنند و اگر فائده 

نشود چیزی از مخدرات مثل تخم شربت خشخا ش یا شیره تخم خشخا ش و شیره تخم کاهو و مانند آن استعمال کنند 

نیا بدهند و طالی مخدر از تخم کاهو و پوست خشخا ش و تر خواهند آب کوکنار و یا فلو و افیون ببویند و اگر قوی

افیون و بزرالبنج و برگ قنب بعمل آرند لیکن در استعمال مخدرات قویه بزودی مبادرت و جرأت ننمایند زیرا که مورث 

ست و بساست که مؤدی بهالکت میگردد و آنجا که از استعمال مخدرات  بالهای ردیه مثل ظلمت بصر و بالدت ذهن

عالج امرا  دماغی از حواس نقصان کثیر رود بزودی آب نیمگرم بسیار بر سر ریزند و استعمال مخدر موقوف نمایند در 

و آن صداع و سدر و دوار و سبات و سکته است اول برای حفظ دماغ از تورم فصد سر و   ضربه و سقطه و تفرق اتصال

بعده تنقیة صفرا از مسهل صفرا یا حقنه کنند و سرکه و گالب یا هفت اندام گشایند و اگر مانعی باشد حجامت نمایند و 

و روغن گل بر سر بمالند و برگ آس و گلنار و پوست انار در سرکه و گالب جوشانیده اندکی مشک و عود داخل کرده 
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ی سائیده ضماد کنند و بقول حکیم علوی خان بعد فصد و تلیین طبیعت گل ارمنی یک درم شب یمانی دو دانگ مر مک

رب  درم سائیده وقت خواب بآب نیمگرم بخورند و اگر درو ضربة ضعیف و خفیف باشد آردمونگ مغاث بغدادی مغاث 

بغدادی یعنی میدة چوب اقاقیا زرد چوب کوفته بیخته بروغن گل و روغن مورد و زردی بیضه ضماد کنند و اگر خواهند 

اخل کنند و اگر بسبب ضربه خون از دماغ خارج شود دماغ میدة گندم افزایند و اگر حرارت زیاده باشد گل ارمنی د

االمکان بخورانند و بر آن آب انار تر ش بنوشانند تا از استحالة ادمغه بصفرا و از ضرر غثیان که کل اومغه  ماکیان حتی

حموضت او قلیل اند بازدارد لیکن آب مذکور بسیار اندک باشد تا دماغ از ترشی او متضرر نگردد و معذالک باید که  مغثی

بود و واجب است که از آفتاب و حمام و شراب و غضب و اغذیة مبخره و حاره و مصدعه و حریفه مثل جوز و شاهدانج 

و جرجیر و بادروج و شراب قوی و میفتخج و مویز شیرین اجتناب کند و باقی عالج از صداع ضربی و سقطی جویند 

ز ضربه یا سقطه یا قط  یا شق یا حرق نار و غیره باشد اگر در جلد بود گیالنی گوید که تفرق اتصال واق  در سر که ا

فقط بغیر سیالن خون آنرا جارحه نامند و اگر با سیالن خون باشد وامیه گویند و اگر از لحم اندک اخذ کند باضعه گویند 

استخوان ظاهر گردد موضحه  و اگر در لحم نازل شود و غائر در آن باشد متالحمر نامند و اگر در سمحاق باشد حتی که

خوانند و اگر تا سمحاق برسد و تفرق اتصال او نگرداند باسم سمحاق نامند و اگر آنرا بسوی خارج ظاهر گرداند و در آن 

ورم حادث گردد فطره گویند و اگر تفرق اتصال استخوان گردد و چیزی از جرم او منتقل شود بنحوی که در عالج او 

زای او افتد منقله نامند و اگر تفرق اتصال او بغیر حاجت بسوی نقل او باشد هاشمه خوانند اگر احتیاج نقل بعض از اج

تفرق اتصال ام غلیظه شود امه و مامومه نیز گویند و اگر تفرق اتصال دماغ کند دامغه گویند و اگر در جوف دماغ و 

ختالط عقل عار  شود و در امه و جائفه ست و اکثر در آن ا بطون آن اخذ کند جائغه خوانند و فطره بسیار ردی

خطرست و شیخ میفرماید که در جراحات واصله بسوی غشای دماغ حادث میشود استرخا در جانب جراحت و تشنج در 

جانب مقابل آن و چون قط  تا بطون بلکه تا حد حجاب رقیق نرسد اسلم باشد و هرگاه قط  تا دماغ رسد تب و قی 

تر بسالمت آنست که قط  در بطن ایمن و ایسر مقدم دماغ واق  شود چون  فالح یابد و قریبمراری ظاهر گردد و کمتر 

تر بود و آنچه در اوسط باشد از آنچه  بسرعت تدارک نمایند ملتحم گردد و آنچه در بطن اوسط و بطن موخر باشد صعب

اندک باشد و مبادرت بضم و اصالح او تر باشد و بعیدتر است که رجوع بحالت طبیعیه کند مگر آنکه  در مؤخر بود سخت

بسرعت کنند بالجمله در شجه سر مبادرت بمن  ورم نمایند و تفصیل آن در عالج جراحات در آخر کتاب مذکور گردد و 

عالج کسر در باب آن خواهد آمد و اطبا را در کسر قحف منقط  که آن منقله است دو مذهب است یکی آنکه مایل 

ست دوم آنکه استعمال ادویه شدیدالتجفیف میکنند  اند و این مذهب متقدمین یدالتسکین برای المبادویة هاویة ساکنه شد
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لطوخ از عسل و  ؟و بعد قط  منکسر و قل  منقل  و جذب انکسار او بادویه جذابه از مرهم و غیرها بر موض  فوق او از 

متأخرین بیشتر از دست اولین ست و این  ست و سالمت در دست این سرکه استعمال مینمایند و این مذهب متاخرین

ست و شارح ممدوح گوید که بهترین چیزی که در من   عجب نیست چه جالینوس گفته که مزاج اعصاب و عظام یابس

الدم و سرعت التحام و دف  وج  یافته ایم مرهم جدوار تألیف ماست و هر قدر که مدت میان  ورم درین باب و من  نزف

ست و  فعل خواهد بود و فعل او درین باب عجیب *56*ال این مرهم کمتر باشد اولی و اجود حدوث تفرق و استعم

مالقی و غیره مینویسند که ضماد خطمی مطبوخ بشراب و کذا اقاقیا بصبر و کذا سوسن بری و کذا حلزون صغیر سائیده 

تا غلیظ گردد بر خرقه کتان مالیده و کذا برادة چوب شمشاد بحنا و کذا خراطین بروغن گل سوده بشراب و عسل پخته 

ست و تقطیر  ناف  جراحت و کسر عظام سرست و ضماد ملبوس بعسل آمیخته مفید کوفتگی لحم و عدم کسر عظم

روغن گل یا خون کبوتر یا فاخته یا شفنین بر شحة راس و کذا ذرور مر و زراوند طویل و خمیر آرد گندم خشک کرده 

خوین و قنبیل سوخته و صبر و کافور و توبال مس و پوست شجر صنوبر و پوست ثمر آن اال سائیده و زاج و کندر و دم

و آن صداع و سدر و دوار و سبات و سهر و صرع و عالج امرا  دماغی شرکی   هر واحد التحام جراحت راس میکند

بقی و اسهال و اصالح  غیره است پس اگر از شرکت معده باشد و سببش اجتماع خلطی در معده بود استفراغ ماده غالب

گرم قی کنند بعده سکنجبین و  معده بتعدیل مزاج و تقویت آن کنند مثالً اگر ماده صفراوی باشد با سکنجبین و آب نیم

گالب بنوشند و یا شیرة گشنیز نیز افزایند و اگر تسکین زیاده منظور بود آب تمرهندی دو توله آب آلو بخارا پنج دانه 

ماشه شیرة گشنیز خشک چارماشه با گلقند سکنجبین گالب دهند و اگر در نبض امتالی خون  شیرة تخم خیارین هفت

نیز معلوم شود بعد فصد آلوبخارا بعرق شاهتره مالیده شیرة تخم کاسنی شیرة خیارین شربت انار داخل کرده بدهند و اگر 

رده باشد و در آن صفرا بسیار باشد احتیاج اسهال صفرا بینند مسهل صفرا دهند و اگر معده تشرب خلط صفراوی ک

پوست هلیلة زرد افسنتین بنفشه هر یک پنج درم تخم کاسنی گل کشوت شاهتره هریک سه درم تمرهندی بیست درم 

آلو چهل عدد در سه رطل آب طبخ نمایند تا صددرم بماند مالیده صاف نموده شکر طبرزد بست درم محمودة مشوی 

یخ هلیله و تمرهندی و افسنتین و نقوع صبر و سکنجبین صبری نیز ناف  و اگر حرارت یک دانگ افزوده بیاشامند و طب

زیاده نباشد اطریفل صغیر یا هلیلة زرد بایارج فیقرا مرکب کرده تا سه روز بدهند بالجمله بعد تنقیه در تسکین حرارت و 

دی صفراوی خواهد آمد و ایضاً تقویت سر و معده کوشند بدانچه در امرا  دماغی صفراوی گذشت و در امرا  مع

چون اراده تقویت دماغ و من  صعود اخالط مراری از معده و نواح آن بسوی دماغ نمایند واجب است که فواکه حامضه 

خصوصاً انار تر ش و سیب تر ش و به تر ش و امرود و حفوره خصوصاً بعد از طعام بخورانند و در ابتدا روغن گل و روغن 
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د از آن صمغ سرو در روغن بابونه و آس حل کرده طالکردن مقوی سرست و اگر برگ سرو در آس بر سر مالیدن و بع

روغنهای مذکور جوشانیده بعمل آورند نیز جائز است و جمله ربوب قابضه مثل رب به و غوره و انار و لیمو مقوی معده 

بوب آمیزند و اگر در ربوب است پس اگر قبض بیشتر مطلوب بود طباشیر گل سرخ گل ارمنی باریک سائیده در ر

مذکوره چند لقمه نان تر کرده هر صبح بخورند نیز مفید بود و گویند که اغتذا بآب انار مان  انصباب صفرا به معده است 

و بمزوراتی که در آن چیزی تر ش مانند غوره و انار و تمرهندی و آلو باشد یا غورة کشمش و شیرة بادام و یا مزورة 

اخ و کدو با شیرة بادام غذا سازند و واجب است که صاحبان این علت مدافعت گرسنگی کرده باشند و ما ش مقشر و اسفان

دار و مدام تمریخ سر بادهان بارد رطب مثل  ادویة چرب و شیرین تناول ننمایند و اقتصار نمایند بر اغذیة تر ش و چاشنی

بمالند و بازو ببندند و اگر ماده بلغمی باشد تخم شبت تخم  روغن بنفشه و نیلوفر و بهاربید نمایند و اطراف و اسافل پایها

ترب شهد نمک در آب جوشانیده صاف نموده مکرر قی کنند بعده اندکی مصطکی در گلقند آمیخته بخورند و بهر 

نقوع اسهال مسهل بلغم و حب ایارج بخورند یا ایارج فیقرا از دو مثقال تا سه درم بعسل سرشته سه روز تناول نمایند و 

صبر بدستور و یا سنایای مکی افسنتین هلیله کابلی و سیاه هر یک پنج درم اسطوخودوس بسفائج بادیان تخم کرفس 

الطیب گل سرخ هریک دو درم مویز سرخ منقی بست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا صد درم  انیسون سنبل

گرم بیاشامند و  یک درم روغن بادام شیرین بر آن ریخته نیمبماند یک درم صبر و نیم درم کتیرا نرم سائیده حل کرده 

بعد تنقیه بتلطیف غذا و خوردن جوارشات گرم و استعمال اضمده مقوی حار لطیف معده را تقویت دهند مثالً جوار ش 

قالیا و  جالینوس یا عود یا بسباسه یا دارچینی یا مصطکی یا فالفلی یا فالسفه یا جوار ش عنبر یا آمله بخورند و غذا

مطنجنات بافاویة حاره دهند و اگر ماده سوداوی بود بعد نضج ماده بمسهل سودا و حب افتیمون و حب اسطوخودوس 

تنقیه کنند و یا پوست هلیله کابلی هلیلة سیاه گل سرخ اسطوخودوس از هریک سه درم شاهتره افتیمون از هر یک 

مشک بسفائج هر یک سه درم مویز سرخ دانه بیرون کرده بست شش درم غافث افسنتین گاوزبان بادرنجبویه تخم فرنج

درم بماند مالیده صاف  *57*درم تمرهندی بست و پنج درم عناب چهل عدد در سه رطل آب طبخ نمایند تا صد 

نموده بست درم ترنجبین ده درم گل قند مالیده باز صاف کنند و یک درم تربد و نیم درم الجور و مغسول بر آن پاشیده 

سوداوی مذکور   یاشامند یا نقوع صبر بدهند بعده ترطیب دماغ نمایند بادهان و اضمدة مسخنة مرطبه که در صداعب

الحراره نمایند و  گردد و سکنجبین دو اوقیه بافتیمون یک مثقال سوده هر روز بخورند و استحمام بآب شیرین معتدل

بمزورات نخودآب بمغز قرطم و لحوم لطیفة خفیفه غذا سازند و فواکه حار رطب و لبوب بخورند و سائر تدبیر از مبحث 

ی باشد محلالت ریاح مثل شیرة بادیان و انیسون و کشوث و گلقند بدهند و قی مالیخولیا اخذ کنند و اگر ماده ریح
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کنانند و بعد نضج بمنضج بلغم، مسهل بلغم دهند بعده دواءالمسک حلو یا مر بخورانند و اطریفل صغیر و گلقند در ریحی 

رشاد یک درم هر روز بآب ال و بلغمی هر دو مفید است و سفوف حاکمی نیز مجرب ست و کذا شونیز نانخواه زیره حب

و امثال آن قردمانا خوردن و ایضاً بعد تنقیه معده از مادة مولد ریاح روغن بادام شیرین و تلخ بآب طبیخ اصول و حلبه و 

دهند بعده روغن بید انجیر بنقوع صبر دهند و مقدار روغن مذکور از سه مثقال زیاده نبود و اگر سوءمزاج ساذج معده 

ی گردد بتعدیل او پردازند بدانچه در عالج انواع سوءمزاج ساذج معده بیاید و اگر ضعف فم معده محدث امرا  دماغ

سبب باشد برای تقویت معده و تسکین ابخره هر صباح بیست گندم با آب انار یا بهی یا ناشپاتی بنوشند و یا نان در آب 

تر کرده چند لقمه بخورند و اگر غثیان شود قی کنند تا  غوره یا ریباس یا سماق یا انار و یا در ربوب فواکه قابضة خوشبو

که صفرای منصب خارج شود و هرگاه مزاج معده بارد باشد نان را بعد ترکردن در ترشی بانیسون و زیره و نانخواه و عود 

کذا گلقند با  و قرفه و دارچینی و زعفران آلوده تناول کنند و یا جالب بافاویه سازند و در آن لقمه تر کرده بخورند و

انیسون و مصطکی بخورند و آنجا که سرفه یا نزله و جز آن از استعمال حموضات مان  باشد لقمه چند در جالب یا آب 

به تر کرده بخورند و آنچه از شرکت قدمین و ساقین باشد اگر در آنجا امتال ظاهر بود فصد صافن کنند یا حجامت 

ب ایارج یا حب اصطمخیقون مکرر تنقیه کنند و تلطیف اخالط و اصالح ساقین نمایند و بعد نضج بمسهل گرم و ح

سوءمزاج بمعاجین ملطفه مثل تریاق و مثرودیطوس نمایند و تقلیل غذا کنند و اگر امتال ظاهر نباشد و نیز هنگام شدت 

یة حار کنند و اگر برای مر  پایها از بن ران تا کف پا بربندند و کف پا را بنمک و روغن خیری گرم کرده بمالند و پاشو

من  تصاعد بخار قریب نوبت مر  آن عضو را باالتر از مبدأ ارتفاع بخار خوب محکم بسته بهر ازالة برودت فعلی آن 

گرمی آتش بدان رسانند و یا ادویة گرم مثل عاقرقرحا و شیطرج و حلتیت و فرفیون سوده گرم کرده بر آن عضو ضماد 

ابونه آمیخته و یا در آب مطبوخ ادویة گرم آن عضو را غرق نمایند و آن آب را سردشدن کنند و یا در آب گرم روغن ب

ندهند مفید بود و هرگاه وقت نوبت بگذرد و آن عضو را در آب گرم نهند بعده عصابه بگشایند و بخرقه درشت بمالند و 

آن از اشربه و شمومات و  بعد تنقیه بهر تسخین و تقویت دماغ سکنجبین عنصلی و شربت اسطوخودوس و مانند

مروخات که در عالج امرا  دماغی بارد ساذج و بلغمی مذکور شد بعمل آرند و جوارشات و سفوفات و معاجین محلل 

ریاح استعمال نمایند و بعد تنقیة بدن و تقویت دماغ بهر تسخین عضو مشارک خردل و جند بیدستر و فلفل و عاقرقرحا 

آمیخته ضماد کنند و روغنهای گرم بمالند و اگر فائده نشود بر موض  مبدأ ارتفاع بخار داغ و فرفیون و مانند آن با عسل 

دهند و یا اول حجامت بر آن موض  کنند و بعده ادویة مقرحه مثل عسل بالدر و سرگین کبوتر و شیرانجیر و کبیکج 

نهادن ذراریح و کبیکج و سرگین باز و نهند و یا فلفل و خردل و فرفیون ساییده بعسل بالدر آمیخته ضماد نمایند و 
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عسل بالدر قویتر از آنست و بعده قطعه اسرب بر آن بسته دارند یا دیگر حیله کنند که قرحه بزودی مندمل نشود و 

مدتی مادة فاسد مستفرغ گردد بعده مدمالت بکار برند و آنچه از مشارکت بدین بود بدستور مسهل و حبوب مذکوره 

ر تنقیه نفس عضو بر جای مبدأ حرکت بخار حجامت نمایند و خردل بمالند و هنگام هیجان مر  بازو تنقیه نمایند و به

بربندند و تدبیر مذکورة باال بهر تسخین عضو بعمل آرند و آنچه از شرکت دیگر اعضا بود عالج هریک تنقیه بحسب 

قی و کبدی و طحالی هرچه در ماده و تقویت آن عضوست بدانچه در مقامش مسطور گردد مثالً در شرکی مرا

مالیخولیای مراقی و امرا  کبد و طحال مسطور گردد بعمل آرند و بعداز آن تعدیل مزاج دماغ و ازالة باقی نکایت آن 

کنند و در شرکی معاقی قتل و اخراج دیدان کنند بدانچه در فصل دیدان خواهد آمد و تعدیل مزاج دماغ و تقویت آن و 

و امرست اطریفل گشنیزی و اطریفل کبیر و خائیدن گشنیزخشک و دارچینی و سفوف گشنیز با آنچه جام  این بهر د

الصحه و امثال آنست و در  شکر و خوردن گشنیز و برنجاسف با مویز سیاه منقی و نان نرم کوبیده ناشتا و استعمال حافظ

و آنچه از شرکت جمی  بدن افتد و ورم رحم نمایند  *58*شرکی رحمی عالج اختناق رحم و احتباس حیض و نفاس 

 بعالج امرا  دماغی بخاری توجه فرمایند 

 

   صداع یعنی درد سر 

بدانکه صداع المی ست و سبب هر الم یا سوءمزاج مختلف یعنی تغیر مزاج دفعتاً است یا تفرق اتصال یا اجتماع آن هر 

دو باهم مثل ورم و سوءمزاج شانزده نوع است که هشت از آن ساذج مفرد و مرکب باشد و هشت مادی مفرد و مرکب 

ب باشد که درینحالت از جهت تبخیر یا احداث ریح موجب لیکن سوءمزاج رطب ساذج مولم نیست مگر آنکه با ماده رط

تمدید و تفرق اتصال مولم میباشد و سبب سوءمزاج حار یا مادة حار دمویست یا صفراوی یا مرکب از آن هر دو که 

ر بسبب کیفیت خود باعث صداع گردند و یا ریاح و ابخرة حاره یا گرمی آفتاب و یا شمیدن اشیای حاره و مانند آن که د

عالج صداع حار ساذج مذکور خواهد شد و اسباب سوءمزاج بارد مصدع مادة بارد بلغمی و سوداوی ست و یا آنچه در 

ست و مانند آن که در عالج صداع یبسی بتفصیل ذکر یابد و  صداع بارد خواهد آمد و اسباب سوءمزاج یابس کثرت جماع

شجه یا فسخ یا شق یا هتک یا سده یا ریح و ابخره و یا خلط  ست یا ضربه یا سقطه یا اما اسباب تفرق اتصال یا ورم

اکال و تفرق اتصال که از داخل میباشد بساست که ملتئم نمیگردد و خرق آن باقی میماند و ایضا میرساند و صداع 

ب سده همیشه میباشد پس سبب ورم یا مادة دموی باشد یا صفراوی یا بلغمی یا سوداوی صلب یا مرکب از اینها و اسبا
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در عالج صداع سدی بیاید و ابخره و ریاح گاه در نفس دماغ تولد می یابند و گاهی در بدن و گاه در هر دو گاه از خارج 

آیند و در دماغ محتقن میشوند و سبب صداع بتمدید و انضغاط میگردند و ازین  مستنشق میگردند یا از مسام می

بدبو و بدانکه اخالط حاره باعث هیجان و تولید ریاح نمیگردند بلکه ست صداع حادث از بوئیدن روائح خوشبو و  قبیل

الحرکه و محتبس می باشند و سوداویه موحش ثابت کمتر در  اند و ریاح و بخارات بلغمی ثقیل بطی مهیج و مولد ابخره

ة صفراویة حاد کمیت و بدتر در کیفیت و ابخرة دمویه عذبه کمتراند از روی ضرر و بیشتراند از جهت کمیت و ابخر

الرئیس این همه یعنی سوءمزاج و تفرق  اند اکثر ضرر او بکیفیت او باشد و ایضاً بقول شیخ ملتهب و سوزنده و لذاع اکال

ست گاه در نفس جوهر دماغ بود و گاهی در مجابین مطیف آن و  اتصال و ورم باصناف و انواع خودها که اسباب صداع

موذی هرکدام ازین اعضا گاهی ثابت در نفس عضو باشد و گاهی بمشارکت غیر  گاهی در غشای خارج از قحف و سبب

آن و او یا عضوی بود که میان او و دماغ شعبة عروق از اورده و شرائین باشد مثل قلب و کبد و طحال و یا عضوی 

ی و دماغ جهت مجاور او بود مثل ریه موضوع تحت او که آفت این بدان مودی گردد و یا عضوی مشارک عضو از جهت

دیگر بود مثل مشارکت گرده در اوجاع آن بهر آنکه گرده مشارک جگرست و جگر مشارک دماغ پس گرده مشارک 

دماغ ازینجهت باشد و یا بمشارکت کل بدن بود مثل صداعی که در حمیات باشد چون انصباب مواد صفراوی یا غیر آنرا 

باشد که در نفس جوهر  ناف حمیات باشد بالجمله صداع گاه اصلی میبسوی معده ادوار بود و مثل آنکه بادوار تزید اص

دماغ یا در اجزای آن تمامی و یا در بعض آنها باشد و گاه شرکی یعنی بمشارکت عضو دیگر و این یا بمشارکت مطلقه 

چیزی  بود و یا بمشارکت غیرمطلقه و مشارکت مطلقه آنست که متادی نگردد بسوی ناحیة دماغ از عضو مشارک آن

جسمانی بلکه نفس اذیت آن عضو بدماغ رسد و متاذی گردد و مشارکت غیرمطلقه آنست که متادی گردد بسوی جوهر 

ست اصناف صداع حادث از تشنج و کزاز و  ست از قسم اول دماغ از آن عضو شی جسمانی و آن مادة خلطیه و یا بخاریه

وی شدید و گاهی میباشد متادی از کیفیات مشارکی کیفیت النسای ق تمدد و ریاح ؟ و اوجاع مفاصل و نقرس و عرق

ست و یا کیفیت غریبة ردیه مثل کیفیات سمیه پس  ساذج از کیفیات طبیعیه که آن حرارت و برودت و رطوبت و یبوست

خود  کیفیت او متادی میگردد و گاهی متادی از مواد غیرغریبه و بر طبائ  خود بود که باشتداد کیفیات یا تزاید کمیات

ایذا رساند و گاهی متادی مادة غریبه بود که تولد یابد در بعض اعضا تولد غریب فاسد سمی چنانچه در اختناق رحم و یا 

بشخص بعیدالعهد بجماع و یا بکسی که در مراق و یا اطراف آن خلط ردی پیدا شود بهم میرسد و مشارکتی که سر را با 

پراکنده   منتشره در جمی  بدن بود چنانچه در حمیات و یا از جهت مادة فاشیةتمامی بدن باشد یا از جهت کیفیت فاشیه 

ست صاحب کامل گوید که صداع یا از جهت بحران بود و یا تاب  تب و یا مفرد  در سائر بدن و صداع بحرانی ازین قبیل
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یا از خلط ردی  *59*بنفسه پس آنچه تاب  تب باشد حدوث او از امتالی رأس باخالط و بخارات حاده بود و این 

ست و یا از خلط مجتم  در جمی  بدن و یا از ضعف رأس و یا بسبب  محتقن در معده باشد و عالمتش غثیان و خفقان

شدت حرارت تب چنانچه در تب غب و محرقه عار  میشود و آنچه از صداع مفرد بنفسه باشد بعضی از آن خاص بسر 

مر معده را بود و آنچه خاص برأس باشد یا از سوءمزاج بود یا سوءمزاج بود و بعضی آنست که حدوث او بمشارکت سر 

ساذج مفرد و یا م  ماده بود و سوءمزاج ساذج یا حار بود و حدوث او یا از سبب داخل باشد و این از سخونت مزاج اغشیة 

ز سبب خارج بود مثل صداع حادث دماغ و یا از تناول اغذیه یا ادویة حاره مصدعه مثل جوز کهنه و ثوم و پیاز باشد و یا ا

از احتراق آفتاب و یا سوءمزاج ساذج بارد باشد و آن نیز یا از سبب داخل بود چنانچه هرگاه مزاج اغشیة دماغ بارد گردد و 

یا از سبب خارج باشد مثل صداعیکه از گشادن سر در هوای بارد و بنوشیدن آب شدیدالبردعار  میشود و یا سوءمزاج 

صداع حادث از آن ضعیف میباشد و اما رطوبت اگر مفرد باشد صداع حادث نمیکند مگر آنکه با مادة بسیار یابس بود و 

بود پس صداع بتمدد حادث از کثرت ماده احداث نماید و اما آنچه از سوءمزاج م  ماده باشد یا از مادة دموی یا بلغمی یا 

بود یا از سده باشد و سده یا از کثرت اخالط غلیظة لزجه و  صفراوی یا سوداوی بود و آنچه از صداع حادث از مر  آلی

یا از ورم بود و حدوث ورم یا از سبب خارج باشد مثل ضربه و صدمه هنگام تأدیة ورم از غشای مبسوط زیر جلد سر 

بسوی ام غلیظ بمشارکت و یا از داخل بود مثل حدوث سائر اورام که در سر عار  میشود و صداع که حدوث او 

شارکت سر مر معده را باشد یا بسبب خلط صفراوی در معده بود و از بلغم عفن در معده و گاهی صداع عقب اکثار بم

طعام بسبب تخمه حادث شود و گاهی از شرب شراب هنگام تراقی بخارات حاره بسوی دماغ عار  شود و این خمار 

التحلل و انقضا باشد و  د که بعض صداع حار سری گویند و این از قبل ضعف دماغ و قبول او برای بخار بود و بدانن

الجماعه  التحلل و انقضا باشد و آن معروف به بیضه و خوده است و رئیس بصداع مطلق معروف بود و بعضی از آن بطی

میفرماید که صداع گاه عر  باشد پس مر  گردد و چون مر  بماند بعد حمیات حاره منذر بعلل دماغیه بود و داللت 

طبیعت از دف  ماده بتمامه برعاف یا غیر آن کند و امراضی که بدان منذر باشد سبات و سکته و جنون و استرخا  بر عجز

القبول مصدعات یا بسبب ضعف باشد و  ست بحسب جوهر ماده و بحسب حرکات آن و بالجمله دماغ سری  و صمم

و یا بسبب قوت حس دماغ پس از هر سبب  ضعف تاب  سوءمزاج بود یا از امری در نفس عضو و یا از سوءترکیب آن

خفیف نیز ایذا یابد و بعض صداع را عر  نبود و بعضی مودی باعرا  مختصه بنواحی رأس گردد مثل آنکه از شدت 

درد ورم در نواحی سر پیدا شود و بعضی مودی بامرا  اعضای دیگر شود مثل آنکه اذیت و اضرار او یا ابرام او باصول 

د و تشنج حادث شود و یا از آن چیزی بسوی معده متادی گردد و سقوط اشتها و فواق و غثیان و اعصاب متادی گرد
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ضعف هضم و مانند آن پیدا شود و بدانند که صداع مزمن یا بسبب بلغم بود یا بسبب سودا یا بسبب ضعف دماغ یا ورم 

ضاء هاضمه مثل معده و جگراند و چون االع الروس و ضعیف صلب و بعض ابدان مستعد بصداع باشند و آن ابدان ضعیف

این اعضا ضعیف باشند فضول کثرت پذیرد و از آن بخار بسیار تولد کند و بسوی سر متصاعد گردد و بسوی معده ایشان 

اند و در کتب ادویة مفرده  اخالط صفراوی یا رطوبت بلغمی بریزد و صداع آرد و ایضاً بعضی از متناوالت اشیای مصدعه

اند و کذا جمله مبخرات حار باشند خواه بارد لیکن اگر موذی بحرارت بخار اول خورند و  جمی  افاویه مصدعمذکوراند و 

عقب آن چیزی که بخار بارد انگیزد بخورند یا بالعکس دف  ضرر یکدگر کند و اگر اذیت بکیفیت تنها نباشد بلکه بکمیت 

د و احتقانی که بسبب سردی ظاهر سر و احتقان ماده بود در بود پس تعاقب آنها نف  نکند بلکه ضرر رساند و صداع بار

فصل زمستان بسیار افتد و چون تابستان شمالی بود و در آن باران کم آید و خریف جنوبی با کثرت باران باشد صداع در 

سد که زمستان کثرت نماید و بیشتر صداع بسبب تأدیة شریان بخارات خبیثه را بسوی سر عار  شود و گیالنی مینوی

گاهی صداع از نزول در آب سرد بسیار و در آبهای شبیه یا نطرونیه یا کبریتیه و مانند آن افتد و گاهی صداع هنگام 

تزعزع دماغ عار  شود و تزعزع یا از حرکت شدیدتر و مالعبت یا سقطه یا سقوط شی بر سر باشد و گاهی صداع از 

ست و گاهی  ز هوای بارد و آب سرد و اجتماع بخارات در بطون دماغخبطه عار  شود و خبطه نزد اطباء انسداد مسام ا

و ترقی بخارات  *61* صداع هنگام گرسنگی شدید عار  گردد و این صداع از انصباب اخالط صفراوی بسوی معده

ماغ آن بسوی سر افتد و جالینوس گفته که بیخوابی بسیار صداع آرد بهر آنکه هضم را فاسد کند و بخارات را بسوی د

برانگیزد و ایضا خواب طویل صداع پیدا کند زیرا که سر را از رطوبت ممتلی سازد و گاهی صداع از یبس بسبب 

استفراغات رعاف و خون حیض یا بواسیر و نفاس افتد و گاهی بعقب جماع عار  شود و جالینوس گوید که گاهی 

د و بعالجات ساکن نشود و با وی عالمات صداع دائم از ضعف دماغ از کثرت حس آن بود پس چون صداع مر  بو

ظاهر نبود بدانند که یکی ازین دو نوع ست و درین هنگام فرق میان این هر دو از نقا و صفای حواس و مجاری درانچه 

از ذکای حسن بود باید کرد و گاهی صداع از بخار کثیر در سر افتد و گاهی صداع از ورم حار در رحم و عقب داللت و 

لت نفاس عار  شود و صداعی که از سبب مخصوص در سر باشد در اکثر امر ثابت میباشد و گاهی از صداع اسقاط و ق

شدید انقطاع آواز عار  شود بهر آنکه غضروفی را بعضله حنجره و حلق آمده آفت رسد الحاصل جمی  انواع صداع را 

رد ساذج و مادی دموی و صفراوی و حسب سبب به بست و هشت نوع منقسم می نمایم یعنی صداع حار ساذج و با

بلغمی و سوداوی و ریحی داخلی و خارجی و بخاری داخلی و خارجی و سدی و ورمی و ضربانی و ضعف دماغی و قوت 

حس دماغی و یبسی و جماعی و شرابی و شمی و ضربی سقطی و تفرق اتصالی و تزعزعی و نومی و دودی و مشارکی 
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هر نوع ازین انواع در طریق تشخیص بیان می کنم طریق تشخیص اقسام و نزلی و عرضی و بحرانی و تشخیص 

مذکوره باید که اوال از مریض بپرسند که دردسر تنهاست یا با مرضی دیگر اگر تنها بگوید آنرا صداع مر  گویند سپس 

یند پس سوال سوال کنند که در عضوی دیگر پیش از صداع ضرری معلوم میشد یا نه اگر نباشد این را صداع اصلی گو

نمایند که در سر سبکی معلوم میشود یا گرانی و در بینی خشکی ست یا تری اگر سبکی سر و خشکی بینی بگوید 

صداع ساذج بود بعده بپرسند که ملمس سر گرم ست یا سرد اگر گرم باشد صداع حار ساذج بود درین صورت دیگر 

حرقت سر و چشم و دوی در گو ش و تشویش حواس و عالمات آن مثل تشنگی و خشکی دهن و بیخوابی و تمدد و 

اعتدال بول و براز در ابتدا و انتفاع بچیزهای سرد و تقدم مالقات حرارت آفتاب یا آتش یا تناول اشیای گرم نیز بپرسند و 

د اگر ملمس سرد باشد و اثر نحافت و هزال در چهره یافته نشود و نه درد مفرط بود هرچند که مزمن باشد صداع بار

ساذج بود درنحالت دیگر عالمات این مثل تکدر حواس و میل وج  بسوی موخر دماغ و شدت صداع در اوقات سردی 

هوا مثل صبح و شام و نف  یافتن از گرمی و تقدم مقارنت هوای سرد یا آب سرد یا برف یا تناول چیزهای بارد هم 

ر ملمس گرم باشد صداع حار مادی بود بعده رنگ رو و بپرسند و اگر مریض گرانی سر بیان کند صداع مادی بود پس اگ

چشم و نبض و قاروره مالحظه نمایند اگر رنگ سرخ و نبض عظیم و قاروره سرخ غلیظ باشد صداع دموی بود و درین 

صورت دیگر آثار غلبه خون مثل شیرینی دهان و کسل و وج  م  ضربان و اشتداد صداع بعد خوردن چیزی شیرین و 

یافت کنند و اگر رنگ رو و چشم زرد و نبض سری  و قاروره زرد نارنجی یا ناری و صاف باشد صداع غیره هم در

صفراوی بود و درین حالت از دیگر نشان غلبه صفرا مثل تلخی و خشکی دهن و بیخوابی و شدت درد و نخس و 

زمن بود صداع بارد مادی بود بعده تشنگی بسیار نیز سوال کنند و اگر با وجود گرانی سر ملمس سرد باشد و نیز مر  م

اگر رنگ رو سفید و نبض عظیم بطی لین و بول سفید غلیظ و میل وج  بسوی موخر راس و تسکین آن بکمادات حاره 

و هنگام نیمروز و گرمی هوا و شدت آن در شب و نزد سردی هوا و آشامیدن آب سرد و تناول اغذیه و اشربه بارده و 

د باشد صداع بلغمی بود پس دیگر عالمات غلبه بلغم مثل کسل و سبات و کدورت حواس و استعمال صال و ضماد بار

رطوبت دهن و منحزین و چشم نیز بپرسند و اگر رنگ تیره و نبض دقیق صلب و قاروره در ابتدا سفید و رقیق و بعد 

غ و کثرت بیخوابی و خیاالت نزج سیاه و غلیظ باشد صداع سوداوی بود پس از دیگر عالمات غلبه سودا مثل خشکی دما

فاسد نیز سوال کنند و اگر با وجود سبکی سر تمدد در سر و انتقال درد از جائی بجائی دیگر بگوید صداع ریحی یا 

بخاری باشد پس اگر ملمس سرد و عرو  دوی در گو ش باشد صداع ریحی بود و ملمس گرم و وج  صعب و ضربان 

باشد و هر گاه عالمات سوءمزاج ساذج و مادی بخوبی مشخص نگردد درین عروق و طنین در گو ش بود صداع بخاری 
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صورت سوال کنند از عوار  سده و ورم و ضعف دماغ و قوت حس دماغ بطوریکه در طریق تشخیص امرا  دماغی 

مسطور شد پس آثار هر کدام از اسباب مذکوره که مدرک گردد سبب صداع همان باشد و اگر عوار  مذکور هم یافته 

نشود و ضعف و نحافت مریض مدرک گردد از تقدم کثرت خروج رطوبت و خون از بدن بطریق نزله یا قی و اسهال یا 

جماع یا رعاف یا فصد یا بواسیر یا ادرار حیض و نفاس و کثرت بیداری و غم و فرط گرسنگی سوال کنند اگر باشد 

ه ادنی سبب و بیداری نیز بود صداع یبسی باشد و با وی یبس خیشوم و چشم و بطالن فکر و حافظه و ضجر ب *60*

واال از تقدم جماع یا شرب شراب یا از شمیدن اشیای بدبو یا خوشبو و یا از تقدم ضربه و سقطه و تفرق اتصال یا حرکت 

شدید از مالعبت و یا عرو  صداع بعد جماع بگوید صداع جماعی باشد و اگر بعد نوشیدن شراب بیان کند صداع 

شد و اگر از بوییدن چیزهای خوشبو یا بدبو بگوید صداع شمی باشد و اگر وجود ضربه و سقطه بود صداع خماری با

ضربی و سقطی باشد و اگر از تفرق اتصال افتد صداع تفرق اتصالی باشد و اگر تقدم ضربه سر با حرکت شدید یا حرکت 

ی اعصاب و عروق و حالتی شبیه بسدر و نسیان بسیار از مالعبت حاصل شده باشد و بآن ثقل و تمدد در سر و کشیدگ

عار  گردد و باشد که همه روائح بیک رایحه مشموم شوند صداع تزعزعی باشد و اگر بعد از خواب عار  شده باشد 

صداع نومی بود و هرگاه آثار مذکوره هم یافته نشود حال خار ش و دغدغه دماغ و بدبوی رائحه بینی و گاه گاهی 

و زرداب از بینی و اشتداد صداع هنگام حرکت مریض یا دود و وقت گرسنگی بپرسند اگر این همه  چکیدن قطرات خون

عالمات یافته شوند صداع دودی باشد و هرگاه مریض پیش از حدوث صداع ضرر در عضوی از اعضا بیان کند و با آن 

افته شود صداع شرکی باشد دیگر عالمات مر  شرکی دماغی که در طریق تشخیص امرا  دماغی مسطور شد نیز ی

درین صورت موض  شروع صداع و تحرک چیزی مثل مورچه از دست یا پای نیز بپرسند پس اگر ابتدای درد در جزو 

مقدم یافوخ بگوید و با آن آثار مذکورة شرکت معده بود صداع معدی باشد و اگر درد مائل بجانب راست بگوید صداع 

لی باشد و اگر بسیار مائل بقدام سر نزدیک پیشانی بگوید صداع مراقی باشد و کبدی باشد و اگر بطرف چپ گوید طحا

اگر مائل بمقدم سر بگوید و نزدیک حرکت و گرسنگی اشتداد کند و نزد سکون و سیری تسکین یابد و رائحه بدبو در 

دت یا اسقاط جنین یا بینی و دهان دریابد صداع امعائی دیدانی باشد و اگر در وسط تارک بگوید و اکثر بعد از وال

احتباس حیض و نفاس و قلت آن بود صداع رحمی باشد و اگر در وسط سر مائل بقدام بگوید صداع حجابی باشد و اگر 

مائل بموخر سر مائل بجانب محاذی علت گرده بگوید صداع گلوی باشد یعنی اگر در گرده راست باشد بجانب راست و 

در هر دو است در هردو جانب موخر سر باشد و اگر در موخرترین اجزای سر بود  اگر در گردة چپ بود بجانب چپ و اگر

صداع صلبی باشد و اگر صداع در مقدم سر مائل بسوی وسط باشد و مریض بگوید که پیش از صداع چیزی مورچه 
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سر و نزله و زکام  آید صداع اطرافی باشد و هرگاه صداع با مرضی دیگر مثل اورام مانند از دست یا پای بجانب سر برمی

النسا و حمیات و غیره بگوید صداع عر  باشد و  و تشنج و کزاز و تمدد و ریاح افرسه و اوجاع مفاصل و نقرس و عرق

این از زیادتی صداع بزیادتی آن مر  و سکون صداع بسکون آن مر  شناخته میشود پس اگر بعد زوال آن مر  

مر  شده و صداع که در حمیات روز بحران افتد آنرا صداع بحرانی صداع ساکن نشود بدانکه این صداع بعد عر  

گویند و این نیز بزوال او زائل گردد بدانکه تا اینجا عالمات اقسام صداع مذکور شد اکنون تدابیریکه در اکثر انواع آن 

ص سبب بکار آید بطریق عالج کلی مرقوم میگردد و سپس عالج هر قسم صداع جدا جدا مسطور شود حسب تشخی

شیخ و گیالنی مینوسند که صداع اسوه است غیر آنرا از علل بدن در  عالج کلی اقسام صداع.               بعمل آرند

وجوب قط  سبب و مقابلة آن بضد بعد زوال سبب و بعد از آن از جمله امور نافعه در ازالة صداع قلت اکل و شرب است 

ممزوج وکثرت خواب شب با وجود آنکه افراط در قلت اکل در صداع حار و از عادت و خصوصاً ادویة مبخره و شراب غیر

خصوصاً صفراوی مضر است و چیزی برای صداع و خصوصاً حار مثل اختیار سکون و آرام و قلت کالم و ترک هرچه 

مالیدن  بحرکت آورد بدن و مواد را از جماع و فکر و غضب و غیره از حرکات بدنی و نفسانی نیست و تلیین طبیعت و

ست و باید که مالش پایها بقوت بنحوی باشد که مریض  اطرلف و نهادن آن در آب گرم بهترین عالج اکثر اقسام صداع

را خو ش آید و بخواب برد فیلغریوس گفته که فصد رگ پیشانی و الزام محجمه بر اسفل سر مثل آنکه زیر ذقن باشد و 

ست  الهضم بسیار ناف  نفاخه و مبخره و بطی کی راه رفتن و ترک اغذیةمالیدن اطراف و گذاشتن آنها در آب گرم و اند

کسی را که خواهد صداع او بزودی زائل گردد و عود ننماید و بقول شیخ بساست که از ریختن آب گرم بر اطراف و 

وده که ادامت بر آن چنان محسوس گشته که صداع از سر بسوی اطراف نزول مینماید و مولف در بعض جا مشاهده نم

الصبغ بنوعی که  از پاشویه صداع زائل گشته و بسبب نزول ابخرة وج  در قدمین عار  گردیده و گویند که تعلیق فوه

بر گرد تمام سر محیط باشد بالخاصیه مسکن صداع است و همچنین استخوان صدغ مردارخوار و سر مو ش مذبوح و 

ک کاله جلد رعا و نیز بالخاصیه صداع بنشاند و ایضاً برای مطلق زهرة روباه و جلد شانه هدهد تعلیقاً مفید بود و کذل

صداع سعوط مروارید محلول و کم از آن پوست خشخا ش و کذا دلک پایها بزرنباد و کذا ضماد حنا به نمک طعام بعد 

خوردن  الشفا شرباً و طالء و گویند که نوشته و نطول آب گرم اکثر اقسام صداع را ناف  و کذا حب بحربحلق راس 

اوالً بتسکین الم آن عضو  *61*ست و هرگاه با صداع مزمن الم عضوی شامل گردد  بادنجان بالخاصیه داف  صداع

کوشند زیرا که وج  آت مزید صداع است و کذا عر  دیگر مثل سهر که چون بسبب صداع عار  شود و اشتداد آن 

باعث زیادتی صداع گردد بدف  آن کوشند باستعمال روغن کدو و بید و نیلوفر و غیره و مثل البان معطر و کافور و باشد 
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مخدری مثل افیون حاجت افتد و بسیارست که اشیای ملطفه بسبب تفتیح طریق ابخره  که برای تنویم باستعمال اندک

بسوی دماغ موجب صداع میگردند و هرچند حار نباشند مانند سکنجبین و تدبیر لطیف مضرست بکسی که صداع او 

د اگرچه بحقنه عالج بتدبیر غلیظ واجب کند و در عالج صداع مادی کوشش باید کرد که ماده بسوی اسفل منجذب شو

حاد قوی باشد تا ماده را از نواحی کبد و معده مستفرغ سازد و بستن اطراف و دلک و غسل آنها بدستور مقرر و نهادن 

اند و  ترین چیزها گفته ماده از سر میکند ازینجاست که پاشویه را در جمی  اقسام صداع مادی ناف  محاجم بر آن نیز امالة 

یرساند پس عو  او پایها بکوبند و کفها مالند که نف  میکند ودر گرفتن سر بدست و ایضاً کوفتن و مالیدن سر ضرر م

ها و خوردن  بعد تنقیه در مالیدنش بآهستگی مضایقه نیست اما مالیدن اعصاب و عضالت گردن و استعمال لخلخه

فشه و شیافات و حقنهای لینة بن  خربزة شیرین و همچنین تلییت طب  بملینات لینه مثل خیارشنبر و گلقند و خمیرة

معتدله و کذا استعمال اضمده و اطلیه حسب سبب ناف  بود و کذا استعمال روغنها مگر آنجاا که نزله یار باشد روغنها دور 

افزا و دهنیت داشته باشد از آن اجتناب نمایند و هرگاه ارادة اطلیه و اضمده کنند و صداع قوی  دارند بلکه هرچه تری

اول موی سر بتراشند تا اثر دوا بوجه اتم نفوذ کند و بعد از آن اگر تکلیل یافوخ از خمیر نمایند تا اشیای مزمن باشد 

تر  رقیقه تا دیر بر موض  بماند و دماغ استنشاف باستیفا از آن دوا بکند و هوا نیز قوت آن اشیا بزودی تحلیل ننماید معین

ده انف  میباشد و استعمال مخدرات قویتر داخالً و خارجاً تا ممکن باشد باشد و آمیختن سرکه درین هنگام باطلیه و اضم

نباید کرد و اگر بسبب شدت وج  ضرورت آن رو دهد بادویة مصلحه از خارج بدن بکار برند و جالینوس گفته که صداع 

ت احیاناً و اغذیة در شدت احتیاج بسوی مخدرات مانند قولنج نیست زیرا که صداع مهلک نیست و وج  قولنج کشنده اس

تر ش صاحب صداع را مناسب نیست و خصوصاً سرکه مگر در بعضی قسم مثل صداع که بمشارکت معده باشد و آن غذا 

دباغت معده و تقویت آن کند و من  انصباب صفرا نماید مضائقه ندارد واال هنگامیکه بآن سرفه یا گرفتگی آواز باشد و 

استعمال شیر اجتناب کند و ایضاً جالینوس گوید بسیار باشد که در صداع  کسی را که ضعف قوت م  صداع باشد از

شدید ذهاب صوت عار  شود پس اگر دفعتاً این عار  گردد آب بسیار گرم بر سر ریزند بعده در صداع حار در گو ش 

محللة قویه را روغن کدو چکانند که در ساعت کالم میکند و در صداع بارد روغن بابونه تقطیر کنند و چون سعوطات 

استعمال نمایند باید که تدریج نمایند از اضعف باقوی چنانچه ذکر یافت و بدانکه قی ازجمله معالجات صداع نیست و آن 

ممتلی از خلط ردی یا غذای فاسد مبخر باشد که   صاحب صداع را ضرر بسیار دارد مگر آنکه صداع بسبب مشارکت معدة

ست اوالً  عیکه در موخر دماغ باشد و با آن تب نباشد عالج آن استفراغ به مطبوخبخشد و صدا درین هنگام قی نف  می

نماید و از تبرید تسکین یابد البدست آنرا از فصد  بقدر قوت و بعد از آن فصد و شخصی که بیابد درد در سر او انتقال می
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دانند که روغن گل مستعمل در و حجامت زیرا که اکثر بسبب وج  فضول منجذب میشوند و موجب آفات میگردند و ب

اطلیه و اضمده و مروخات صاحب صداع روغن گل خام تازه است که گل سرخ را در روغن کنجد تازه انداخته و در 

آفتاب گذاشته و مکرر تبدیل نموده و نهایت یکسال بر آن گذشته باشد نه زیاده برآن و نه روغنیکه بآب گل بطریق 

همچنین ادهان دیگر مثل روغن نیلوفر و بنفشه و غیر اینها اگر ارادة تبرید و تلطیف طبخ بآتش مرتب نموده باشند و 

مبخره مثل جوز و سیر و پیاز و گندنا و خردل و افاویة مصدعه مثل قسط و سلیخه و زعفران و  باشد و پرهیز از ادویة

ست  و از آنچه بالخاصیه مفسد دماغدارچینی و حماما و اغذیة مصدعه مثل جوز و شهدانج و البان و نفاخه و دیرهضم 

مثل خرما و حلبه و عدس و از آنچه تحریک مواد میکند مثل جماع و فکر و غیرهما در جمی  انواع صداع واجب بود و 

تنبیه شیخ در عالمات منذر به صداع گفته که بول غلیظ . جالینوس که بوی صبر مصدع اصحاست چه جای مصدوعین

نماید بر بودن صداع و انحالل آن و یا بهمرسیدن آن عنقریب و همچنین  ت و نیز داللت میس شبیه ببول خر منذر صداع

سفیدی بول و رقت آن در حمیات و اوقات بحارین داللت بر انتقال مواد بسوی راس مینماید و المحاله صداع بهم 

بدانکه سوءمزاج حار ساذج  ساذجعالج صداع حار ساذج و حار یابس الماء ست  خواهد رسید و صداع دائم منذر به نزول

ست که از احتراق  مصدع یا از اسباب خارجیه و یا از اسباب داخلیه میباشد آنچه از اسباب خارجیه باشد مانند صداعی

شمس یعنی شدت گرمی تابش آفتاب و یا مشی در آن و یا نزدیکی آتش و یا از حمام گرم و یا وزیدن هوای  *61*

انیه مثل غضب و بدنیه مثل مشی بسیار و دویدن و یا جماع و یا کثرت کالم بآواز بلند و گرم و یا حرکت مسخنه نفس

فریاد شدید و نعره زدن و یا شنیدن آواز بلند و یا تأخیر در غذا و یا در موی سر تراشی و یا در نوم از وقت مقرر معین و 

و هیجان مواد و فضول مجتمعه در دماغ و یا یا بوییدن اشیای حاره و مانند اینها که بسبب تسخین دماغ و تحریک 

رطوبات آن بواسطة حرارت عار  از امور مذکوره باعث حدوث سوءمزاج حار و صداع گردد و آنچه از اسباب داخلیه 

باشد مانند صداع حادث از تناول ادویه و اغذیة حاره مثل فلفل و حلبه و نانخواه و زنجبیل و یا مضره بدماغ مثل خردل 

و سیر و پیاز و جوز کهنه و شراب و شونیز و خرما و یا مجاورت اعضای که گرم شده باشد و مشارکت آن و  و گندنا

یابسه بسوی دماغ یا گرمی خون بفساد مزاج دماغ مودی گردد و موجب   امثال اینها بود که بسبب ارتفاع بخارات حارة

مرا  دماغی حار مذکور شد بعمل آرند و نوشیدن تدابیری که در عالج ا حدوث سوءمزاج حار و صداع شود بالجمله

ست و شیرة تخم  لعاب اسبغول و شیره تخم خرفه بشربت نیلوفر یا آب انار و کذا شربت لیمو و آلو بآب سرد نیز ناف 

آن و عرق  کنپست و عرق نیلوفر و عرق بهاربید و  کاهو بقدر یک توله با شربت بنفشه و نیلوفر دو دو توله نیز معمول

یدمشک و عرق کاسنی و مانند اینها با شربت نیلوفر و بنفشه و عناب یا بزر قطونا و یا لعاب آن و یا شیرة تخم خیارین ب
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و مغز تخم کدو و مغز تخم هندوانه با عرق نیلوفر و یا کاسنی و غیره به اشربة مذکوره بدهند و وقت شدت حرارت 

طبیعت استعمال آلوبخارا و تمرهندی و خوبانی و عناب مناسب و قرص کافور یا قرص طباشیر افزایند و درصورت قبض 

در حالت لینت طب  انار میخو ش و به و زرشک مفید و از گشنیز و تخم کاهو و بنفشه هر واحد یک درم در آب شیره 

اگر  آمیزند و برآورده بشکر شیرین کرده یک توله اسبغول پاشیده بدهند و گاهی شربت نیلوفر دو توله عو  شکر می

مناسب دانند گل بنفشه نه ماشه نیلوفر تخم کاهو تخم خطمی هریک شش ماشه خیسانیده به اشربة مذکوره بدهند و 

افزایند و نقوع حامض و حلو بشکر یا شربت نیلوفر یا  ست بقدر چهار ماشه می السوس که مخصوص دماغ گاهی اصل

خم کدو و تخم خرفه با نبات مساوی ناف  و داشتن پارچه شربت بنفشه نیز مفید و همچنین سفوف مغز خیارین و مغز ت

ست و اگر موسم گرما و حرارت قوی  مبلول بروغن گل و سرکه و گالب بر سر بتکرار و تجدید آن بعد گرم شدن معمول

 اند و گاه صندل باشد بر برف سرد نموده بکار برند و وزن روغن گل دو جزو و گالب چهار جزو و سرکه یک جزو نوشته

افزایند لیکن بصورت نزله یا سرفه استعمال روغن و سرکه و  نمایند و گاهی لعاب اسبغول می سفید سوده نیز اضافه می

ست و اگر ازین تدبیر زائل نگردد و حاجت تبرید زیاده باشد آب بقول و اوراق و گلهای بارده مثل کدو و خیار  گالب من 

نفشه و نیلوفر مفرد یا مرکب با روغن گل بیامیزند و درصورت کثرت و تربز و کاهو و کاسنی و خرفه و گشنیز و ب

بخارات در سر و در انحطاط مر  روغن بابونه بقدر ثلث آمیزند و گل سرخ تازه ضماداً و شما ً بقول حنین ناف  صداع 

گ بید آن مسکن صداع حار بود و پاشویه از آرد جو سبوس گندم بر  حارست و بقول تمیمی شرب و ضماد عصارة

هرواحد یک کف گل خطمی پنج توله نمک طعام چهار توله نمودن و بعداز آن اطراف بستن مفیدست و اگر حرارت زائد 

وی سبز یک عدد بیفزایند و یا از نمک شور دو دام سبوس گندم سه مشت .بود گل بنفشه و نیلوفر هریک پنج توله کد

تخم خطمی چهار دام در آب جو ش داده هرگاه نصف بماند الثعلب هریک نیم پا و  برگ کنار برگ خطمی برگ عنب

نیمگرم پاشویه نمایند و اگر ادویة دیگر بهم نرسد صرف آب گرم و نمک شور سبوس و برگ کنار هم کفایت میکند و 

الفور تسکین بخشد و هرگاه خیار را قط  کرده ببویند همی ناثر  شموم صندل و کافور و جرادة کدو در گالب سائیده فی

دارد و شمیدن گالب و پاشیدن قدری از آن بر چهره نیز مسکن سری  است و کذلک آب بید و بوییدن گل خشخا ش 

تازه و گل بید و عرق او و بهرامج و سفرجل و گل باقال و پوست بیخ لفاح و آس سبز و نمام هر واحد مفید دردسر 

اخته روغن گل آمیخته برای تسکین صداع حارست و سعوط کافور و افیون هر واحد یک سرخ در شیر دختران گد

ست طباشیر دو ماشه شکر طبرزد یک ماشه افیون زعفران هر  ست و این سعوط طباشیر نیز مجرب شدیدااللم معمول

ماشه در شیر زنان و روغن گل و روغن بنفشه حل کرده بقدر حاجت سعوط نمایند و سعوط افیون بقدر عدس  واحد نیم
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ست و کذا دو شعیره کافور بآب کاهو و یا بروغن  رده و بعد از آن سه قطره روغن بنفشه ناف الثعلب حل ک در آب عنب

گل مجرب و تسعیط روغن نیلوفر یا روغن کدو یا روغن خشخا ش یا شیر دختران و یا بزرالبنج سفید و یا آب کدو و یا 

هر واحد ناف  صداع حارست و ادهان نافعه الثعلب  یا آب گشنیز تازه یا آب کاسنی تازه یا آب برگ عنب *64*آب کاهو 

طالءً و سعوطاً روغن کدو و کاهو و نیلوفر و خیار و غیره ادهان غیرقابضه است و تدهین و تسعیط روغن لبوب سبعه نیز 

این قرص مثلث در آب گشنیز سبز یا آب کوکنار سائیده در تسکین صداع حار  و ضمادست  برای صداع حار و یابس ناف 

ت مر مکی افیون بزرالبنج الدن کافور زعفران پوست بیخ لفاح هر یک پنج درم کندر انزروت آمله گل ارمنی س معمول

هریک  دو درم کوفته بیخته به گالب و آب کاهو سرشته اقراص سه پهلو سازند و اگر گشنیز خشک را بریان کرده 

ست و  تبهای گرم بود معمول استاد مرحوم بسرکه و روغن گل سائیده مکرر طال کنند برای صداع حار و آنکه عر 

التأثیر است  ایضا آرد جو بسرکه و روغن گل و گالب خمیر کرده برجبهه و صدغین ضماد کردن برای صداع حار عجیب

و ضماد آرد جو گل خطمی سفید گل بنفشه گل نیلوفر مساوی بگالب و اندکی سرکه و روغن گل سرشته نیز 

راره گل نیلوفر گشنیز و گل بنفشه پوست خشخا ش باریک سائیده و اندکی گالب و ست و در صداع شدیدالح معمول

قدری افیون و کافور داخل کرده بکاربرند و یا آردجو گل بنفشه و نیلوفر بلعاب اسبغول که در گالب برآورده باشند 

گاهی بزرالبنج بلکه  سرشته ضماد نمایند و هنگام شدت درد و بیخوابی برای تخدیر پوست خشخا ش زیاده میکنند و

افزایند بالجمله اگر در صورت شدت درد احتیاج باستعمال مخدرات افتد  قدری افیون باندکی زعفران که مصلح آنست می

ابتدا بکاهو و تخم خشخا ش و پوست آن کنند اگر کفایت نکند افیون و بزرالبنج و بیخ لفاح قدری بادویه دیگر آمیخته 

درات صرف حذر کنند که مورث ظلمت بصرست و ایضاً در صداع حار ساذج شدیدالحراره در استعمال نمایند لیکن از مخ

العالم و آب بید و گالب کافور و اندکی افیون حل کرده پارچه بدان تر نموده برسر گذاشتن و ضماد  آب خرفه و آب حی

ب سائیده طال سازند و اگر کردن مجرب حکیم اجمل خانست و کذا برای صداع شدید بنفشه تخم کاهو آرد جو بگال

وج  شدیدتر باشد قدری افیون و زعفران بیامیزند و ضماد گل مچکند و گشنیز و تخم کاهو و صندل سوده هر واحد 

ست و طال از صندل بآب سوده و یا جرادة خیار و یا طحلب و یا  یک درم افیون زعفران بزرالبنج هریک نیم درم نیز ناف 

کاسنی سائیده و یا برگ خرفه بآب یا بسرکه سوده و یا گشنیز سائیده بسفیدة تخم مرغ  برگ حنا بآب ساده یا بآب

آمیخته و یا آرد جو بآب سرشته و یا قدری افیون بآب حل کرده روغن گل آمیخته و یا گشنیز و یا کاسنی بنمک و یا 

تضمید چوکا و دوب مساوی بآب  لطوخ سر و پیشانی از تخم کاسنی در گالب با آب سوده نیز مفیدست و نزد اهل هند

سائیده بر سر گیرد وکذا تخم خطمی یا برگ آن بآب سائیده بر سر و پیشانی وکذا برگ کنجد بآب یا بسرکه سوده وکذا 



112 
 

چوب ساج که آنرا سال نیز گویند بآب سائیده وکذا برگ بکاین بآب سائیده وکذا بیخ انار بآب سوده وکذا برگ کنار و 

سوده در صداع حار سودمندست و نطول جو مقشر جرادة کدو تخم کاهو اسبغول بنفشه تخم سبوس گندم با نمک 

خشک جو مقشر تخم  خطمی نیلوفر بآب جو ش داده بر سر ریختن ناف  و این نطول ناف  صداع حار و سهرست بنفشة

بید گل سرخ در کدو همه کوفته تخم خرفه بزر کتان پوست خشخا ش و گل آن بیخ لفاح تخم خطمی تخم کاهو برگ 

آب بپزند تا سرخ گردد و مکرر بر سر ریزند بعده تغریق سر بروغن بنفشة مضروب بشیر کنند و تنطیل بمطبوخ بنفشه و 

بابونه و یا صرف گل نیلوفر بر سر نیز سودمند بود و هرگاه شاخها بر قدمین و ساقین بکشند و از پس آن بشویند بآب 

پاشویه پخته باشند در جمی  اقسام صداع حار خصوصا عند صعود ابخره بسوی دماغ بسیار  گرم یا بآبیکه در آن ادویة  نیم

ست و ریختن آب سرد بسیار بر سر و اطراف و روی حتی که سردی بقعر سر محسوس گردد هنگام شدت حرارت  ناف 

اند که هر دو  بعضی نوشته نف  میکند و چون لیمو را بریده یک قا ش آن بر پیشانی بمالند صداع حار را زائل گرداند و

قا ش آن را بر تابة گرم گذارند و یکی برداشته بر پیشانی کماد نمایند و هرگاه سرد شود بر تابه نهند و از قا ش دوم 

تکمید کنند و همچنین تا یک گهری بعمل آرند که ناف  صداع حارست و بدانند که بقول ابوماهر جلوس علیل در 

ست و گویند که  الحال مسکن صداع حادث از حرارت آفتاب ل کردن آن بآب سرد فیمسکن بارد تا یک ساعت پس غس

اگر این صداع بزودی زائل نگشت و تدابیر مذکوره هیچیک سودی نبخشید باید دانست که در دماغ فضلة خلطی جم  

شربت نیلوفر شده بسبب قوت حرارت و شدت الم و انجذاب مواد بسوی آن پس استفراغ او بتمر هندی و شیرخشت و 

کنند و ایضاً درین هنگام میان تدابیر مبرد و آنچه جذب فضول از دماغ نماید یعنی باندک مسخن جم  نمایند و لهذا 

آشامیدن آب تمرهندی با شربت بنفشه و یا نیلوفر باندک شربت اسطوخودوس و یا بآبیکه اندک اسطوخودوس در آن 

ست که مالحظه نمایند که کدام خلط غلبه نموده پس استفراغ آن نمایند  خیسانیده باشند اکثر نف  میبخشد واال واجب

بفصد یا حجامت و یا تلیین و یا اسهال بهرچه حدس صائب اقتضا نماید و بعضی عصابه را که از سوءمزاج حار ساذج 

گرم   ز تناول ادویةگردد و ایضاً بدانند که صداع حار که ا *65*اند و آن جدا مذکور  افتد نوعی از صداع شمسی شمرده

مصدعة ضارة دماغ افتد اکثر بسبب تولید ابخره موجب صداع میگردد اما گاهی بنفس کیفیت حار و گرمی خون   و اغذیة

آرد پس اگر بتدابیر مذکوره تسکین نیابد بصورت تولید ابخره و خوف انجذاب مواد تنقیه بفصد و غیره  نیز صداع می

درینجا سوای تدابیر مذکوره بهر تبرید دماغ طال بقرصی که از انزروت و اقاقیا و صندل و درینجا نیز مناسب بود و ایضاً 

ست و اقراص ماکوله از مغز تخم خیارین و  حضض و گل نیلوفر و مامیثا و تخم کاهو بآب گشنیز سبز ساخته باشند ناف 

و آشامیدن شربت نیلوفر و بنفشه و  کدو و گشنیز خشک و طباشیر و تخم کاهو و خرفه با ترنجبین و شیرخشت سودمند
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عناب و تمرهندی و آلو و مانند اینها از اشربة بارده مفید و اگر تسکین نیابد باین تدابیر باید که تلئین طبیعت نمایند 

بملینات مانند نقوع فواکه با فلوس خیار چنبر و ترنجبین و شیرخشت و یا بدون آن و یا نقوع خیارشنبر و شیرخشت که 

زرد با   سانیده و صبح آب زالل آن گرفته صاف کرده روغن بادام شیرین داخل کرده بیاشامند و یا نقوع هلیلةشب خی

شکر سرخ تنها و یا با خیار شنبر و ترنجبین یا شیرخشت یا آلو یا تمرهندی و امثال اینها و یا رب هلیله یعنی ست آن 

مطبوخ گل نیلوفر و خبازی و پوست خشخا ش و جو مقشر و برآورده از آن حب ساخته استعمال نمایند و نطول بآب 

انکباب بر بخار آن و تضمید بثفل آن و طال بصندل و نیلوفر و مامیثا بآب کدو و یا خیار و کاهو و گشنیز تازه سوده بر 

کافور و بخشد و بعضی حذاق نوشته که از صندل و  یافوخ ناف  بود و اکثر بخار سرکه در ظرف چینی گرم نموده نف  می

گالب و قدری سرکه بر سینه طال کردن باین صداع نف  میکند و بولس گفته که کدام شیء ابلغ درین از سعوط شیر 

دختران بقدری روغن بنفشه بر برف سرد کرده نیست وکذا سعوط بآبهای بقول بارد و ادبان بارد و بوئیدن نازبو گالب و 

صندل مسحوق بر ان سرکه پاشیده مفید و شم افیون در دف  این صداع  قدری سرکه بر آن پاشیده و یا شم کافور و یا

ست و نشوق روغن گل بسرکه آمیخته نیز ناف  نوشته و در مساکن بارد رطب بنشینند و اطراف بید  از مجربات خجندی

یر پرهیز نمایند و و نیلوفر بر بستر فر ش کند و از اغذیة ضار دماغ مثل باقال و جوز و انجیر و ثو م و بصل و ماهی و ش

یا دال مونگ یا خشکه یا ماءالشعیر یا تورئی یا کدو یا اسفاناخ  کیجزیدر صداع حار  بنوم و سکون و آرام امر کنند و غذا

یا خرفه یا بقلة یمانی ساده یا تر ش بآب لیمو یا غوره بروغن بادام بدهند یا نان سفید مغسول بآب انار میخو ش یا حصرم 

ست بدهند و خوردن ماست و دوغ انف  و اگر طب  قبض بود آب آلو و تمرهندی و چقندر با  یدالتطفیهیا آب رائب که شد

ست و عدس مطبوخ مطیب بروغن  ترشی مناسب و اگر لین باشد آب اناردانه و حصرم و سیب و سماق و زرشک اولی

عف قوت و عدم تب شوربای حلوان با بادام مفید و خوردن کرنب بستانی بلحم حمالن اگر تب نباشد و ایضاً درصورت ض

بقول مذکوره جائزست و از فواکه نافعه انار و ناشپاتی و سیب و تربوز و تمرهندی و خیار و شفتالو و رنگتره و فالسه 

اقوال اطبا سویدی گوید که شم و اکل و ضماد گل سفرجل وکذا تضمید اسفل قدم بگل بنفشه و ترشی ترنج وکذا 

سوده بر پیشانی و صدغین وکذا تضمید حب زعرور سوده بگالب سرشته بر صدغین وکذا ضماد  ضماد شاه چینی بگالب

خمیر آرد بسرکه و روغن گل و گالب جوشانیده یا حل کرده به شقیقه و پیشانی وکذا ضماد گل خشخا ش خشک 

غن گل سرشته و یا ست و ضماد گل حنا سوده در آب یا گالب یا در سرکه و رو بگالب در تسکین صداع حار مجرب من

روغن حنا بسرکه و یا خشخا ش سفید بسرکه و یاپوست خشخا ش بآرد جو یا گالب وکذا روغن خشخا ش یا روغن گل 

او بآرد جو وکذا تضمید یافوخ بعصارة برگ خرفه و آرد جو وکذا طباشیر بسرکه و روغن گل و   کدو وکذا عصارة  یا جرادة
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کوفته بآب پخته و یا گل نیلوفر سوده دبسرکه سرشته وکذا صندل یا سرخ  یا کافور و صندل بگالب و یا گل بنفشه

بگالب و قدری سرکه وکذا صندل چهاردرم اتزروت دو درم بگالب سرشته و یا عصارة برگ انگور و یا بزر قطونا بسرکه 

و گل آن و یا و روغن گل و گالب سرشته خواه در سرکه تنها جو ش داده وکذا عصارة گشنیز و یا عصاره برگ بید 

العالم بسرکه خواه روغن گل خواه آرد جو وکذا عصارة  الراعی و یا کتیرا و یا عصارة حی طحلب بسرکه و یا عصارة عصی

مامیثا بسرکه وکذا عصارة بارتنگ و روغن گل وکذا عصارة سفرجل و یا روغن او بسرکه وکذا عصارة بقلة یمانی و یا 

الحدید بسرکه و گالب و  زیت و یا سفیداب مخلوط بسرکه و روغن گل و یا خبث برگ کنار بسرکه و کافور وکذا روغن

یا بیخ لفاح و یا افیون بقدر نخود در سرکه حل کرده بر جبهه و صدغین وکذا انزروت و صندل مساوی بسفیدة بیضه 

آب انار تر ش وکذا عصفر سرشته وکذا سه شعیره افیون وکذا سبناذج بسرکه سوده بالخاصیه وکذا سویق شعیر با آرد آن ب

ست و شم و اکل ضماد  بسرکه و یا عناب سوده بگالب سرشته و یا خوالن محلول بگالب هر واحد ناف  این صداع

الثعلب وکذا وکذا  بنفشه و نیلوفر و عرق بید و قثا و خیار و شرب و ضماد مغز تخم کدو وکذا روغن او وکذا عصارة عنب

ماءالقرع با یک مثقال پوست بیخ  و شربآمیخته  *66*ا اسبغول بلعاب گل خطمی کاهو وکذا تخم کرنب بستانی وکذ

الثعلب یا عرق نیلوفر یا صندل یا عصارة برگ و خیوط و شاخهای نرم انگور و یا آب لیمو و شربت او و یا نقوع  عنب

اسبغول و یا خوردن سه  حامضه شیرین کرده و یا تخم خشخا ش سفید ببعض اشربة تمرهندی و یا نقوع عناب و یا شیرة

درم گشنیز خشک بمثل او شکر و یا کتیرا و یا افیون بقدر عدس و یا شرب او در ماءالشعیر و یا خوردن کاهو تنها خام و 

با سرکه پخته و یا خوردن آلو بخارا و نوشیدن نقوع آن بصاحب صداع حار سودمندست ایضاً حکیم ممدوح مینویسد که 

ست وکذا تکمید سر با سرکه و  آورده شرباً و ضماداً برای حادث از حرارت آفتاب مجرب منلعاب بهدانه در گالب بر

یمانی بروغن گل وکذا گل کدو یا   روغن گل اسفنج در آن تر کرده و ضماد عصارة کنجد بروغن گل وکذا عصارة بقلة

غن گل وکذا عصارة مامیثا در برگ آن سوده وکذا بزر قطونا بآب لت کرده روغن گل آمیخته وکذا عصارة خرفه برو

گالب و اندکی سرکه حل کرده وکذا گل حنا بگالب و اندک سرکه وکذا روغن بادام بسرکه مخلوط کرده وکذا فوفل 

م  تخم کدو وکذا پوست خشخا ش سوده بسرکه و روغن گل سرشته وکذا روغن گل و گالب و سرکه مخلوط وکذا 

ست مسیحی گوید که هرگاه صداع از حرارت و  حادث از حرارت شمس العالم بروغن گل مفید صداع حار عصارة حی

باید که تبرید و ترطیب سر کنند و روغن گل یا  یبوست بغیر ماده باشد سزاوار نیست که بچیزی استفراغ نمایند بلکه می

ست که حرارت از  روغن بید یا روغن بنفشه یا روغن نیلوفر باندکی سرکه بر برف سرد کرده بر سر ریزند و این هنگامی

ست که ترک  آفتاب و غیره باشد نه از بخار حار که از اخالط حاره در بدن متصاعد شود و اگر امر چنین باشد واجب
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العالم و گل سرخ و غوره و کدو استعمال نمایند و  کاهو و بید و خرفه و حی روغنها کنند و عصارات بارده مثل عصارة

خشخا ش و نیلوفر استعمال نکنند مگر آنکه باین صداع بیخوابی باشد و اگر   ارةعصاره بگیرند و عص  سرکه سوم حصة

قوت مساعد باشد بهلیلة زرد اسهال آورند و اگر قوت ضعیف بود بآب آلو بخارا و خیارشنبر و تمرهندی مسهل دهند و از 

  مرغ بدهند و اشربة  شوربای چوزة بقول بارده مثل کاهو و خیار و کدو و بقلة یمانی و خرفه غذا سازند و اگر تب نباشد

حامضه مانند شربت غوره و شربت حما  اترج بنوشانند اگر طبیعت نرم باشد و اگر قبض بود آلوبخارا و تمرهندی و 

ماءالقرع دهند و اگر در سر بخارات بسیار باشد مبردات قوی استعمال نباید کرد و باید که بمحلالت میل کنند مثل 

صعتر و برگ قصب و سزاوار است که برای سهولت وصول بسوی داخل سر از اضمده و نطوالت بر  نطول بآب بابونه و

تارک سر استعمال نمایند زیرا که استخوان آنجا نرم متخلخل است و اگر در سر بخارات حار نباشد بلکه احتراق و 

پارچه بدان ترکرده بر سر خاصهً بر  ست که بعض عصارات مذکورة بارده را بسرکه بیامیزند و التهاب بود فقط پس واجب

گرم شود و بزر قطونا را در سرکه و روغن لت کرده استعمال نمایند و کافور و  یافوخ نهند  و تبدیل نمایند هرگاه نیم

گالب و بید و بنفشه ببویند و هرگاه درد و التهاب اشتداد نماید بگیرند یک طسوج افیون و مثل او کافور و در روغن بید 

ته در بینی و گو ش چکانند و بر صدغین انزروت نیم جزو صندل سفید دو جزو افیون سدس جزو بآب کاهو سرشته آمیخ

طال سازند و چون با تبرید احتیاج ترطیب گردد بروغن بنفشه و نیلوفر و یا روغن کدو و یا روغن تخم خیار بآب کاهو یا 

ر دختران حل کرده بر صدغین طال کنند و خوشبوی بارد آب خرفه یا آب پوست کدو سعوط نمایند و اندک کافور بشی

تر و صندل ببویند و افضل ازین آنست که بنفشه و نیلوفر و شاخهای خطمی و جو مقشر  مثل کافور و گالب و بنفشة 

کوفته و پوست کدو خوب پخته در طشت بریزند و اندک روغن بنفشه یا روغن گل در آن ریخته بر آن انکباب نمایند و 

باال سر را بند کنند و آب را بچوب بجنبانند تا صعود بخار رطب بسوی آن زیاده شود بعده مرتبة دوم و سوم بجوشانند  از

و در روزی بمرات استعمال کنند و هرگاه روغن بنفشه خالص بر آب شیرین گرم ریخته همچنین عمل نمایند ناف  بود و 

محکم بربندند و بمالند و همچنین بدن بقوت واطراف را در آب گرم  هرگاه در سر بخارات حاره بسیار باشد دست و پای

ست و استفاف گشنیز خشک باندک  نهند و بمالند و از چیزی که من  صعود بخار بسوی سر کند لعاب اسبغول بجالب

آن  بوعلی مینویسد که غر  در عالج این صداع تبریدست و در ابتدای. شکر و پوست سیب و امتصاص انار تر ش و به

ریختن روغن گل خالص سرد کرده بر سر دافعترین اشیاست و بهتر آنست که دیواری از خمیره و غیره گرد یافوخ 

کشیده روغن مذکور بر سر نهند و بر موخر سر استعمال نباید کرد و اگر روغن گل تنها فائده نکند آب بقول و اقسام 

روغن گل بر برف سردکرده چیزی نافعتر نبود و برای ریختن بر سر نباتات بارد آمیزند و از سعوط شیر و روغن بنفشه یا 
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روغن گل با سرکه آمیخته نیکوست زیرا که سرکه معین بر تنفیذست و گاهی نوشیدن سرکه بآب بسیار آمیخته منفعت 

اط در ست م  زیادتی احتی ست و عالجش نیز همین عالج نماید و اما ازین جمله صداع حادث از احتراق شمس شدید می

و نطوالت و مروخات از جمی  ادهان بارد  *67*تعدیل هوا و تبرید آن و سکون و مساکن بارده و استعمال اضمده 

بالطب  مبرد ببرف و همچنین نشوقات و قطورات و شمومات مذکوره و باید که درین و غیرها از همه آنچه تحریک 

جتناب نمایند و آنچه از احراق شمس باشد اگر تالفی آن در بسختی کند از آواز قوی و اکثار فکر و جماع و گرسنگی ا

انگاری بعید نیست که عالجش متعذر یا متعسر گردد و از آن  ابتدا کنند تغیر او سهل بود و بصورت مهلت و سهل

صداعی که عظیم و خطیر باشد بهم رسد و موجب ورم گردد و در اکثر صداع عار  از شمس از جهت آن نبود که 

ماید فقط بلکه از جهت ثوران ابخره و تحریک اخالط ساکنه بود پس مثل این با وجود تدبیر مذکور مستغنی از تسخین ن

استفراغات نباشد و گاهی در آنچه ثوران ابخره و تحریک اخالط نکند حاجت باستفراغ افتد و این وقتی باشد که امتال 

و درینجا اگر از امر استفراغ خلط غالب غافل شوند از  معلوم کنند و در آن خوف انجذاب ماده بسوی موض  الم بود

استعجال آفت ایمن نباشند و چون در انواع صداع حار التهاب سر بسیار گردد و گرمی از حد تجاوز کند بگیرند پست جو 

از  صاحب کمال گوید که در صداع حادث. الراعی بسرشند و سرد کرده بر سر ضماد نمایند و اسبغول و هر دو بآب عصی

حرارت آفتاب باید که اوالً بر سر روغن گل نو بسرکة خمر و گالب آمیخته بر برف سرد کرده متواتر بریزند یا روغن 

العالم باریک سوده اندک گالب و سرکه و صندل سفید و  نیلوفر یا روغن خالف و بخرفه و جرادة کدو و برگ بید و حی

و یا بزر قطونا بگالب و سرکه آمیخته بعمل آرند و جالینوس گفته  خطمی سفید آمیخته سرد کرده بر سر ضماد نمایند

که سزاوار نیست تبرید مؤخر سر که آن مضر بمنشای عصب است و هرگاه که ضماد گرم شود دور کنند و اعادة بدل آن 

امتصاص نمایند و همچنین دو سه ساعت بعمل آرند و مریض را جالب و رب غوره بآب سرد یا برف بنوشانند و انار 

نمایند و بسویق جو و شکر و گالب و مانند آن غذا سازند و جالینوس در کتاب ادویة مرکبه گفته که صداع عار  از 

گرمی آفتاب یا سردی هوا اگر در عالجش مبادرت نمایند بسهولت ساکن شود و اگر بگذارند حتی که مدت او دراز گردد 

یا ادویة حاره حادث شود باید که مبادرت بفصد نمایند و مقدار حاجت ست و اگر صداع از تناول اغذیه  زوال او مشکل

خون برآرند و جالب بلعاب اسبغول و شیرة تخم خرفه بدهند و بصندل و گالب و کافور ضماد نمایند و بنفشة تر و 

طفیه و تبرید مذکور نیلوفر ببویند و سائر تدبیر مذکور بعمل آرند و اگر صداع از حرارت مفرد متحرک از داخل بدن افتد ت

استعمال نمایند و گل سرخ بنفشه نیلوفر خطمی آردجو هر واحد سه درم صندل پوست خشخا ش تخم کاهو هر واحد دو 

الملک یک نیم درم باریک سوده بآب خیار و آب کاهو و اندکی از روغن گل و سرکه آمیخته بر موض  الم  درم اکلیل
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الملک تخم کاهو پوست خشخا ش بنفشه نیلوفر هر واحد سه جزو  بونه اکلیلراس ضماد کنند و ایضاً آرد جو خطمی با

العالم یا  بزرالبنج یک نیم جزو اقاقیا دو جزو زعفران سدس و نیم سدس جزو همه را باریک سائیده بآب خرفه یا آب حی

چهار درم پوست  آب کاهو یا آب کدو بسرشند ایضاً برای صداع حار پوست خشخا ش و برگ آن خطمی آرد جو هر واحد

بیخ لفاح بزرالبنج تخم کاهو هر واحد سه درم افیون دو درم باریک سائیده بسرکه سرشته بر موض  ضماد کنند و یا بر 

کاغذ طال کرده بر صدغین و دیگر موض  از سر ضماد نمایند و ایضاً پوست جو و بزر قطونا بآب خرفه یا آب کاهو یا آب 

شدت صداع بدرجه بود که بر آن صبر نتوان کرد این ضماد نمایند صندل سفید یک  خیار سرشته ضماد کنند و هرگاه

العالم سرشته بر موض  ضماد کنند و بر صدغین  درم انزروت مثل او افیون دو دانگ بآب کاهو و آب گشنیز و آب حی

و آب گشنیز و آب  العالم و آب کاهو رصاص نهند تا شریان ثقیل گردد و ایضاً گالب و آب خرفه و آب حی  صفحة

کاسنی و آب خیار و آب کدو و آب بارتنگ و آب بید هرکدام ازین آبها که میسر شود جم  کرده روغن گل و گالب 

آمیزند و در آن کمی کافور حل کرده پارچة کتان بدان آلوده بر صدغین گذارند و چون گرم شود تبدیل نمایند و گالب و 

اشند ببویند و یا بوزن یک حبه کافور و مثل آن افیون بروغن نیلوفر یا روغن سرکه که در آن اندک افیون گداخته ب

النف  است بگیرند سرطان نهری و خوب  بنفشه و شیر دختران حل کرده سعوط نمایند بقدر حاجت و این سعوط قوی

بقدر حاجت در بینی  کوفته بآب مهرا پخته صاف کنند و باندک روغن تخم کدو و یا روغن نیلوفر یا روغن بنفشه آمیخته

سازند  جها چکانند و ایضاً طباشیر سگ هر واحد نیم درم افیون نشاسته هرواحد یک دانگ همه را سوده بآب مثل عدس

العالم حل کرده سعوط نمایند و باید که ساقین بعصابه بربندند و پای در آب گرم  و از یک حب در روغن گل و آب حی

اجتناب نمایند و امر بخواب و  *68*آواز شدید من  کنند و از اغذیة حاره و البان نهند و از حرکت و کالم و غضب و 

سکون و آرام فرمایند و ماءالشعیر بجالب بدهند و جالب و سکنجبین ساده و یا آب تمر هندی بجالب و یا بزر قطونا و 

رم گشنیز خشک سوده بجالب و آب تخم خرفه بجالب و آب انار بنوشانند و از ادویة نافعه درین صداع خورانیدن دو د

یمانی بروغن بادام و گشنیز خشک   سرد است و غذا مزوره کدو و ما ش بآب انار و آب غوره و اسفاناخ و بیخ کاهو و بقلة

و تر و ماهی هاربی در ضراضی سازند و اگر قوت ضعیف باشد و تب نبود چوزة مرغ و تیهو و مانند آن خورانند و از 

طبری گوید که اگر . الو و به و توت و آلو و شاهلوج بر برف سرد کرده بدهند اگر زمانة تابستان باشدفواکه انار و شفت

صداع از احتراق شمس باشد مریض را بحمام نشانند چندانکه عرق نکند و امر بجلوس در خانه کنند که در آنجا پارچه 

ا استنشاقف نماید و بر بدن او آب نیمگرم مکرر ریخته ها از بدن دور میکنند و آن را مسلخ میگویند تا هوای آن موض  ر

از حمام برآورند پس بر دست و پای او آب سرد بریزند چنانچه که بقراط گفته که ریختن آب سرد بعد خروج از حمام یا 
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ر و بعد ریاضت عنیفه بر اطراف ترطیب مزاج دماغ میکند بعده بمکانی که در آن باد سرد آید و برگ بید و گل نیلوف

بنفشه و برم یعنی گل مغیالن فر ش کرده باشند ببرند و پیش او از فواکه نبق و بطیخ رقی و سیب مز مقط  در گالب 

مخلوط بصندل سفید و اندک کافور نهند و شاهسفرم ببرف سرد کرده و بر آن گالب و اندک کافور پاشیده ببویند و باید 

کاسنی بسرکه باشد و اگر صداع منحل نشود سرکه که اندران آب  که غذای او بقول رطب و مغز خیار و کشوث رطب و

برگ بزر قطونا آمیخته باشند ببویانند و بر سر ریزند و بگیرند آب خیار و آب جرادة کدو و آب برگ بید و آب برگ 

و اندک سرکه اسبغول و جم  کنند و اگر آب برگ مامیثا یا آب گل آن یافته شود نیز آمیزند بعده لعاب اسبغول آمیخته 

بر آن ریخته حرکت دهند تا یک ذات شود بعد از آن اندک روغن گل بر آن ریخته قدری از آن بر سر ریزند و ندیدم 

کسی را که صداع از گرمی آفتاب باشد و بدین آب عالج کرده شود و بدان نجاح حاصل نگردد و در بصره خلقی را دیدم 

را امر بخواب نزدیک مجرای آب نمود و اگر ازین صداع زائل نمیشد ایشان را که این صداع بهم رسید و ابن سیار ایشان 

الحال صداع زائل میگشت و هرگاه این صداع بماند از آن سوءمزاج بهم رسد و  نمود و فی امر به نشستن در آب سرد می

ن غلطی کند از آن حمیات ست که اگر طبیب از آن تساهل نماید یا در عالج آ صداع دوام نماید و گویا که آن حمی یوم

صعب بهمرسند و سبب صداع حار ساذج گاهی از داخل بود و عالج این همانست که مذکور شد و در آن این تدبیر زیاده 

گرم که در آن جو و برگ کاهو یا تخم آن جوشانیده باشند بر سر ریزند و بگیرند  کنند که ماءالشعیر بنوشانند و آب نیم

و و کاسنی و برگ بید خورانیده باشند و در آن پنیرمایه حل کنند تا منجمد گردد بعده برگهای شیر بز که آنرا اندک ج

انگور چنان پهن سازند که تمام سر را بپوشد پس آن شیر منجمد را بر آن نهنده بر سر نهند و بعصابه بربندند و امر 

بادام یا روغن مغز تخم کدو بسازند و اگر این  بخواب نمایند و اگر ازین زائل نگردد حلوا از خشخا ش و نشاسته و روغن

هم کفایت نکند بگیرند روغن نیلوفر و روغن بنفشه و روغن تخم کدو هر واحد یک درم شیر دختران مساوی همه 

روغنها و با هم آمیخته حرکت دهند تا مختلط گردد پس صاف نموده سرد کرده بقدر یک درم سعوط کنند و اگر بعد 

د گردد باید دانست که شیر فاسدست آنرا بکار نبرند و نشان صالح شیر آنست که باین اشیاء مثل آمیختن شیر منجم

مائیت بیامیزد و منجمد نگردد و اگر با صداع تب باشد این سعوط استعمال نکنند و ابن سیار اسفنج تازه درآبهای مذکوره 

غداد درین صداع اگر تب نباشد امر بدوشیدن شیر زنان نهاد و اما اهل عراق قاطبهً اعنی اهل ب تر کرده بر تارک سر می

گرم میکنند و معالجة بزرگ درین صداع تفقد قاروره و تطفیه بحسب  بر یافوخ ساعت بعد ساعت و نشستن او بآب نیم

واجب اوست بهر آنکه گرمی این گاهی بحرارت قلب مودی گردد و از آن حمیات صعب بهمرسد و یا اخالط را گرم کند 

ست و از احنمال مزاج مریض گاهی  تر از آنچه واجب آن حمیات خلطی عار  گردد و بدانند که تبرید دماغ زیاده و از
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بفساد عظیم مودی گردد حتی که اگر تبرید باشیای مخدره مثل بنح و افیون و یبروج و کافور بسیار کنند بهالکت 

فیون و کافور نمود و صاحب صداع عورت حامله بود پس مریض انجامد و طبیبی را دیدم که تبرید این صداع بسرکه و ا

حمل او ساقط گردید و بعد از آن سکه بهمرسید و بعد سه روز هالک شد و ذکر این کالم بهر آن کردم که این سخن 

تبرید یاد دارند و تغیر احوال مریض و نقصان حواس او فرامو ش نکنند پس اگر ازین عالمات چیزی بیابند از تبرید باز 

جرجانی و ایالقی مینویسند که روغن گل و . گرم بر سر ریزند و پایها بمالند و اعضا بنرمی غمز کنند مانند و آب نیم

گالب و سرکه آمیخته سرد کرده بر مقدم سر نهند و مقدار روغن گل ده درم و سرکة تند دو یا سه درم باشد و آن را که 

و آنرا که متوسط باید سرکه یا روغن برابر کنند و آنرا که کمتر باید کم از تر از روغن کنند  سردی بیشتر باید سرکه فزون

روغن کنند سوم یا چهارم حصه حسب حاجت کم و زیاده نمایند و اگر حاضر باشد برگ بید و برگ سیب و برگ به و 

و سرکه  *69*الثعلب و برگ انگور و ساق خرفه و برگ کوک و گشنیز و غوره بکوبند و روغن گل و گالب  عنب

آمیخته ضماد کنند و بر سر نهند و اگر حرارت سخت قوی باشد پست جو و اسبغول بگالب و آبغوره و آب برگ بید و 

مانند آن لت کرده بر مقدم سر نهند و گالب بسیار بر سر ریختن سخت ناف  بود و اندک ریختن صداع را زیاده کند و 

روغن بابونه بیامیزند و شربت پست جو و شکر و ماءالشعیر و اسبغول چون صداع انحطاط کند ضمادات بارد کم کنند و 

و شکر و آب انار تر ش و شیرین دهند و غذا مزوره بآب غوره و قلیة کدو و مغز خیار و بوارد معمول از برگ خرفه و 

اشد و آنجا که جغرات بدهند و اگر طب  قبض باشد این بوارد از آب آلو و آب توت سازند و ماهی خرد بسرکه موافق ب

هیچ ازین حاضر نباشد نان مغسول سود دارد و این چنان باشد که نان در آب سرد تر کنند و یک ساعت بنهند پس آن 

آب را بریزند و آب تازه اندازند و یک ساعت دیگر نهاده آب بریزند پس آنرا بدوغ تر ش کرده یا بسرکه یا بغوره جو ش 

د از برگ کاهو و کدو و اسفاناخ سنبوسه سازند و همه میمهای سرد و ترشی ترنج کرده بخورند و اگر بیخوابی رنجه دار

و لیمون و مانند آن ناف  باشد و اگر مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و تخم خرفه بکوبند و با پست و شکر بدهند مفید 

جلوس در آفتاب و غیر آن  ابن الیاس گوید که صداع حار از سوءمزاج بال ماده اگر از اسباب خارجی بود مثل. بود

سکنجبین بآب سرد و برف و یا آب خرفه پنجاه درم بشکر سفید ده درم و یا ماءالخیار سی درم بشکر سفید و یا آب 

تربوز سی درم بشکر سفید و یا تمر هندی ده درم بشکر و یا شربت آلو و یا شربت سیب و یا شربت غوره بگالب 

رهندی یا اناردانه دهند و تبرید سر بشمومات و نطوالت بارده و نهادن سرکه و بنوشانند و غذا مزوره از ما ش و تم

روغنهای سرد بر سر و مقام در مساکن بارده سازند و اگر از اسباب داخلی بود مثل حادث از خوردن افاویه حاره و مانند 

رادة کدو و گل او وبرگ او بر سر و آن تبرید بادهان و نطوالت بارده کنند مثل روغن بنفشه و کدو و نیلوفر و نهادن ج
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و گالب و نوشیدن جالب بارد مثل تمرهندی و آب انارین معصور بشحم آن و سکنجبین ضندلین آب بید بسرکه و 

ست و بهترین عالج آن خواب و  ساده و آب تربز و تلئین طبیعت بماءالفواکه و شیرخشت و صداع حادث از غم ازین قبیل

یار و تربوزست و غذا مزورة ما ش و کدو بچوزة مرغ یا ماءالشعیر اگر با حرارت مزاج جمی  ترطیب و خوردن کاهو و خ

گیالنی گوید باید که در عالج صداع حادث از سوءمزاج حار ساذج نظر کنند در نبض و قاروره پس اگر از . بدن باشد

ست و ا ن هنگام گشادن فصد سزاوارحالت طبیعی تغیر فاحش هر دو کرده باشند این بر مشارکت بدن داللت کند و دری

جالب بلعاب اسبغول یا شیرة تخم خرفه و سکنجبین بآب سرد بنوشانند و استعمال روغن گل بر برف سرد کرده بر 

یافوخ و خصوصاً بعد حلق آن تبرید راس و من  تصاعد بخار بسوی سر میکند و از مبردات مثل صندل و کافور و گالب 

یون و لفاح میکنند چون صداع شدید باشد و مریض برداشت او لخلخه ساخته ببویانند و گاهی استعمال مخدرات مثل اف

ست و برگ کدو و  نکند و اگر باین حد نباشد استعمال آن جایز نیست زیرا که در آن تبلید ماده و اضرار بحواس و ذهن

کاهو تر و تخم خشخا ش و پوست ان و گل آن و گل شاهسفرم و برگ بید و دیگر ادویه که در قول مسیحی گذشت 

مه یا آنچه بهمرسد بدستور در ظرف سربند کرده خوب جوشانیده انکباب نمایند و لخلخة بارد استعمال فرمایند مثالً ه

بگیرند روغن بنفشه و گالب هر واحد یک جزو سرکة تند رب  جزو و در شیشه حرکت دهند و اگر خواهند آب کاهو تر و 

مومات بارده مثل گل سرخ و غیره که در قول مسیحی مسطور آب گشنیز و آب کدو و اندک کافور در آن افزایند و ش

شد و فواکه بارده و گلهای آن بوئیدن ناف  بود و از آنچه بخارات حاره را که در سر متولد شوند تحلیل کند و تبدیل مزاج 

اده را نف  ردی او بسوی جید نماید استحمام بسیار و ریختن آب گرم بر سرست لیکن بسیار ریختن آن صداع حار بالم

میکند و قلیل ضرر میرساند و سعوط روغن لبوب سبعه بقدر نیم درم بغایت ناف  و برای من  ابخرة حاره شرب بزر قطونا 

بشکر و جالب و مص انار و سیب و به و امرود که هر واحد میخو ش باشد و شرب پست گندم مغسول بدفعات بعده 

ته مفیدست و غذا کشک شعیر بشیرة مغز بادام و اسفیدباج اگر سرفه ببرف یا یخ سرد کرده و اندک شکر بر آن انداخ

باشد یا بآب غوره یا سماق یا زرشک اگر ترشی خواهند و اگر قبض باشد آلو و تمرهندی یا خوبانی خشک بدهند و در 

. ست ف طعام گشنیز خشک یا تر داخل کنند و شیرة تخم خشخا ش و تخم خرفه و پست جو بر برف یا یخ سرد کرده نا

بعضی متاخرین مینویسند که در صداع حار ساذج اول بهر تبرید مزاج شربت لیموی کاغذی و یا نیلوفر و یا بنصف وزن 

آن سکنجبین ساده آمیخته بقدر چهار توله در عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر و گالب هر یک پنج توله داخل کرده 

سبز و برگ گالب و گشنیز سبز سوده بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند  بنوشانند و از صندل سفید چار ماشه و برگ بید

و وقت ظهر تمرهندی چار توله در آب هندوانه پاور آثار مالیده سکنجبین ساده دو توله داخل کرده بدهند و لخلخه از 
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ک ماشه گالب کهنه و سرکه و آب گشنیز سبز و عرق بیدمشک هر واحد یک توله صندل سفید هفت ماشه کافور ی

و سرکه کهنه و  *71*آمیخته بکار برند و ضماد اوراق که در قول ایالقی گذشت هر واحد نیم دسته گرفته بگالب 

روغن گل هر واحد یک توله بکار برند و چون گرم شود دیگر خنک بر مقدم سر بنهند و آنجا که خواب کم باشد سرکه 

هو و خشخا ش بعمل آرند و بعد از سه روز که مر  اندر انحطاط را از ضماد و لخلخه دور کنند و به جای آن روغن کا

افتد روغن بابونه اضافه نمایند و ادویه بارده به مقدار حاجت به کار برند و در صداعی که از حرارت آفتاب باشد و آن را 

الب و عرق بید صداع احتراقی میگویند لعاب اسپغول چهار ماشه بآب انار تر ش هفت توله و یا جالب شکر خام که بگ

مشک ساخته باشند از مجربات ست و همچنین ضماد برگ حنا و گل مهندی که در موسم بر شکال می روید در آب 

برگ کاسنی سبز یا عرق آن سوده و گل حنای باغی و برگ آن همین اثر را دارد و سوای عالج مذکور در تعدیل و 

مطیبه بمثل صندل و کافور و گل نیلوفر و بنفشه و بید مشک و  تبرید هوای خانه و غذا و آب و سکون در مساکن بارده

سیب و به و گالب و عرق بید مشک و مانند آن و پاشیدن آب سرد در خانه و نشستن نزدیک آب و بوئیدن گلهای سرد 

نکه چون خوشبو توجه زیاده دارند و چون از این تدبیر زائل نگردد از استعمال ملینات و مسهالت چاره نبود و بجهت آ

حرارت عار  از احتراق شمس بزودی زائل نگشت و در اخالط تاثیر نمود آنرا متغیر و متعفن میگرداند و سوءمزاج 

و سوءمزاج بارد مصدع نیز یا از اسباب خارجیه  عالج صداع بارد ساذجمادی بهم می رسد و محتاج به تنقیه می گردد 

رف و یخ یا فرود آمدن در آب بارد یا آب چشمه های گرم و این نوع را بود مانند مالقات هوای شدیدالبرد یا مجاورت ب

صداع خبطه می نامند و مول بزکام می گردد و یا اسباب داخلیه باشد مثل آشامیدن آب بسیار سرد تنها یا بر فواکه رطبه 

الج امرا  دماغی بارد و خوردن اغذیه بارده  رطبه مثل جغرات و یا تناول دوای بارد و مانند اینها پس هرچه در ع

ساذج مذکور شد بعمل آرند و نوشیدن شربت اسطوخودوس دو توله بآب گرم یا بعرق بادیان و گاوزبان هریک ده توله و 

یا طبیخ اصل السوس بادیان تخم کرفس در عرق بادرنجبویه باضافه عسل نیز مفید است و کذا قرنفل سه ماشه در 

و توله داخل کرده نوشیدن ناف  و مغلی حلو یا مغلی منضج نیز مفید و آشامیدن گالب نیم پاو جوشانیده قند سفید د

مطبوخ بادیان دو درم اصل السوس مقشر نیکوفته سه درم با گلقند شکری یا عسلی دو درم ناف  و اگر خوف تشنگی 

منقی اصل  باشد شربت لیمو یا شربت اسطوخودوس و غیره ممزوج نمایند و یا مطبوخ اسطوخودوس خطمی  مویز

السوس مقشر کوفته گاوزبان کشنیز با شکر یا خمیره بنفشه یا گلقند بدهند و یا بادیان نیمکوفته دو درم بیخ بادیان 

نیمکوفته چهار درم اسطوخودوس سه درم در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند صاف نموده دو توله شهد یا 

ی هند بیخ بانسه نیمکوفته پنج درم جوشانده صاف کرده نیم دام شکر سفید شربت بنفشه آمیخته بنوشند و نزد حکما
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آمیخته نوشیدن مفید صداع بارد و حارست و ایضا پوست هلیله زرد زنجبیل کشنیز آمله پوست بلیله بابرنگ مساوی یک 

اهی قصب الزریره دانگ کوفته در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف نموده نیم گرم بنوشند و گ

عو  زنجبیل میکنند بالجمله خوردن معجون و بیدالورد وتکمید سر بخرفه گرم و جاورس و انکباب بر آبیکه دران 

ادویه گرم پخته باشند تضمید بثفل آن نف  میکند و کذا دخول حمام مفید بود لیکن مکث طویل دران نشاید و تقلیل 

قنه و یا مطبوخ بنفشه و انجیر و غیره با ترنجبین یا شیرخشت نمایند و غذا و ترک آن بحسب طاقت و تلئین طب  بح

خوردن انجیر منقوع بماء العسل نیز ملین طب  ست و بعد تلئین تناول جوارشات گرم مثل اطریفل کبیر و فالفلی و 

غن عنبر و قرنفل و فالسفه و تریاق اربعه و مانند آنها قبل از غذا و بعد آن ناف  و تدهین سر بادهان حاره مثل رو

دارچینی و اقحوان و سداب و فرفیون و دهن راحت و مانند آن مفرد و مرکب مفید و اگر در روغن سداب یا روغن بان یا 

مزرنجو ش یا سوسن یا یاسمین یا اقحوان یا روغن حب الغار یا قسط یا بیدانجیر یا بادام تلخ و مانند آن اندکی فرفیون و 

یا بدون افیون و بپارچه پشمی یا اسفنج آغشته گرم نموده بر یافوخ اندازند و چون سرد گردد باز  قلیلی افیون حل کرده و

گرم نمایند و همچنین تا صداع زائل گردد بعمل آرند ناف  بود و ایضا چون در حمام گرم آب گرم متواتر بر سر ریزند تا 

هوای سرد محافظت نمایند مفید بود لیکن باید که تپ سر او گرم گردد وچون از حمام برآیند سر خود را بپوشند و از 

نباشد که در حالت تپ به حمام رفتن مضر است و مضغ انبر و راوند و مصطکی هر واحد ناف  و خوردن گندنا نیز ناف  

یا صداع باردست الحاصل مبرود سرما رسیده را در مکان گرم نشانیدن و  غذا کم دادن و تلئین شکم بخورانیدن گلقند و 

مطبوخات یا اغذیه ملینه یا شیافات صابون و غیره و حقنه و احتراز از سائر حرکات بدنی و نفسانی چون اندیشه و غم و 

جماع و غیر ان و رسیدن سرما بدان ضروری ست و از کمادات اسرع در تسکین  این صداع آنست که سلیخه و اشنه و 

فته در لته بندند و گرم کرده تکمید نمایند و یا در آب جوشانیده و اسارون و قرنفل و دارچینی و هیل و زعفران را کو

بمثانه پر کرده استعمال کنند و از انکبابات عمده آنکه دارشیشعان در آب جوشانیده بعد پوشیدن چادر انکباب نمایند و 

* 71*بخار دد و انکباب برهرگاه آب نیم گرم بماند باز بر آتش گذارند و همچنین مکرر بعمل آرند تا انکه صداع رف  گر

آب دریای شور نیز بقول مالقی مفیدست سپستان جوشانیده بخار او استنشاق نمودن هم ناف  و از سعوطات قوی التاثیر 

اینست که جندبیدستر و فرفیون مساوی سحق کرده بروغن زنبق که در آن سعد مطبوخ باشد یا بروغن سوسن آمیخته 

درآب سوده معمول ست و تسعیط بزهره کلنگ و ماکیان و تذرو نیز ناف  و کذا بعمل ارند و  سعوط بندق هندی 

در آب  شعثامومیایی محلول در روغن یاسمین و کذا جندبیدستر یا نوشادر در روغن ترب و سعوط بقدر یک حبه از بر 

اع بارد اینست مرزنجو ش مجرب و تسعیط مر مکی در شراب یا آب خالص نیز مفید و بقول شیخ از سعوطات ناف  صد
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 بهنگره با هنمورنکه شونیز را در سرکه یک شب تر کنند و صبح سائیده بدان سعوط کنند و نزد اطبای هند سعوط بآب 

آن شیر زنان یا شیر بز مقدار بیخ قطره و اگر بهنگره تازه بهم نرسد خشک آنرا  بشیر سائیده صاف نموده چکانیدن 

یز ناف  و ایضا سعوط روغن گلچگان و کذا فلفل دار و فلفل قرنفل همه یا دو سودمند و سعوط یک دوقطره روغن تلخ ن

یا یک بعرق بادیان حل کرده و کذا آب برگ درخت دونه صاف کرده دو سه قطره و کذا بیخ کئهل جو ش داده قدری 

سه عدد در روغن آب او گرفته و کذا بابرنگ زنجبیل قدری و قند سیاه مثل او بآب گرم سحق کرده و کذا گل یاسمین 

مالیده و کذا نوشادر و کلونجی هریکدو سرخ بآب سائیده بروغن گاو آمیخته مفید درد سر باردست و از نفوخات عنبر 

مشک مروارید مساوی سوده در بینی  دمیدن عجیب االثرست و کذا نفوخ گندم منقوع در شیر عشر و مجفف و 

فوخ تنباکو و زنجبیل و غیره مجرب حکیم اکمل خان درین باب مسحوق که معمول استاد مرحوم ست و همچنین این ن

سودمند ست زنجبیل سه ماشه االیچی خرد چهار عدد دارچینی چهار ماشه تنباکو سورتی نیم پاو جوزبوا دو توله قرنفل 

سه عدد زعفران سه ماشه فلفل دکهنی دو ماشه نمک الهوری سه ماشه صندل سفید سه ماشه مثل سرمه سائیده 

ف ادویه درگالب خوب ممزوج نموده بعد ازان همه ادویه یکجا کرده در شیشه نگاهدارند صبح و شام بقدر یک ماشه نص

استعمال کنند و کذا بمغز تخم سرس و یا برگ کنیر خشک کرده عطسه آوردن مفید و قاقله کبار و یا دارفلفل سائیده 

و کذا شم نارنج و برگ ترنج و نسرین و روغن آن و عنبر و  نیز ناف  و از شمومات شم یاسمین درینجا بسیار ناف  ست

و غالیه هر واحد سودمند و اگر آهک را بر کفدست  زبادعود و صعتر و بابونه و زعفران تنها و بدارچینی و قاقله کبار و 

ز بصره بسته باندک نوشادر بمالند که آب شود و نزدیک بینی برده چند مرتبه نفس را بکشند مجرب ست و بوئیدن شونی

گرم نموده نیز ناف  و بقول بقراط سلیخه و زنجبیل و فلفل سیاه و کند ش کوفته در خرقه کتان بسته شمیدن مفید صداع 

باردست و از نطوالت نافعه اینست که اسطوخودوس برگ غار قیصوم حلبه سبوس گندم نمک شبت بابونه برگ ترنج 

یخ کرفس گل سرخ پودینه بری سداب حاشا هرچه ازینها میسر آید بادرنجبویه ساذج قرنفل بادیان بیخ بادیان ب

جوشانیده تنطیل سر نمایند و بر بخار آن انکباب کنند و قطعه نمد بآب او تر کرده تکمید سر کنند و بثفل آن ضماد 

یشانی و هر سازند و از ضمادات و اطلیه نافحه دارچینی یا عطر آن و قرنفل ست که در آب سداب یا آب برگ لیمو بر پ

دو شقیقه و یا فوخ طال کنند و تمریخ یک نیم عدد فلفل سیاه سوده بر پیشانی و شقیقه در ازاله صداع بارد مجرب ست 

و طالی قرص مثلث در آب حنا سوده از برای صداع بارد معمول و دو عدد مغز بادام بروغن سرشف سائیده طال کردن و 

مودن مجرب و یا پوست بیخ بید انجیر زنجبیل زعفران سائیده طال نمایند که کبابه چینی سائیده بگالب سرشته ضماد ن

مجرب استاد مرحوم ست و یا بابونه اکلیل الملک مرزنجو ش نمام برنجاسف مساوی سائیده روغن یاسمین و روغن گل 
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رمکی آمیخته ضماد کنند که برای صداع بارد معمول و مجرب حکیم شریف خان مرحوم ست و ضماد مرزنجو ش م

اکلیل الملک زوفای خشک بابونه شونیز مساوی سائیده بآب مرزنجو ش سرشته نیز ناف  و کذا تضمید جندبیدستر و حب 

الغار و قسط کبابه چینی در آب سداب و گالب بسیار مفید و اگر گوگرد عو  قسط و کبابه گرفته مساوی در روغن گاو 

بچسبانند برای صداع بارد قوی ترست و طالی خاکستر چوب انجیر یا روغن گل سوده بر پارچه طال نموده بر پیشانی 

بسرکه بنحویکه سرکه را بر خاکستر گرم بریزند و بر سر گرم گرم طال نمایند و همچنین سرکه با برگ شقایق النعمان 

سرخ و یا طالی بو ش دربندی ناف  ست و کذا ضماد پوست نارنج و نزد حکمای هند ضماد گل مچکند سودمند و 

طالی نرکچور بدستور و ضماد سنبل چینی بگالب سائیده وکذا زنجبیل بروغن بید انجیر سوده و کذا برگ سهجنا بآب 

سائیده  و کذا فلفل سرخ قدری بآب سائیده و کذا پوست بیخ بید انجیر بزنجبیل و نانخواه یا بصبر بآب سائیده  همه گرم 

انیسون و ایرسا و عود و جندبیدستر و قسط و راتینج و قفرالیهود و کرده مفید صداع باردست و از بخورات بخور دخان 

سندروس هر واحد مفیدست و از اغذیه  مزوره که از نخود و مغز قرطم و اندک شکر ساخته باشند و یا قلیه گوشت چوزه 

و قرنفل و زعفران و مرغ و دراج و تیهو و غیره طیور کوچک بری و جبلی با    بازیر حار مقوی خوشبو مثل زیره و فلفل 

هیل و دارچینی و ساذج هندی و نیز ثوم و پیاز مناسب ست و کذا هر غذایی که بخردل و گندنا و سداب و سیر و حلتیت 

و کردیا و صعتر و افاویه و توابل سازند و بیضه نیمبرشت و فطر و عسل و زیرباجات ناف  و گرفتن بخار مزورات 

گرم باشد و بخار آنها بدماغ برسد و عرق آید مفیدست و بجای آب ماءالعسل بشورباجات خصوصا هنگام خوردن که 

اقوال حکما سویدی می نویسد که بابونه شربا و * 72* بدهند و فواکه یابسه مثل انجیر خشک و مویز و پسته بخورند

مادا و قطور ضمادا و نطوال که محلل بالجذب بجهت تقویت عضو ست و کذا تریاق فاروق و شراب کهنه شربا و ض

روغن شونیز در بینی و طالی او بر یافوخ و کبا ش قرنفل شما و شربا و ذرورا بر مقدم سر و نارنج شما و شربا و ضمادا و 

نانخواه بدستور و روغن تخم ترنج شما و سعوطا و ضمادا و تخم تلخ مشمش ضمادا و روغن او سعوطا و خوردن خردل 

و و مصطکی در آب گرم یا عرق قرنفل سرشته و کذا حب الغار مقشر و مثل او معه چقندر مسلوق و ضماد صرف بآرد ج

سداب بعرق قرنفل بعد خروج از حمام چند بار و کذا زنجبیل بروغن خیری و کذا خردل سوده در اب فرنجمشک سرشته 

یرسا مطبوخ گرم کرده در حمام ضماد کردن و کذا فرنجمشک ضمادا همه در صداع بارد از مجربات من ست و شرب ا

مطبوخ ..... بشکر شیرین کرده و بخور مریم و عرق بادرنجبویه و طبیخ شبت و عصاره او و شیح ارمنی مطبوخ و پوست 

با شکر و بسباسه و قاقله کبار و برگ حب الکلی دو درم و اکل عود هر روز یک درم بمارالعسل گرم تا بست روز متواتر 

و پخته و یا جوزبویا و یا حرمل و یا هلیله کابلی و یا شبت خام و پخته و ..... نجبویه و یا جندبیدستر بماءالعسل و یا بادر
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یا سر خرگو ش و لحم او مشوی و مطبوخ به افاویه و یا کرنب مسلوق و یا مشک و یا فرنجمشک و یا اشق یک درم 

لنجان یا بخور مریم یا جوزبوا یا بشراب کهنه و یا قفرالیهود و یا ثوم در غیر روز دور و سعوط صبر یا فرفیون یا خو

دارچینی یا زعفران و مشک مساوی سه بار تا سه روز یا زهره کفتار سه مرتبه  تا سه روز متصل یا زنجبیل یا شحم 

حنظل یا قسط یا حلتیت یا زهره خرگو ش یا کندر یا خردل یا فاوانیا یا زرنباد هر کدام که باشد بقدر یک حبه در روغن 

برگ سوسن سه روز متواتر یا روغن ناردین یا اب مرزنجو ش یا عصاره قثاءالحمار یک حبه بشیر دختران  بادام و یا اب

یا مغز بادام تلخ بروغن گل یا روغن او تنها یا بسرکه و یا مومیایی یکه حبه بآب مرزنجو ش و یا روغن زنبق و یا روغن 

مرارات بقدر حبه بآب مرزنجو ش  یا روغن یاسمین یا  شونیز بشیر دختران و یا روغن بلسان یا عصاره کرنب یا جمله

عود یا روغن نرگس یا مرزنجو ش یا روغن عاقرقرحا یا آب نمام م  مرزنجو ش تر یا آب گندنا بسرکه و کندر یا زهره 

خروس و شم گل آزاد درخت و حماما و بخور مریم و شبت و شیح  ارمنی تازه و یا خشک سائیده در پارچه بسته و 

ی سوده در پارچه کتان بسته حتی که عطسه آید و الدن بروغن آس و زنجبیل و قیصوم و حب بلسان و روغن دارچین

آن و گل یاسمین بری و گل سوسن سفید و انیسون و روغن ناردین و سکبینج و حند قوقی و تخم او و روغن تخم او و 

الیهود و سورنجان و عبیثران و ضماد ایرسا حرف و نوشادر و قنه و روغن غار و روغن عاقرقرحا و فرنجمشک و قفر

بسرکه و روغن و یا کوفته جوشانیده بروغن گل آمیخته و یا کوفته بسرکه سرشته و خرنوب شامی بروغن ناردین 

و صدغین و  جبههسرشته و صبر بسرکه یا بروغن گل یا بهر دو و مامیران سه درم صبر سه درم بآب چنار سرشته بر 

ن و پیاز نرگس و یا روغن او و محموده بسرکه و روغن گل یا بروغن زیت و بیخ بنات او بدستور یافوخ در صداع مزم

بالخاصیته و تخم نمام و پودینه و آب او بسویق و بحصی لبان سکنبیج بسویق و آب سداب بسویق یا روغن گل و 

و خولنجان بسرکه سرشته و عصاره سرکه و یا قطران بعد حلق راس بر تمام سر یا جندبیدستر بزیت و بابونه و اشق 

قثاءالحمار و بیخ او تنها یا بسرکه و زهره بز بالخاصیته و برگ غار بعرق قرنفل سرشته و مغز بادام تلخ تنها و بسرکه 

سرشته یا بروغن گل امیخته و یا بهر دو و یا بآب قرنفل سرشته و خاکستر موی انسان بسرکه آمیخته و عصاره 

بگالب یا شراب یا بآب قرنفل سرشته گرم کرده و یا بصبر مساوی بر یافوخ و تخم فنجنکشت و اب  بادرنجبویه و کبابه

برگ او و آب نمام بسرکه و روغن گل و یا اکلیل الملک بسرکه و به روغن گل یا به میفختج سرشته گرم کرده و یا 

ز تنها یا بروغن خیری سرشته و یا جاوشیر فلفل سیاه و یا دارفلفل و یا دارچینی و یا شبت یا شیح ارمنی و یا شونی

مخلوط بادویه دیگر برای صداع بارد قدیم و یا الدن بروغن آس و یا بورق و یا قیصوم تنها یا بزیت پخته و یا روغن 

بلسان و یا شیطرج و یا قسط و یا زهره خرگو ش بآرد گندم بآب سداب و کندر سرشته و یا برگ و روغن یاسمین بری و 
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ر خطاف و یا بیخ و گل سوسن سفید بسرکه و روغن گل و یا روغن یاسمین و یا گل ان و یا برگ او تنها یا خاکست

کوفته بسرکه یا بروغن کنجد جوشانیده و یا زباد بروغن بان و یا غالیه و یا نسرین و روغن او و یا سکبینج و یا حند 

رب ست و یا روغن او و یا خردل بسرگین کبوتر و یا قوقی وتخم او و روغن تخم او و یا نوشادر و جندبیدستر که مج

سرگین مذکور بآرد جو یا تخم جرجیر و یا طالی زرنباد سوده بآب قرنفل بر کف پا و یا تخم ترنج و یا روغن عاقرقرحا و 

ه و یا لبالب باب قرنفل و یا سبوس گندم بسرکه جوشانیده در حمام ضماد کردن و یا برگ کنجد بشرا ب کهنه جوشانید

یا تخم فرنجمشک بآب کرفس و یا خاکستر شاخ و برگ انگور دشتی بسرکه یا بعسل سرشته و یا شب ببرگ غار و 

بمرزنجو ش و یا طلق محلول بمثل او صبر بآب بادیان سرشته در حمام  و یا زردچوب سوده بروغن گل زیتی سرشته 

در حمام و یا جوزالسر و بعسل و یا صدف  بعد غسل سر با آب و نمک در حمام و یا گل سرخ خشک بشراب کهنه

محرق بشراب کهنه سرشته در حمام و یا رانینج و یا رامک بشراب کهنه و یا رعی الحمام بروغن گل زیتی آمیخته و یا 

حب الکلی در شراب کهنه و یا اب گندنا بسرکه و کندر و یا عبیثران و یا مصطکی بروغن زنبق و یا حنا بسرکه سرشته 

 *73*در حمام و یا افسنتین در شراب کهنه پخته و یا مرو و یا پنبه دانه بصبر و عسل امیخته و یا برگ ثوم  گرم کرده

و یا خاکستر سر خلد بروغن گل زیتی و شرب و ضماد حماما و اذخر و شحم حنظل و انیسون و مرزنجو ش و نمام و عود 

الطبیب و سیسالیوس و خیار شنبر و اسطوخودوس و  و خولنجان و راوند و حرف و روغن ناردین و غاریقون و سنبل

سنای مکی و راسن و روغن غار و حب الغار و حب بلسان و اکل و ضماد زنجبیل و جاوشیر و حلتیت و عنبر و قنه و 

دارچینی بوزن او زعفران سوده و زعفران تنها و خردل و بندق هندی و زراوند مدحرج و شحم مرغابی و سندروس و 

ومانا و تخم ترب و شیر امله و علک البطم هر واحد ناف  صداع باردست جالینوس می گوید که اگر عالج مصطکی و قر

صداع حادث از سردی هوا بزودی کنند بسرعت زائل می شود و اگر دیر کنند به نمیشود و مودی بصداع سخت می 

ب مرزنجو ش ممزوج بروغنی از روغنها  گردد و گاهی بآن اواز منقط  می شود و درین وقت نطول بآب گرم و تقطیر بآ

مزیل آنست شیخ می فرماید که صداع بارد را تکمید بچیزی که مسنحن بالفعل باشد از پارچهای گرم کرده و از جاورس 

گرم و نمک گرم ناف  ست و جاورس الطف و اعدل از نمک ست یعنی اگر سوءمزاج بارد ضعیف باشد از جاورس تکمید 

دین یعنی سرما رسیده را اگر ابدان ایشان پاک بود و خوف حرکت اخالط نباشد سر برهنه کرده در نمایند و جماعت مبرو

آفتاب سمت اشراق آن نشستن تا انکه صداع ایشان منحل گردد نف  میکند و سرمازده را واجب  ست تقلیل غذا و 

ب بارد من  کنند و بیرون آمدن در اسهال طبیعت اگرچه بحقنها باشد و از حرکات بدنیه و نفسانیه و فکریه و مشرو

سردی آنرا حرام بود و جمله کسانی را که صداع از سردی باشد بعد تنقیه اگر حاجت ان باشد مروخات و سعوطات و 
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نشوقات و شمومات و نطوالت و اضمده مسنحنه مذکوره ناف  ست و نوشیدن شراب ریحانی رقیق قوی م  بزور مثل 

ر و انیسون زیره و دوقو و فطراسالیون و مانند آن نف  میکند و این وقتی ست که از تخم کرفس و بادیان و تخم گز

حصول اخالط در معده مستعد ثوران امن باشد و هنگامی که مریض را تپ نبود که خوف شدت آن باشد ضماد خردل و 

تر بسرکه مجرب ست و همه اضمده محمره آنرا ناف  ست و خصوصا چون خردل و ثافیثا دران داخل بود و طالی خاکس

همچنین مالیدن زردچوب بروغن بادام تلخ این همه بعد تراشیدن موی سر و خوردن سیر نیز از مقطعات صداع باردست 

مجوسی گوید که مداوات صداع حادث از سوءمزاج بارد اینست که آبی که دران بابونه و اکلیل الملک و برنجاسف و 

شیح ارمنی و شجره مریم جوشانیده باشند بر سر ریزند و بخار مطبوخ این  مرزنجو ش و نمام و صعتر و حند قوقی و

ادویه بگیرند و دران پاره نمد آغشته تکمید موض  درد کنند و در حمام داخل شوند و بوهای گرم مثل مرزنجو ش و 

ا و ضعف آن در نرگس و نمام و شیح و سوسن و مشک و جندبیدستر و شونیز و جاوشیر ببویند و سزاواترست که قوت دو

گرمی بقدر قوت مر  و ضعف او باشد و اگر باین تسکین نیابد این ضماد نهند بابونه اکلیل الملک هر واحد پنج درم 

برگ غار مرزنجو ش نمام شیح ارمنی هر واحد سه درم مر دو درم زعفران یک درم فرفیون نیم درم همه را باریک 

اب  سرشته ضماد کنند و اگر باین قیروطی مسنحن ضماد کنند ناف  بود سائیده در اب مرزنجو ش یا آب نمام یا آب سد

نمام و آب مرزنجو ش و آب سداب تر هر واحد یک جزو موم سرخ سه درم روغن زنبق و روغن سوسن و روغن سداب 

دران پارچه هر واحد نیم اوقیه موم را گداخته در هاون انداخته بآبهای مذکور اندک اندک تسقیه دهند و بدسته حل کرده 

تر کرده نیم گرم بر سر نهند و ایضا فرفیون و سرگین کبوتر و فلفل سیاه مساوی باریک سوده بسرکه سرشته بر سر 

لطوخ سازند و ایضا قسط و کندر ذکر و شیح ارمنی هر واحد سه درم مر و صبر و صمغ سداب و جندبیدستر هر واحد 

ریک سائیده بآب مرزنجو ش یا بآب نمام سرشته ضماد نمایند و اگر یک نیم درم فرفیون یک درم افیون چهار دانگ با

برودت قوی باشد دران جاوشیر نیم درم مشک نیم دانگ زیاده کنند و این سعوط بعمل آرند مر و صبر هر واحد یک درم 

ی دو درم شونیز و حضض هر واحد یک نیم درم جندبیدستر و سکبینج و جاوشیر و زعفران هر واحد نیم درم صعتر فارس

مشک نیم دانگ زهره کبک و زهره کلنگ هر واحد یک نیم دانگ باریک سائیده بآب شهبانج سرشته حبها بقدر عدس 

سازند و یک حب در آب مرزنجو ش حل کرده در بینی چکانند و سعوطیکه فالج و لقوه را ناف  ست و غرغره ناف  آن 

ماءاالصول بنوشانند پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر درین باب منفعت بین دارد و اگر صداع ساکن نشود این 

واحد ده درم تخم کرفس و بادیان و انیسون هر واحد پنج درم مصطکی و سنبل الطیب هر واحد یک نیم درم سلیخه و 

را  اسارون هر واحد دو درم بیخ اذخر و فقاح اذخر هر واحد سه درم راسن و وج هر واحد دو درم مویز منقی سی درم همه
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در سه رطل آب بجوشانند تا چهارم حصه آب بماند صاف کرده هر روز چهار اوقیه با یک درم روغن بادام شیرین و مثل 

او روغن بادام تلخ نیم گرم بنوشند و اگر برودت شدید باشد نیم درم سنجرینیا دران حل کنند و اگر صداع از هوای سرد 

کرده باشند و یا روغن غار یا روغن سوسن هرچه از این حاضر باشد بر باشد روغن سداب که اندران اندک فرفیون حل 

سر بمالند و اگر تپ نباشد شراب کهنه که دران تخم کرفس و انیسون و بادیان پخته باشند بنوشانند و اگر از نوشیدن 

ث از خلط آب سرد حادث شود شراب ابیض رقیق که دران اندک قبض باشد بدهند که تسکین بخشد و این صداع حاد

و  *74*ردی در معده را اگر حار نباشد نیز ساکن کند بهر انکه تعدیل و اسهال و اخراج آن کند و غذا نخودآب بزیت 

شبت و دارچینی و زیره و خولنجان دهند و یا نان خور ش بزیت و مری و صعتر و زیره و انجدان سازند و اگر احتمال این 

صالح مذکور غذا فرمایند و از تناول اغذیه بارده مثل البان و ماهی و فواکه حذر نکند به کبوتر بچه پروازی معمول از م

کنند و از اغذیه منجره مانند جوز و شهدانج و جرجیر و بادروج و ثوم و بصل و شراب اصفر کهنه مانند آن اجتناب نمایند 

ز حد تجاوز نکند و مفرط نگردد طبری گوید که عالج صداع حادث از سردی هوا و مالقات برف بسیار سهل ست اگر ا

سری  الزوال بود پس بگیرند گل حلبه یک دسته بابونه اکلیل الملک برگ نمام مرزنجو ش هر واحد یک کف سبوس 

گندم دو کف خطمی کف کبیر نمک کف کبیر و همه را در افتابه سر بسته بپزند تا مهرا گردد بعد از انبوبه آفتابه در بینی 

د تا زمانی  که از بینی یا گو ش یا ازخنک قطرات آب سیالن کند که سبالن این عالمت زوال و گو ش بخار ان بگیرن

مر  ست و این تدبیر تنها طریقه زوال مر  است و عالج اهل کوهستان اینست که اگر وقت شلجم باشد بگیرند 

کنند که ازاله این صداع میکند  شلجم بزرگ و قط  کرده بپزند تا مهرا شود پس بران انکباب نمایند و اسنتشاق بخار آن

و عالج عام اینست که روغن غار و روغن خیری گرم کرده در آن اسفنج تازه یا پشم پاره تر کرده بر تارک سر نهند و 

این اتم معالجه این مر  است و معالجات او اینست که بگیرند کیسه و از سبوس گندم پرسازند و برآتش خوب گرم 

ببندند و امر بخواب نمایند که بعد بیداری صداع زائل شود و از  معالجات این صداع مدام  کرده بر سر مریض نهاده

مالش سر بپارچه نرم است و مضمضه بآب گرم و دخول حمام و ریختن آب نیمگرم بسیار برسر و خواب در حمام و باید 

و شوربائی که برآن شراب ریخته  که غذای این مریض اگر مانعی نباشد حریره معمول بشیر میش و بجریش گندم باشد

باشند و شاهسفرم آب نارسیده و دستنبویه و ترنج و مانند آن ببویند و اما شمیدن مشک بسبب فرط حرارت و کثرت 

تحلل ازان بسوی دماغ صالح  نبود و هرگاه طبیب ازین صداع تساهل نماید بفساد عظیم مودی گردد ایضا او میگوید که 

ب بارد بسیار و در آب شبیه یا نطرونیه و کبریتیه و مانند آن عار  شود معلوم ست که طبائ  صداعی که از نزول درا

این آبها مختلف ست و هر واحد ازآن مناسبت به حرارت مسخن اخالط و یبوست مقبض جلد و مخشن آن و برودت یا 
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گر بمشارکت حادث نشود و اگر این رطوبت دارد و بحسب طبائ  و تاثیر آنها معالجه باید کرد اگر تپ یوم یا مر  دی

حادث شود معالجه آن مرکب بحسب ترکیب آن باید و  این همه را تحلیل میکند حمام و آب نیم گرم و تخفیف غذا و 

تمریخ جمی  بدن بروغنها و شم اشیای مضاد اسباب فاعله و این نوع صداع شبیه بحمی یوم در معالجه است چه این 

میکنند یا باسخان و یا بقبض جلد و یا باتعاب دماغ و این همه را حمام و تغذیه باشیای موافقه  آبها حمیات یوم نیز پیدا

حل میکند همچنین استحمام و تغذیه باشیای موافقه این نوع صداع را و اگر اعرا  دیگر براین مضاف گردد چنانچه 

ایضا او مینویسد که خبطه نزد اطبا انسداد اعرا  بحمی یوم مضاف میگردد احکام ان از عالج حمی یوم اخراج نمایند 

مسام سر بهوای بارد و آب سرد و اجتماع بخارات در بطون دماغ ست و اکثر اوقات عقب خبطه زکام ظاهر میشود و اگر 

ظاهر نشود بخارات مستکن در بطون دماغ یا اندک یا حار یابس باشد و من عالج صداعی که عند خبطه ظاهر شود 

عه حار یابس سخیف یا قلیل بود و یا کثیر رطب باشد ذکر میکنم و عالمات هر واحد ازین بیان چون بخارات راج

مینمایم اما خبطه که از تراج  بخارات حار یابس بانسداد مسام از هوای بارد بود عالمتش اگر بخارات اندک باشد این 

د گرمی با صداع می یابد و آن در سر ست که بیمار در گو ش خود طنین و دوی اندک با خشکی منخرین و در سر خو

مختص بموضعی نباشد بلکه گاه در مقدم دماغ و گاه در موخر آن و گاه در یمین و گاه در یسار و گاه در تارک سر گمان 

کند و عالجش قط  غذای غلیظ مبخر و ادخال بحمام و انکباب و استنشاق بخار آب گرم خصوصا که دران حشائش 

غره باب گرم و تجرع آن جرعه بعد جرعه است و اگر این کفایت نکند تعدیل طبیعت نمایند و حار پخته باشند و غر

ماءالشعیر که دران اندک تخم خشخا ش سفید پخته باشند بیاشامند و کاهو پخته و یا خام بخورند و پایها بمالند و ساقها 

بگیرند بنفشه و نیلوفر و برگ خبازی و کشنیز  بپارچه ببندند از بن ران و اگر کفایت نکند انکباب بدین مطبوخ نمایند

خشک و سبوس گندم و گل سرخ هر واحد یک کف جو مقشر باقال کوفته هر واحد دو کف حی العام و برگ خیار هر 

واحد یک دسته و همه را بآب صاف چندانکه ادویه را بپوشاند در آفتابه سربسته مهرا پزند پس سر آفتابه اندک اندک 

ان بگیرند و چون سرد شود و بخار کم گردد باز سرآفتابه بند کرده بر آتش گذارند و اعاده انکباب نمایند و گوشاده بخار 

اگر این هم کفایت نکند خشتی یا قطعه سنگ یا آهن به آتش خوب گرم نموده از خاکستر صاف کرده و روغن بنفشه 

بسیار بلیغ النف  ست و اگر این صداع با صداع دیگر  برآن ریخته بخار آن بگیرند و استنشاق آن نمایند که درین صداع

مرکب شود عالج آن بحسب ترکیب نمایند به نوعی که در عالجات انواع صداع مسطورست و این تدابیر هنگامی ست 

که بخارات محتقنه حار یابس باشد و اگر بسوی حرارت و رطوبت مستحیل گردند مبدای زکام شود و عالج او در 

طب و بارد رطب ذکر میکنم و گویم که اگر بخارات راجعه حار رطب یا رطب بغیر حرارت باشند عالمتش بخارات حار ر
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آنست که زکام با صداع و انسداد منخرین بود و مریض صداع در جمی  اجزای سر دریابد و دراینجا طنین و دوی نباشد 

صداع زائل *  75*لل یابد باقی ماند پس تحلل آن و این بخارات اگر بسیار باشد زکام شود و اگر اندک بود تا آنکه تح

شود و جمی  انواع زکام چون در ابتدای او با وی صداع باشد بدانند که ابتدای او خبطه است و عالج این نوع صداع 

عالج صداع بارد با ماده است غیر آنکه این سهل تر ازان ست بهر آنکه این زکام میشود و از منخرین بافشاندن آن 

میشود و آن مستهیل بزکام نمیشود بلکه خلط دران بعسر باقی می ماند و عالج این نوع جمله ذکر کردم و علی  جاری

الخصوص اینست که با فشاندن بینی دائم امر کنند و فصد نمایند اگر ممکن بود و تلئین طبیعت بآب آلوی شیرین و 

ن بادم کنند و اگر در مزاج او گرمی ظاهر گردد بنفشه و عناب مطبوخ بترنجبین و فلوس خیار شنبر و اندک روغ

ماءالشعیر و شربت خشخا ش الزم گیرند و از تنازل گوشت من  نمایند که این صداع باین طریق زائل میشود و این سهل 

تر نوع صداع ست مگر آنکه مرکب گردد و یا  مستحیل بمر  دیگر شود و من عالج انواع زکام معانی مشروح ذکر 

و ازان امر خبطات و مبادی زکام ظاهر خواهد شد سعید مینویسد که در صداع تاب  به سوء مزاج بارد خواهم کرد 

جلنجبین استعمال کنند و سکنجبین عسلی بیاشامند و اترج مربی و زنجبیل مربی در عسل خورانند و غذا اسفیدباجات 

ف یا ماءالعسل بنوشانند و فواکه یابس مثل بافاویه و مطنجنات سازند و اندک حلوای شکری و عسلی دهند و شراب صر

انجیر خشک و حب الزلم و پسته استعمال نمایند و آبیکه دران مرزنجو ش و نمام و قیصوم و بابونه و اکلیل الملک 

جوشانیده باشند بر سر ریزند و بادهان حاره مثل روغن نرگس یا مرزنجو ش یا روغن ناردین یا روغن قسط تغریق راس 

احین حاره مثل نسرین و یاسمین و مرزنجو ش ببویانند و بکند ش عطسه آورند و خوشبوهای گرم مثل مشک نمایند و ری

و غالیه ببویند مصنف اقتباس گوید که در صداع بارد ساذج از سبوس نخود سه مشت و گل بابونه و اکلیل الملک و شیح 

ه نمایند و اندکی بر سر انکباب سازند و ارمنی هر واحد یک مشت نمک طعام دو مشت جوشانیده صاف نموده پاشوی

روغن بابونه و نرگس و زنبق هریک نه ماشه عود هندی سه ماشه عنبر مشک هریک یک ماشه سوده آمیخته لخلخه 

سازند و روغن سداب بر سر مالند و اگر بزیادتی تسخین حاجت آید روغن فرفیون نیز آمیزند و تکمید سر از نمک شور و 

د نیکوست و طال از فرفیون و قرنفل هر یک چهار ماشه جندبیدستر سه ماشه سوده در روغن کاورس و سبوس نخو

زنبق دو توله آمیخته از مجربات فقیرست و نشستن در آفتاب و نزد آتش نف  بین میدهد و این ضماد مولف مولف در 

ک سه ماشه کوفته بیخته در روغن یک ساعت رف  درد می نماید گل بابونه فاوانیا مرکیاه جالینوس خاکسی زعفران هری

زنبق و نرگس هر دو یک توله آرد ترمس نه ماشه آمیخته بکار برند و مصطکی سه ماشه سوده در عسل یک توله 

آمیخته بلیسانند و باالیش پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی اصل السوس تخم کرفس هریک هفت ماشه در عرق 
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صبح جو ش دهند که به نیمه آید مالیده صاف نموده عسل سه توله داخل کرده بادرنجبویه یک نیم پاو شب خیسانیده 

بنوشانند و غذا شوربای مرغ مرغن بنان خشکار گندم دهند و بجای آب بر ماءالعسل که از عرق بادریان ساخته باشند 

نبی که درد قوی سبب آن غلیان و ارتقای خون بسوی دماغ است فصد سررو کنند از جا عالج صداع دمویقناعت کنند 

باشد بشرطیکه ماده در دماغ مستقر بود و در انجا مدت مدید باقی ماند و اگر دران مستقر نباشد پس بقول شیخ فصد 

خالف جانب وج  واجب ست و اگر آن رگ ظاهر نباشد فصد هفت اندام کشایند و خون کثیر حسب حاجت و احتمال 

س گردن و یا میان شانه نمایند و بعد فصد جمله تدابیریکه در عالج قوت برآرند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت پ

صداع حار ساذج گذشت بعمل آرند و در مسکن بارد نشانند و جمی  تدابیر او از اشربه و غیره آنچنان باشد که تولید خون 

سهال لعاب بهدانه و صاف مائل بمتانت و یبس اندک نماید و از مبردات مستعمله درین صداع در ابتدا و بعد فصد و ا

اسبغول و شیره تخم خرفه و کاسنی و کاهو و مغز تخم کدو و عناب و آب آلو و تمر هندی و انار و ریباس و ترنج و 

کاسنی سبز و شاهتره تر و عرق این هر دو و عرق بید و نیلوفر و شربت نیلوفر و سکنجبین ست هریک بطریقیکه در 

عمال نمایند و ربوب تر ش مان  صعود ابخره بعمل آرند و شیره عناب یا شربت عالج امرا  دماغی حار مسطور شد است

انارین بنوشند و یا شیره عناب شیره تخم کاسنی در عرق شاهتره برآورده نبات سفید داخل کرده همراه اطریفل 

کرده بنوشند و کشنیزی بدهند و یا اطرفیل مذکور خورده بهدانه سه ماشه گل بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل 

باز بجای بهدانه شاهتره کنند و شیره تر تخم کاسنی افزایند و اگر با رعاف باشد شیره عناب و شیره کاهو در عرق 

شاهتره برآورده نبات داخل کرده بنوشانند و اگر با فساد خون و بلغمیت بود بعد فصد خیسانده عناب پنج دانه گل بنفشه 

ک شش ماشه با نبات دهند و بعده منضج و مسهل بعمل آرند و اگر با فساد خون و پوست هلیله زرد کشنیز خشک هر ی

داغهای سرخ رنگ بر سر و گردن باشد بعد فصد و چسبانیدن زلو شاهتره پوست هلیله زرد هریک شش ماشه عناب پنج 

شب خیسانیده صبح گلقند داخل کرده بدهند و  * 76*دانه چراتیه کشنیز خشک هریک چهار ماشه تمرهندی دو توله 

جالب و شربت عناب مرکب نیز درین صداع معمول ست و دیگر اشربه مطفی خون که در عالج امرا  دماغی دموی 

مسطور گشت حسب حاجت بعمل آرند و هرگاه درین صداع بعد فصد و استعمال مطفیات احتیاج تلیین افتد یا اندک 

ماده صفراوی محسوس گردد استفراغ آن نمایند به ملینات و مسهالت صفرا که در عالج صداع  آمیر ش صفرا با امتال از

صفراوی مذکور شوند یا اوال دو سه روز باین منضج نضج دهند گل نیلوفر بنفشه شاهتره عنب الثعلب تخم کاسنی گل 

شانیده گلقند یا ترنجبین چهار توله سرخ خبازی هر واحد دو درم عناب هفت عدد سپستان نه عدد در آب خیسانیده یا جو

داخل کرده صاف نموده بنوشند بعده روز هشتم برای اسهال شیر خشت پانزده درم مغز خیار شنبر شش یا هفت توله 
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روغن بادام یک نیم درم یا دو درم زیاده کنند و گاهی برگ سنا دو درم یا سه درم یا چهار درم می افزایند و گاهی 

را و تمر هندی عند غلبه صفرا و عدم سعال اضافه می کنند و یا تلیین طب  بمطبوخ فواکه متخد از هلیلجات و آلو بخا

عناب سپستان ینشوق آلو تمر هندی بنفشه نیلوفر شاهتره با مغز خیار شنبر و روغن بادام شیرین و شیر خشت و 

بخارا هریک بست دانه خوبانی پانزده عدد  ترنجبین یا بدون خیار شنبر نمایند و ایضا نقوع فواکه مثل آنکه عناب آلو

سپستان سی عدد تمر هندی چهار اوقیه بنفشه گل سرخ هر واحد سه درم شب خیسانیده صبح ترنجبین دو اوقیه شیر 

خشت یک اوقیه مالیده صاف کرده بدهند و شربت اجاص مسهل و نقوع مسهل معمول حکیم اکمل خان نیز مستعمل 

دی نیز ملین طب  ست صفت نقوع مسطور ناف  صداع گرم و سرسام و برسام و ذات الجنب و شربت نجیب الدین سمرقن

ترنجبین شیر خشت هریک چهار توله مغز فلوس خیار شنبر هفت توله سه چهار گهری در بیدمشک و عرق بید ساده و 

وی شیرین شیره مغز تخم عرق عنب الثعلب و عرق نیلوفر تر نموده مالیده صاف کرده بلعاب اسبغول شیره مغز تخم کد

هندوانه از هریک یک توله روغن بادام شش ماشه اضافه کرده بنوشانند صفت شربت مذکور که جهت صداع دموی و 

صفراوی عجیب الفعل ست گل سرخ پنج درم زرشک بیدانه سماق منقی هر واحد بست درم آلوی سیاه بزرگ فربه 

نند و صاف کرده رب  رطل گالب و یک رطل قند سفید داخل بست دانه عناب چهل دانه شب تر کرده صبح بجوشا

کرده بقوام آرند و با شیره بزور بارد حسب حاجت بیاشامند و اگر سرفه باشد حموضات و گل سرخ و هلیله مناسب نیست 

شه ها تبرید از شیره تخم کاسنی و خیارین و مغز تخم تربوز هریک هفت ماشه لعاب اسبغول و یا ری و در میان مسهل

خطمی سه ماشه در گالب و عرق بید ساده و کاسنی و شاهتره هر یک چهار توله برآورده شربت عناب و نیلوفر هر واحد 

یک نیم توله داخل کرده اسبغول هفت ماشه پاشیده داده باشند و اگر بجای آب عرق شاهتره بنوشند خوب ست و شم 

بعد تنقیه تام اطریفل کشنیز توله بشربت عناب و شربت  کافور بقول صاحب شفاءالسقام صداع دموی را ناف  ست و

کاوی هریک یک نیم توله گالب و عرق کاسنی و بید مشک هر یک چهار توله دهند و کافور بروغن گل همیشه بهار 

سعوط سازند و یا اطریفل کشنیزی شیره تخم خیارین عرق شاهتره شربت نیلوفر بدهند و گاهی شیره کشنیز خشک 

لسوس افزوده میشود و چون مریض در فم معده کرب و غثیان و نخس دریابد مبادرت بقی نمایند شستن شیره اصل ا

دست و پا بآب گرم و یا پاشویه نمایند از سبوس گندم و یا بآبیکه دران بعض ادویه بارده مثل گل بنفشه و نیلوفر و تخم 

سبوس گندم سه قبضه جوشانیده باشند هرگاه بعد خطمی و خبازی و بهار بید و برگهای اینها از هر واحد یک قبضه 

ازین تدابیر گرانی سر باقی باشد بآبیکه دران بابونه بنفشه اکلیل الملک گل سرخ جو مقشر نیلوفر جوشانیده باشند نطول 

نمایند و ایضا بعد تنقیه شم افیون مصری خالص و طالی آن داخل بینی و بر صدغین این صداع را در ساعت ساکن 
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د و آنچه آزموده است سعوط از هبای لولو و قدری از عنبر و رطوبت سرطان زنده کوفته است و سعوط طباشیری میکن

بدستور ناف  گویند که ریختن گالب بسیار بر یافوخ تا آنکه سردی او در قعر سر محسوس گردد فی الفور نف  می کند و 

زیاده میکند و هرگاه در سر ابخره بسیار بود روغن بابونه ریختن اندک ازان بسبب تسدید مسام و حبس بخارات صداع را 

بسرکه طال نمایند و شم آن ابلغ و اسرع درتاثیر باشد از طالی آن و هر گاه دماغ ضعیف گردد کدام شیر بر سر استعمال 

و نکنند مگر بعد تقویت راس بسعوط مقوی آن و آنچه اسرع در تقویت اوست سعوط روغن بنفشه بشیر دخترانست 

سعوط ناف  که بعد تنقیه مستعمل میشود آب برگ کاهو آب برگ خرفه آب کدو شیر دختر ست همه را در شیشی دهن 

فراخ انداخته حرکت دهند که یکسان شود بعمل آرند و اگر ضربان قوی و درد شدید مریض را مضطر گرداند این دوای 

 ش و اندکی کافور قیصوری در شیر دختران با روغن گل مخدر برای تسکین استعمال کنند افیون زعفران هریک بقدر ما

حل کرده در گو ش و بینی چکانند و گاهی درین ادویه گل ارمنی آب کشنیز سبز و آب بابونه تر و سرکه و آب بید و 

مانند آن افزوده بر سر طال می کنند و ضماد مسکن که بعد استفراغ استعمال می کنند اینست آرد جو کشنیز سبز برگ 

فه عنب الثعلب برگ بید صندل مجموع یا آنچه میسر شود بر سر ضماد کنند یا آرد جو اسپغول آب برگ بید گالب خر

آمیخته استعمال کنند و یا صندلین گل ارمنی کاهو کشنیز خشک سائیده با آب کشنیز سبز و  طحلبقدری سرکه و 

شیاف مامیثا سائیده بآبهای بارد آمیخته بکار برند و  آمیخته طال کنند و یا صندل سفید کافور فوفل بوزگالب و آب بیخ 

و گالب نیز ناف  ست و یا شیاف مامیثا و صندلین و گل سرخ و بزرقطونا با روغن بید * 77*ضماد سویق جو با سرکه 

د و و بنفشه بر صدغین و پیشانی و تارک سر طال نمایند و اگر درد شدید باشد اندکی کافور زیاده کنند و عند شدت در

ضربان صندل فوفل گل ارمنی شیاف مامیثا هریک ده درم پوست بیخ لفاح بزرالبنج سفید افیون زعفران کافور هر واحد 

یک درم همه را سائیده درگالب آمیخته و بر خرقه کتان طال کرده بر سر گذارند و لخلخه که درین صداع ناف  بود 

وغن گل با قدری سرکه و یک حبه کافور سوده در شیشی دهن اینست آب خیار آب کاهو آب کشنیز سبز صندل سوده ر

فراخ انداخته حرکت داده ببویند و بخور که در صداع دموی بعد فصد و در صفراوی بعد مسهل استعمال کرده میشود 

اینست گل بنفشه خطمی جو مقشر گل نیلوفر جراده کدو بابونه جمله را در آب جوشانیده در طشت اندازند و روغن 

شه و روغن گل داخل کرده و بر طشت و سر مریض چادر کشیده دوا را حرکت دهند و بخار گیرند و روزی دو سه بار بنف

این عمل کنند و قدمین در آب گرم یا در آب ادویه پاشویه بارد گذارند و کماد که در صداع حار مادی وقتیکه از 

عمول ست اینست آرد جو گل خطمی بابونه سبوس گندم مستفرغات و معدالت بالکلیه زائل نشود برای رف  بقیه آن م

صندل سفید گل سرخ بنفشه مساوی کوفته بیخته با سرکه انگوری و گالب و آب شاهسفرم و روغن گل سرشته در 
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پارچه بسته بآتش گرم کرده بر سر تکمید نمایند اگر از استعمال این کماد زائل نشود معلوم کنند که باقی ماده زیاده 

برای رف  آن فصد هر دو صافن نمایند و محجمه بر هر دو ساق نهند و امر بمالش قدمین نمایند و عند است پس 

انتهای مر  معجون ملکی با بعضی اشربه استعمال کنند و غذا ماءاشعیر و مزورات بارده حامضه و آب تمرهندی 

ار و بقله ریمانی و خرفه دهند اقوال حذاق بقدری شکر و بقول بارده مثل اسفاناخ و حما  و کاهو و کاسنی و کدو و خی

ابوسهل گوید که اگر صداع از غلبه دم حاد صاعد بسوی راس باشد فصد قیفال کنند و اگر ممکن نبود حجامت بر 

ساقین نمایند پس اگر ثقل در مقدم دماغ بود حجامت بر قفا نیز کنند و اگر ثقل در موخر سر باشد رگ پیشانی کشایند و 

ت و هر چیز که دران حالوت قوی یا حرافت یا حدت باشد ترک نمایند و عدسیه و طفشیل و بقول و شراب و گوش

فواکه بارد نخورند و بعد از ان اطالق طبیعت خاصه اگر قبض باشد بهلیله زرد و ترنجبین و آلو و تمرهندی و شکر 

دک بران اندازند تا آنکه قوت او اخذ کنند پس طبرزد کنند و یا هلیله را دریک رطل آب آلو بخارا صالیه کنند و اندک ان

صاف کرده سی درم جالب یا ترنجبین داخل کرده بنوشند و یا آب انار بقدر دو ثلث رطل بشکر یا ترنجبین بیاشامند و یا 

 آلو بخارا در جالب ممزوج تر کنند تا نرم شود پس آلو بخورند و جالب بنوشند و یا فلوس خیار شنبر یا ترنجبین بست

درم در جالب مالیده بنوشند و یا بگیرند بنفشه تر و گل سرخ تر و کوفته افشرده آب آن هر دو با ترنجبین بنوشند و اگر 

درآنجا سرفه یا خشونت درحلق و سینه باشد بگیرند عناب بست عدد اصل السوس مقشر کوفته ده درم بنفشه خشک 

بر حل کرده بنوشند و هرگاه التهاب صداع و حدت او بشکند هفت درم جوشانیده بست درم ترنجبین یا فلوس خیار شن

حب از صبر و کتیرا و گل سرخ و یا از صبر و عصاره افسنتین و کتیرا ساخته بخورند و هرگاه بدن پاک شود باید که 

حادث خطمی را بسرکه لت کرده بر سر ضماد نمایند و یا اسبغول و سرکه طال کنند شیخ الرئیس میفرماید که در صداع 

از ماده حار دموی باید که مبادرت بفصد و اخراج خون بحسب حاجت و احتمال قوت کنند و اگر فصد رگ ساعد کفایت 

نکند و بدان بمراد خود نرسند و درد بحال خود باقی ماند و جمله عروق ظاهر باشد در سر و چهره و چشم امتالی واضح 

نفس دماغ کند بکشایند مثل فصد عروق بینی از هر دو جانب و فصد  ببینند باید که فصد رگهائی که استفراغ ماده از

پیشانی که فصد این رگ بسیار دردهای سر را مستاصل میکند و واجب ست که درین رعایت جانب درد کنند اگر جانب 

نب موخر باشد فصد عروق جانب قدام نمایند و اگر در جانب دیگر باشد فصد رگ مقابل آن طرف کنند و اگر در جا

مقابل رگ غائر بود حجامت بدل فصد نمایند و ارکاغانیس گفته که اگر ازین غنا حاصل نشود باید که حجامت میان هر 

دو شانه نمایند و ازان خون بسیار برآرند و بر موض  حجامت نمک سوده چسبانند و اول روز پشم پاره در زیت آلوده بران 

حام موض  حجامت گذارند تا قرحه نگردد و از این تدبیر در اکثر امر این موض  نهند و روز دیگر دوای جراحی برای الت
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صداع در یک روز زائل میشود و این مخصوص به این صداع نیست بلکه در جمی  انواع صداع مزمن از ماده خبیثه از هر 

اصل میشود و چون ماده که باشد نف  میکند و اکثر درین نوع صداع و مانند آن بفصد صافن و حجامت ساق انتفاع ح

محسوس شود که درینجا شائبه از ماده صفراوی ست باک نیست باستفراغ آن بچیزی که تلیین طبیعت و ازالق ماده 

کند از آنچه در باب صداع صفراوی ذکر یابد و بالجمله باید که مداومت تلیین طبیعت نمایند بمثل مرقه نیشوقیه و 

جرم انها و باغذیه مبرده مولد خون بارد مائل به یبس و غلظ و مائل اجاصیه و مرقه عدس و مج اعنی ما ش سوای 

بقبض تغذیه سازند مثل سماقیه و رمانیه و عدسیه بسرکه طفشیل مگر از قبض طبیعت حذر کنند که طبیب در معالجه 

امرا  سر کثیر الحاجت ملین طب  ست پس در حالت قبض تعدیل این قوابض ترنجبین و شیرخشت و همه انچه 

مقدار آن کنند و ازان *  78*شیرینی م  تلیین کند باید گردد واجب ست که این اغذیه حسن الکیموس باشد و تقلیل 

ممتلی نشوند و چون نطوالت و مروخات استعمال نمایند چیزی که دران تبرید باشد و ترطیب شدید نبود بلکه دران 

ارد قابض از فواکه و اوراق و اصول و لعاب بزرقطونا بسرکه اندک ردع و قبض باشد بعمل آرند مثل آب انار و عصارات ب

و آب عصی الراعی ابن عباس گوید که هرگاه صداع از ماده دموی باشد و قوت قوی و سن منتهای شباب یا جوانی بود 

ساقین و از فصد مانعی نباشد فصد سررو نمایند و مقدار حاجت خون برآرند و اگر کفایت نکند فصد صافن کشایند و بر 

یک وجب بلندتر از کعب حجامت نمایند و اگر مریض طفل باشد حجامت بر گردن او نمایند و اگر مدت او طول کند و 

درد در مقدم سر باشد بر موخر سر حجامت کنند و فصد رگ موخر سر کشایند و اگر درد در موخر سر بود رگ پیشانی 

صد رگ دست کرده باشند تا که ماده ازان بسوی ضد موض  مر  کشایند بعد از انکه تنقیه بدن باشد بدوای مسهل و ف

منجذب گردد و بعد از آن سائر اضمده و نطوالت و سعوطات که در عالج صداع حار ساذج مذکور شد استعمال نمایند و 

حسن گوید که غذا بمزوره عدس مقشر بآب انار یا آب غوره سازند و از فواکه آلو و شفتالو و عناب و مانند آن خورند ابوال

صداع حار مادی شدید الخطر است بنابر بودن ماده حار قریب دماغ م  فساد مزاج اعضای بسیطه مجاور دماغ و از مثل 

این صداع تشنج در اعصاب دماغ و انتشار نور چشم بنابر تمدد طبقه و اتساع ثقبه حادث میشود و گاهی از تقصیر در 

انجامد و سببش ترقی بخارات غلیظ بسوی سر و حدوث امتال در انجاست و  معالجه آن بسرسام حار و اختالط ذهن می

این ماده گاه از معده و گاه از عمق بدن مرتقی میگردد و این بر طبیب ماهر مخفی نیست چون تامل او کند بهرانکه 

راج را منتفخ بخارات و فضوالت هرگاه از معده و صدر و سائر تجاویف کبار مرتقی شود طبیب شرائین صدغین و او

مرتف  دریابد و هرگاه تصاعد او از عمق بدن باشد هر دو رگ پس گو ش را م  سباتیین منتفخ ممتلی معلوم کند و از 

اعرا  خاص این سرخی او م  انتفاخ و ثقل عظیم م  ضربان و کدورت حواس و اشتیاق باستنشاق هوای بارد و ظهور 
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ا بفصد قیفالین کنند چون اعرا  قوی باشد در دو روز متواتر و در حالت شبیه بخواب م  قلت رقادست عالجش ابتد

اول امر ماءالشعیر هشتاد درم با دو حبه کافور و سکنجبین بنوشند و کمی و زیادتی در مقدار ماءالشعیر به حسب  

درم مشاهده طبیب ست و حل طبیعت باین مطبوخ نمایند هلیله زرد بست درم تمرهندی سی درم ترنجبین پانزده 

پرسیاوشان اصل السوس هر واحد سه درم شاهتره پنج درم افسنتین هفت درم عناب سی عدد آلو بخارا بست عدد مویز 

منقی ده درم کشنیز خشک یک کف همه را بدستور مطبوخ بجوشانند و افشرده صاف کنند و در یک شربت آن سه 

اغ باین مطبوخ غذا چقندر و کاسنی هر دو مسلوق مطیب سقمونیا و دو ثلث درم تربد آمیخته بنوشند و بعد استفر مطبوخ

بسرکه و کشنیز سازند و تعدیل طبیعت بنرمی کنند و نگذارند که قبض شود پس اگر فضول بسیار بینند و قوت 

مساعدت کند و سائر قوانین مان  نبود در معاودت استفراغ به حسب قوت فضول باک نیست اگر خون زیاده باشد بفصد 

نمایند و اگر در سائر فضول زیادتی بود استفراغ آن بدوای مذکور نمایند و چون معلوم کنند که فضول کم شد اخراج ان 

و نبض و قاروره گواهی آن دهد بنحوی که نبض نرم شود و ازان سرعت و تواتر م  عظم زائل شود قاروره ناقص 

موی سر پارچه مبلول بسرکه و گالب و روغن گل الحمره زرد نیک قوام گردد مضائقه نیست که بر سر بعد از تراشیدن 

و مبلول باین دوا گذارند بگیرند آب کدو آب کاسنی آب خبازی آب خیار آب برگ اسبغول آب بنفشه آب بید و جو ش 

خفیف دهند تا صاف گردد پس گالب و سرکه که بسیار کهنه نبود و اندک روغن گل خالص انداخته ممزوج سازند پس 

ارچه بدان آلوده بر تارک سر نهند و هر قدری که مر  کم شود ازین آبها کم نمایند و در آب کاسنی اندک سرد کرده پ

افزایند تا آنکه مر  بالکلیه زائل گردد و اگر حاجت زیاده تبرید باشد درین آبها آرد جو و اندک کافور داخل کنند و اگر 

قال حل نمایند و هرگاه یقین زوال علت گردد وانچه باقی احتیاج زیاده تحلیل باشد دران آبها اندک خطمی و آرد و با

ماند بقا یا عسر باشد و درانجا ماده نبود آب گرم که در آن بنفشه و خشخا ش و سبوس گندم و جو پخته باشند بر سر 

ج ریزند و در آخر این صداع طبیب غلطی نکند و امر بنطوالت قوی ننمایند بلکه این بحسب سبب و بحسب ماده و مزا

و بلد و فصل بود و اگر متعسر گردد و ظاهر شود که درینجا فضول ست فصد هر دو صافن نمایند و محاجم بر ساقین 

نهند و امر بمالش قدمین دائم و غسل آنها بآب گرم نمایند و تفتیح مسام و پایها بآب گرم که درآن اندک بابونه پخته 

گردد و اگر بقایا فساد مزاج محتاج به ترطیب و تبدیل مزاج بعد باشند باید کرد که باین تدبیر بقیه بی شک منحل 

استفراغات مذکوره باشد و یقین شود که درینجا ماده نیست این سعوط بکار برند آب عصی الراعی برآورده جو ش خفیف 

ستن دندان داده صاف کنند و ازان دو دانگ گرفته روغن بنفشه دو دانگ و شیر دختران  دو ثلث درم و بعد مسواک و ش

پنج دانه جو بخایند تا در دهن لزج گردد پس ازین آب دهن که از خائیدن جو در دهن جم  شده یک نیم دانگ آمیخته 
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سه دفعه متواتر سعوط کنند که  *79* در شیشه بجنبانند و بار دیگر صاف کرده در هوا سرد نمایند و در روز و شب

طبیب بسعوط بعد تنقیه میکنند اینست که بگیرند بیخ خشخا ش رطب و ترطبیب بلیغ نماید و بعضی اطبا که اراده تر

برگها ازان جدا کنند و نزد جدا کردن آن چیزی که شبیه بشیر برآید بگیرند و روغن بنفشه دران آمیخته سعوط کنند و 

در جمی  صداع  چیزی در ترطبیب ابلغ ازین ندیدم چون در وقت آن استعمال کنند وآنچه اهل بصره استعمال می کنند و

حار بعد استفراغ اگر واجب بود کافی ست آب طل  آب جماز گالب ماءالقرع مشوی همه را جم  کرده اندکی سرکه و 

اندک روغن گل آمیخته پارچه کتان بدان آلوده بر سر مریض بدارند و هرگاه بیمار رسیدن سردی بدماغ دریابد جدا کنند 

یند و ایشان تحلیل بقایای صداع حار باین تدبیر میکنند و ازین عدول نمیکنند و و هرگاه گرمی معلوم کند اعاده آن نما

اگر باین صداع تپ مضاف گردد نظر بادوار تپ نمایند پس اگر بدو رغبت اید معلوم شد که اکثر آنچه بسوی سر تصاعد 

تام نشود و تپ باقی ماند تا میکند اخالط اصفراوی م  بخارات آنست و اگر ادوار آن دموی بود بنوعی که ازان نقای 

آنکه دور دیگر بران آید و معذلک ثقل اندک در پلک و سرخی درچشم معلوم شود درین هنگام یقین کنند که اخالط 

صاعد بسوی سر دموی ست پس در معالجه قصد تسکین آن خلط نمایند و تدبیرات بسوی این و آن تپ مائل سازند و 

مر  و صداع عر  باشد و اگر بعد صداع بود بالعکس باشد و اگر یکبارگی هر  اگر تپ قبل از حدوث صداع باشد تپ

دو پیدا شود هر واحد ازان مر  و عر  بود و تغلیب یکی بر دیگری ممکن نیست مگر بمعرفت سبب پس باعرا  

گوید که بعد ام نباید کرد که این مفسد معالجه است گیالنی  خاصه و در عالجات مذکوره تقدیم و تاخیر ازنچه گفته

فصد آب انار و آب تمرهندی و آب ریباس و ترشی ترنج و مانند آن از مبردات یا ساده و یا با شکر بنوشند و رب ریباس 

و رب توت و غیره ربوب تر ش مان  صعود ابخره بسوی سر بدهند بعده طبیخ هلیله زرد و تمرهندی و آلو عناب و 

بسقمونیا بنوشانند و اگر ضعف یا شائبه صفرا باشد حل طبیعت بآب آلو و شاهتره و افسنتین و مویز و ترنجبین مقوی 

تمرهندی بخیار شنبر و یا باین ماءالفواکه نمایند تمرهندی بست درم آلو بخارا سی عدد سپستان بست عدد تخم کاسنی 

نمایند و بران  پنج درم بنفشه خشک چهار درم گل سرخ پنج درم عناب بست عدد یک شبانه روز در آب تر کرده صاف

بست درم ترنجبین و شیر خشت اندازند و یا در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل آید و صاف کرده بشیر خشت یا 

ترنجبین بنوشند یا این حقنه لین بعمل آرند عناب سپستان هر واحد کف بنفشه خشک چهار درم انجیر ده درم خطمی 

ر سه رطل آب بپزند تا بیک رطل آید چهار اوقیه ازان صاف کرده آب سبوس گندم هر دو در صره بسته بقدر حاجت د

چقندر کوفته افشرده رب  رطل روغن کنجد دو اوقیه مری یک اوقیه انداخته خوب برهم زنند و نیم گرم حقنه کنند و 

و به و  بمزورات معمول از حوامض مثل الو یا تمرهندی یا مشمش خشک غذا سازند اگر طبیعت قبض باشد و مثل سیب
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غوره و ریباس و مانند آن اگر طب  نرم بود و باید که در طعام ایشان عدس مقشر و ما ش مقشر بود و ایضا دران بقول 

لینه مثل اسفاناخ و لبالب و حما  و چقندر و کاهو و کاسنی و کدو بقله یمانی و خرفه باشد و این بقول را بسرکه و 

د و حاجت تلیین شود باین مطبوخ هلیله نمایند بگیرند هلیله زرد از ده درم کشنیز خوشبو سازند و چون مر  بانتها رس

تا بست درم و بیک رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف کرده بست درم ترنجبین یا شیر خشت یا شکر طبرزد 

منقوع در جالب از ده تا داخل کرده بنوشند و یا هلیله مسحوق در آب آلو و یا آب انار معصور بشحم آن و یا آلو رطب یا 

بست عدد که در قول ابوسهل گذشت و یا نقوع مشمش بدهند و اگر حاجت باسهال قوی باشد و قوت مساعدت کند 

بگیرند سقمونیا از نیم دانگ تا یک دانگ و در جالب یا در شربت بنفشه یا در سکنجبین یا رائب بقر یا شربت ورد یا 

ندی حل کرده بدهند و یا به آب ترنجبین یا آب به یا رب انار و توت سرشته شربت آلو یا نقوع مشمش یا آب تمره

بخورانند و از ملینات خفیفه سفوف بنفشه است که بنفشه خشک سوده و شکر مساوی از پنج درم تا ده درم بخورند و 

از یک نیم اوقیه تا اگر موسم گل سرخ باشد آب گل سرخ کوفته افشرده دو ثلث رطل بگیرند و بر آن شکر یا ترنجبین 

دو اوقیه انداخته بنوشند و اگر سرفه یا خشونت صدر باشد مطبوخ مذکور در قول ابوسهل بدهند و اگر در انجار رطوبت 

باشد و حاجت باسهال قوی بود تربد کوفته از یک درم تا چهار درم دران مطبوخ بپزند و گاهی این قرص بنفشه میدهند 

مساوی گرفته در هر درم ازان نیم دانگ سقمونیا داخل کرده یک قرص یا دو بدهند  بنفشه خشک و تخم خبازی مقشر

و چون حدت و التهاب مر  منکسر گردد این مسهل بدهند از صبر یک جزو کتیرا گل سرخ هر واحد رب  جزو حب 

ز دو تا سه درم بدهند ساخته بآب گرم یا به مطبوخ مناسب بخورانند و یا افسنتین نیم جزو افزوده مثل نخود حب بسته ا

و از آنچه صداع را درین وقت و اوجاع چشم و جرب را نیکو ست این حب بنفشه است بنفشه خشک دو درم تربد سفید 

یک درم رب السوس دو دانگ سقمونیا گل سرخ هر یک یک دانگ بآب کرفس حب سازند که این مخرج صفرای 

می کنند برای فوائدی که در عالج امرا  دماغی  *81*عمال غلیظ از دماغ ست و گاهی شبیارات در آخر صداع است

بلغمی مذکور شد و دران سقمونیا برای اخالط صفراوی و من  طول مکث صبر و تقویت فعل او می افزایند و چون این 

و اضعف گردد و بدن انقض قوت باشد باید که تغذیه مریض بگوشت دراج و تیهو و چوزه مرغ متخذ بآب  ائکنصداع 

و یا انار یا سرکه یا سیب سازند و عدس مقشر مطبوخ بآب انار برای تلغیظ خون و من  بخار میدهند و در طعام ایشان آل

اهلل گوید که اگر قوت و سن و فصل مساعدت کند مبادرت بفصد قیفال از  کشنیز برای من  بخار زیاده اندازند ابن هبه

د از جانبی که دران درد شدید باشد بگیرند و اگر از فصد مانعی باشد جانب الم کنند و اگر درد عام بجمی  سر باشد فص

حجامت میان هر دو شانه یا بر ساقین نمایند تا ازین ماده از اعلی بافسل منجذب گردد و اگر ازین درد ساکن نشود رگ 
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یالنی مسطور شد باید پیشانی کشایند و بعد فصد تبرید مزاج بشرب آب آلو و غیره و رب آلو و مانند آن که در قول گ

کرد و اگر طب  نرم بود رب به و یا رب سیب بدهند و فواکه قابض خورانند و بر پیشانی گالب مالند و ریاحین بارد مثل 

نیلوفر و بنفشه و گالب و صندل ببویند و اگر طب  قبض بود و جسم ممتلی باشد تلیین بماءالفواکه و یا آب انارین 

ا شیر خشت یا ترنجبین نمایند و آبیکه درآن بنفشه و جو و گل سرخ و نیلوفر جوشانیده معصور بشحم آنها با شکر ی

باشند بر سر بریزند و مریض را پرهیز کنانند و مزرورات و عدسیه زرد و بقول بارده خورانند و هرگاه حدت ساکن شود 

ند ابن الیاس گوید که فصد سررو و بچه مرغ بسرکه و آب غوره پخته بدهند و از استکثار حلوا و لحم و خمر من  کن

حجامت کنند و اخراج خون کثیر نمایند اگر قوت قوی و خون غلیظ سیاه یا سرخ غلیظ و فصل و سن موافق باشد و 

اطفای خون باشیای بارد کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و ماءالشعیر بنوشند اگر با وی تپ باشد و اگر تپ و 

رد از تمرهندی ده درم و ترنجبین یا شیر خشت هر کدام خشت هر کدام که باشد ده درم دهند و سرفه نبود جالب س

طبیعت بماءالفواکه مثل آب عناب و آلو و تمرهندی و سپستان و نیلوفر و بنفشه و ترنجبین و شیر خشت و خیار  حل

ه درم شکر سفید ده درم و ترنجبین ده شنبر و شکر نمایند و یا بگیرند بنفشه و نیلوفر هر یک پنج درم تخم کاسنی س

درم و جوشانیده مالیده صاف نموده بنوشند و غذا مزوره ما ش مقشر بمغز بادام یا مزوره آلو جبلی بمغز بادام و مشمش 

یا مزوره تمرهندی بشکر و مغز بادام بدهند و یا بگیرند خمیره بنفشه ده درم و مثل او ترنجبین و جوشانیده صاف کرده 

و یا انار تر ش و شیرین م  شحم هر دو بیفشرند و مقدار نیم رطل بشکر سفید و ترنجبین هر یک ده درم بنوشند  بنوشند

و بگیرند روغن گل دو جزو و گالب یک جزو و سرکه کهنه رب  جزو و در شیشه دهن فراخ حرکت دهند تا آنکه ممزوج 

ه رقیق تر کرده بنهند و گاه گالب تنها یا سرکه که تنها نف  گردد و قدری ازان بر سر نهند و یا دران پارچه کتان یا خرق

میکند و بزرقطونا بسرکه لت کرده بر سر نهادن آنرا سودمند بود و یا لعاب خطمی و سرکه آمیخته بر سر نهند و 

نب وج  بروغنهای سرد مثل روغن کدو و بنفشه یا نیلوفر یا روغن بید سعوط کنند ابومنصور گوید که فصد قیفال از جا

یا از جانب وج  شدید کنند و اگر فصد ممکن نبود حجامت ساقین و اگر ممکن نباشد حجامت نقره نمایند و حل طبیعت 

بماءالفواکه مثل هلیله زرد و آلو بخارا و تمرهندی و عناب و سپستان و اصل السوس و بنفشه و ترنجبین و خیار شنبر و 

ته بوزن پانزده درم و در آب آلو بدستوریکه در قول ابوسهل گذشت صالیه کرده شکر باید کرد و یا بگیرند هلیله زرد کوف

صاف نموده دو اوقیه جالب و ده درم شیر خشت یا ترنجبین داخل کرده بنوشند و یا انار شیرین و تر ش بشحم آنها 

ده درم تا پانزده درم در  افشرده بقدر دو ثلث رطل با شکر یا ترنجبین بنوشند و یا خمیره بنفشه یا مغز خیار شنبر از

ست و دیگر  جالب ممزوج یا آب گرم مالیده بنوشند و یا اندک سرکه در آب گرم آمیخته بنوشند که سری  االسهال
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ترکیب مسهله همانست که در قول ابوسهل و گیالنی گذشت و ترکیب حب رب هلیله و غیره در عالج صداع صفراوی 

خون باشربه حامضه مثل شربت انار و شربت تمرهندی و سکنجبین و شربت بیاید خجندی گوید که بعد فصد اطفای 

عناب و نیلوفر کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه و شیر خشت و ترنجبین و شربت ورد مکرر و شربت اجاص مسهل و 

ه حامض آب انارین با شیر خشت نمایند و اگر تپ و سرفه با وی نباشد شربت تمرهندی و شربت لیمو و ربوب فواک

بنوشانند و اگر باوی سرفه باشد خمیره بنفشه با سپستان و نیلوفر و عناب دهند و این شربت عناب که مطفی خون است 

و جمی  امرا  دموی را ناف  بود تسکین هیجان خون نماید عناب یک رطل کشنیز خشک سی درم عدس مقشر صد 

سانند پس خوب جو ش داه صاف کرده شکر بقدر احتیاج درم پوست بیخ کاسنی ده درم همه را در سرکه سه روز بخی

داخل کرده بقوام آرند و ده درم در آب زرشک سی درم حل کرده بنوشند نقوع مرکب این مر  را ناف  ست و نسخه 

آن در عالج امرا  دماغی دموی مذکور شد و این ملین ناف  ست آب انارین معصور بشحم آنها نیم رطل شربت ورد 

د بغدادی پانزده درم شیر خشت ده درم ترنجبین پانزده درم برسم معهود مرتب سازند انطاکی گوید که اگر مکرر یا گلقن

بر آنکه ماده دموی است فصد قیفال کنند و اگر صداع متعدی بسوی دماغ از عضو دیگر  *80*عالمات داللت کند 

ود بعده تنقیه خلط غالب بدوای مناسب باشد فصد مشترک نمایند و گاهی در صفرا بسبب حدت خون فصد کرده می ش

ام این دواست گلقند سه اوقیه خمیره بنفشه یک اوقیه  آن کنند و از مجربات خاص بصداع حار که استخراج آن کرده

عناب سپستان آلو بخارا گالب روغن گل هر واحد نیم اوقیه همه را در چهارصد درم آب شیرین بپزند تا چهارم حصه 

وشند و غذا بکدو و یا اسفاناخ یا مزوره آلو سازند و بگالب و روغن گل و سرکه و آب مورد وکدو و بماند صاف کرده بن

صندل که دران کافور یا افیون محلول بود مجموع و مفرد بحسب ماده طال سازند و روغن مجرب بسائر انواع صداع در 

ان ست و کذا آب بید و روغن بنفشه طالئاً و عالج کلی اقسام صداع مذکور شد و از منقوالت طال بخمیره آرد و زعفر

سعوطاً مصنف اقتباس می نویسد که اول فصد سررو کنند و از بنفشه و صندل سفید و حضض مکی هر واحد سه ماشه 

گالب روغن گل هر واحد یک توله کافور و ماشه لخلخه سازند و از برگ بید و سیب و مکوه و گالب و طحلب و خرفه 

اد نمایند که رف  درد فی الحال می نماید و شیره خرفه و کاسنی هر یک نه ماشه تخم کاهو مقشر مجموع یا مفرد ضم

چهار ماشه آلوبخارا هفت عدد عناب کالن چهار عدد در گالب و عرق کاسنی و بید ساده و نیلوفر هر یک پنج توله 

انند تا سه روز و غذا اسفاناخ یا ما ش برآورده شربت نیلوفر و سکنجبین مقطری هر یک یک نیم توله داخل کرده بنوش

سبز و سیاه یا برنج و نان تنک دهند و مربای انبه و کرونده و تمرهندی نیز دهد و اگر درد باقی ماند روز چهارم به تنقیه 

خاص پردازند مثال رگ پیشانی یا صدغین یا ماقین کشایند و دوا و غذا بدستور دهند تا هفت روز و روز هشتم تنقیه 
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بوخ فواکه اهلیلجی علویخان کنند باین نوع آلو بخارا زردآلو هر یک هفت عدد عناب کالن ده عدد سپستان چهل بمط

عدد پوست هلیلة زرد پوست هلیله کابلی هر یک ده درم برگ بنفشه تخم کاسنی هر یک نه ماشه در گالب و عرق 

ده خیار شنبر تمرهندی ترنجبین هر یک بست شاهتره و کاسنی و نیلوفر هر یک نیم پاو شب خیسانیده صبح جو ش کر

درم گلقند ده درم مالیده صاف نموده روغن بادام شیرین دو مثقال اضافه نموده بکار برند و بجای آب بر عرق کاسنی و 

گالب و شاهتره اکتفا ورزند و وقت شام غذا شله اسفاناخی دهند و صبح تبرید دهند و همین نمط سه چهار روز استعمال 

ند و اگر اندکی درد سر باقی ماند پس موی تارک سر تراشیده شرط زده محجمه گذاشته سخت بمکند بعده سیماب نمای

هفت ماشه در آب گل سدا گالب و روغن گل هر یک یک توله آمیخته بهاون دسته برنجی تا یک گهری سحق بلیغ 

سببش غلبه صفرا و  عالج صداع صفراویید نموده بجای شرط تا یک ساعت نجومی بمالند که فی الحال رف  درد مینما

هیجان و ارتفاع ابخره و ارتقای ماده انست بسوی دماغ و امتالی عروق سر ازان و از جالینوس منقول ست که از اسباب 

این صداع استکثار اغذیه و اشربه حاره و تعب مفرط و سهر دائم و صوم متواتر و کثرت مشی در صیف و زمانه گرم ست 

تبدیل مزاج و تطفیه و تسکین حرارت تبریدیکه در عالج امرا  دماغی حار ساذج مذکور شد بدهند و دیگر  اوالً بهر

اشربه مبرده که در عالج صداع حار ساذج مسطور شد استعمال کنند و یا شیره تخم کاهو یک توله شیره مغز تخم کدو 

حکیم میرزا علی شریف ست و شیره خیارین و مغز دو توله با شربت بنفشه و شربت نیلوفر دو توله بدهند که معمول 

تخم کدو و کاهو و آب آلو و تمرهندی و شربت بنفشه نیز مفید و عالج این قسم بعالج صداع دموی قریب ست لیکن 

در عالج این نوع در مشروبات و غیره اشیای بارد رطب اکثر استعمال نمایند و در دموی بارد یابس بیشتر بعمل آرند و 

ل شربت نیلوفر و بنفشه و سکنجبین و شربت نارنج و لیمون و انارین بشرط عدم سرفه انف  ست و اگر سرفه استعما

باشد شربت خشخا ش و خمیره بنفشه و سپستان ناف  و اگر با سرفه بی نزله باشد نوشیدن طبیخ آلو بخارا عناب شاهتره 

قاروره ناری بود لعاب بهدانه شیره تخم خیارین در  خطمی با شربت نیلوفر نیز مفیدست و اگر باین صداع تپ باشد و

عرق عنب الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روز دیگر شیره مغز تخم کدو 

یره شیره تخم کاهو شیره آلو بخارا اضافه کنند و پاشویه بارد نمایند بعد تخفیف اوالً شیره کدو موقوف نموده بعده ش

کاهو دور کنند و گاهی در نخس و بیقراری از صفرا و خفقان عناب پنچ دانه آلو بخارا هفت عدد بهدانه سه ماشه در 

عرق گاوزبان ده توله مالیده صاف نموده شربت نیلوفر شیره کشنیز خشک چار ماشه شیره تخم کاهو شش ماشه داخل 

رد نموده مسهل صفرا و حب هلیله دهند و از معموالت حکیم کرده داده میشود و بعد تسکین ماده نضج او بمنضج با

علی شریف است که بعد نضج از گل بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هر یک یک توله بیخ کاسنی گل سرخ هر یک چار 
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ماشه تخم خیارین دو توله آلوبخارا بست عدد ترنجبین شیرخشت هر یک چارتوله تمرهندی شش توله مغز فلوس شش 

چارتوله شربت بنفشه چهار توله شیره مغز تخم کدو نه ماشه تنقیه سازند و در یوم راحت آمله مربی یک عدد توله گلقند 

غذا شله مونگ با روغن گاو تازه و بقله کاهو و خرفه و  *82*بلعاب بهدانه سه ماشه و شربت نیلوفر دو توله بدهند 

سهل صفراست و استفراغ ماده بهلیله مناسب ست و اگر پالک و کدو و خشکه سازند و شربت ورد مکرر بسکنجبین نیز م

خواهند در مسهل بارد داخل کنند و اال نقوع هلیله دهند باین طور که پوست هلیله زرد ده درم در مقدار نیم رطل آب 

 خالص یا آب کاسنی مروق یا آب آلو بخارا پنجاه درم شب خیسانیده صبح صاف نموده شیر خشت و ترنجبین پانزده درم

دران حل نموده نیم گرم وقت سحر بیاشامند و اگر بدل آلو تمرهندی کنند انف  خواهد بود و یا عناب ده دانه سپستان 

مویز منقی هر یک پانزده دانه گل بنفشه سه مثقال همه را در نیم رطل آب خالص و یا عرقهای مناسب مثل عرق 

ه صاف نموده فلوس خیار شنبر و ترنجبین از هر یک ده درم کاسنی و نیلوفر و عنب الثعلب شب بخیسانند و صبح مالید

و یا زیاده بمقدار حاجت حل نموده صاف کرده قدری گالب و یک درم روغن بادام شیرین بران چکانیده بیاشامند و 

بدانند که استعمال هلیله بشرطی جائزست که با صداع تپ و سرفه و سهر نباشد چه هلیله مضیق مجاری و مخشن و 

رست و لهذا عمل آن بقبض و عصرست و این موجب تضییق مجاری و دف  رقیق ماده و غلظ و تحجر و تشبث مسه

باقی و ارتباک آنست و این موجب ازهان و تطویل مر  و ائل بهالکت ست و همچنین دیگر ادویه مسهله به عصر در 

د و مابقی را غلیظ و متشبث و متحجر نماین حمیات خصوصاً دراوائل جائز نیست بجهت آنکه رقیق ماده را دف  می

میگردانند و این باعث هالکت ست پس اگر در حلق و صدر خشونت باشد یا تپ بود ترک نمایند چیزی را که دران 

قبض و خشونت ست و بادویه مزلقه تنقیه کنند و بعد تنقیه تعدیل مزاج باشربه و اغذیه مبرده مرطبه و تبرید و ترطیب 

ت و غیره کنند بدانچه در عالج امرا  دماغی حار ساذج و صداع حار ساذج گذشت و صفوف سر باضمده و سعوطا

کشنیز و صفوف بنفشه و اگر سرفه باشد قرص طباشیر کافوری همراه العبه و اشربه مناسبه برای تسکین حرارت بدهند 

بمالند و در گو ش و بینی چکانند  و گلهای سرد ببویند و اگر بیداری و خشکی دماغ اذیت دهد روغنهای بارد رطب بر سر

مانند روغن کدوی تازه یا روغن خیار یا بنفشه بادام و یا نیلوفر مفرد یا مرکب نموده بر برف سرد کرده و چکانیدن آب 

برگ کاهو در بینی و یا شیر دختران و یا شیر خر نیز ناف  و از مجربات بعض سالطین ست که جغرات را در پارچه بسته 

آب او بچکد پس پشک میش سائیده آمیزند و بر سر ضماد نمایند که عجیب النف  ست و ایضا سعوط سرطان آویزند تا 

مطبوخ که در عالج صداع حار ساذج در قول صاحب کامل گذشت در گو ش علیل چکانیدن از مجربات اوست و یا افیون 

ن در روغن بنفشه حل کرده در بینی و گو ش کافور بزرالبنج مساوی بآب سائیده حبها یا بقدر عدس سازند و یک حب ازا
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بچکانند و اگر عنب الثعلب م  شاخ و برگ و تخم کوفته سه قطره از آب آن در بینی چکانند و بعده چند قطره روغن 

بنفشه بچکانند در ابرای این صداع از مجربات رازی ست و ضماد آرد جو بگالب سرشته بر پیشانی و یافوخ ناف  و ضماد 

ب و یا حنا بسرکه سائیده بدستور و همچنین ضماد شیاف مامیثا و صندل و گل سرخ مفید و هنگام شدت درد کاهو بگال

بر صدغین الزق معمولی بچسبانند و باالیش صفحه باریک اسرب بندند و این نطول ناف  ست آب کدو و جراده او کاهو 

شاهسفرم در آب جوشانیده بر سر نطول کنند  سبز و تخم آن تخم خشخا ش پوست آن بنفشه نیلوفر گل بید و برگ آن

و بر بخار آن انکباب نمایند و یا بنفشه جو مقشر نیم کوفته اسبغول پوست خشخشا ش گل سرخ تخم کاهو برگ بید 

مساوی در آب جوشانیده صاف نموده اندک افیون خصوصا هر گاه درد شدید باشد دران آب گداخته مکرر تنطیل نمایند 

السهر را ناف  ست و نطول گالب و سرکه در روغن گل نیز مسکن وج  و حرارت و از افاضل ادویه و که صداع حار م  

بی غائله است و اگر صداع م  سهر باشد طبیخ خشخا ش و آب کاهو زیاده کنند و اگر التهاب بود آب کاهو یا خرفه یا 

تنقیه برای تحلیل بقیه مواد درینجا نیز از کاسنی و عنب الثعلب افزایند و کماد که در عالج صداع دموی گذشت بعده 

مجربات احقرست و غذا ماءالشعیر ممزوج بگالب و آب انارین و دیگر اغذیه بارده که در عالج صداع حار ساذج و دموی 

مذکور شد بدهند اقوال اکابر بعضی متاخرین مینویسند که گل بنفشه تخم کاسنی و خیارین مغز تخم کدو هر یک نه 

سیاه زردالو هر یک ده عدد تمرهندی چهار توله در گالب و عرق بید ساده هریک نه توله خیسانیده مالیده ماشه آلو 

صاف نموده شربت لیمون کاغذی سه توله داخل کرده بنوشانند و از صندل سفید و گل بنفشه و کشنیز و کاهو در گالب 

و کنار سبز و نمک هندی هر یک دو مشت جو ش  سوده ضماد نمایند و از سبوس گندم و بنفشه و نیلوفر و برگ بید

کرده صاف نموده پاشویه نمایند و باید که پرده میان روی بیمار و ظرف آب حایل سازند تا بخارات بدماغ نرسد و اگر 

غذا خرفه و پالک که از انبه خام  ابیذهمیااحیانا برسد همان زمان غشی احداث نماید و بمرگ مفاجات بکشد کذا فی 

شد همراه نان تنک دهند و روز پنجم یا ششم بهر اسهال صفرا این مطبوخ آلو دهند آلو بخارا پنجاه عدد پوست تر ش با

هلیله زرد پوست هلیله کابلی برگ سنا هر یک پنج درم تخم کاسنی نیلوفر گل بنفشه مکوه گل سرخ هر یک نه ماشه 

 *83*دهند که بنصف رسد مالیده صاف نموده  در گالب نیم آثار عرق نیلوفر پاو آثار شب خیسانیده صبح جو ش

ترنجبین منفرد خیار شنبر هر یک هفت توله گلقند شربت ورد مکرر اهلیلجی علویخانی هر یک چهار توله روغن بادام 

هفت ماشه اضافه نموده دهند و بجای آب بر گالب تنها اکتفا نمایند و وقت شام غذا شله اسفاناخی و خشکه گیالنی 

ورانند و صبح تبرید شیره کاسنی و خیارین هر یک نه ماشه تخم کاهو مقشر پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه باسفاناخ خ

در گالب و عرق کاسنی و بید ساده هر یک هفت توله عرق بید مشک پنج توله برآورده شربت ترنج و یا انارین چار توله 
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نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج این  داخل کرده سبوس اسبغول نه ماشه خورانیده بنوشانند و همین

اطریفل کشنیزی تالیف علویخان دهند پوست هلیله زرد پوست بلیله آمله هر یک سه درم کشنیز نصف وزن ادویه بقند 

سفید قوام ساخته از دو مثقال تا یک توله با شربت نیلوفر و شربت رنگتره هر یک یک نیم توله عرق کاسنی و نیلوفر هر 

فت توله بکار برند و در نسخه اطریفل کشنیزی معمولی پوست هلیله کابلی و هلیله سیاه نیز داخل ست و وزن یک ه

همه مساوی و کشنیز برابر جمله و عو  قند شهد خالص سه وزن همه ادویه است و جهت من  بخارات و رف  درد سر 

موده مدبر کنند گل بنفشه گل سرخ هر یک این سفوف مجرب و از مخترعات راقم ست کشنیز سه روز در سرکه تر ن

یک نیم توله نمک الهوری یک نیم توله عصاره زرشک یک توله سفوف ساخته از دو درم تا دو مثقال بآب سرد صبح و 

شبانگاه بدهند و اگر بعد از تنقیه دردی باقی ماند روغن کدو و خیار و نیلوفر و شیر زنان در بینی چکانند تنها و یا با شیر 

کب نموده عیسی گوید که اگر از صفرا باشد بطبیخ هلیله و افسنتین و سقمونیا اسهال آورند با آب لبالب و بنفشه مر

بنوشد و اگر با صفرا خلط دیگر غلیظ باشد حب صبر و شبیار یا نقوع صبر تنها نوشند و آن اینست که در آب کاسنی 

رده بنوشند و اگر حاجت بقوی تر ازین باشد حب قوقایا سبز صبر خالص و اندک کتیرا کنند تا آنکه پس از صاف ک

خورند و تبرید مجلس به هوا و ریاحین کنند و اگر درد ساکن نشود معلوم کنند که درینجا چیزی محتاج به تجلیل ست 

پس ضماد معمول از بابونه و خطمی و آرد جو استعمال کنند و اگر بیمار را بیخوابی باشد طبیخ خشخا ش و بنفشه و 

نیلوفر و جو مقشر بر سر ریزند و هرگاه بعد تنقیه ماده سوء مزاج در دماغ باقی ماند بر صدغین گالب و کافور و صندل و 

اندکی سرکه طال نمایند و یا شیر زنان بر سر دوشند و به روغن بنفشه یا روغن کدو و یا روغن نیلوفر سعوط کنند وانچه 

د شیاف مامیثا و تخم کاهو و صندل سفید و صندل سرخ و فوفل و افیون و به تبرید سر بقوت نماید اینست که بگیرن

بسرکه و گالب آمیخته بر صدغین و پیشانی طال کنند شیخ میفرماید که با صداع صفراوی اگر ادنی حرکت خون ببینند 

د اگر تپ نباشد و اال عالجش اینست که اندک خون بر آرند و اگر آثار دم یافته نشود ابتدا باستفراغ بمثل هلیله نماین

بمزلقات و چیزی که دران خشونت و عصر نباشد مثل شیرخشت و شربت فواکه و آب لبالب و گاهی بشاهتره و 

حقنهای لینه نیز تنقیه کرده میشود و اگر مواد صفراوی غلیظ باشد یا متشرب در طبقات معده بود که از قی برنیاید و از 

استفراغ به ایارج فیقرا م  سقمونیا گردد و یا آنرا بر مزلقات افزایند و یا بطبیخ هلیله مسهالت مزلقه ازالق نیابد احتیاج 

به نسخه قرابادین تنقیه نمایند بعد ازان تعدیل مزاج بچیزیکه دران ترطیب و تبرید باشد باید کرد یا از بدن باغذیه و 

ج امرا  دماغی حار ساذج و صفراوی و بهر اشربه و یا از سر اگر سبب تنها دران باشد بمعالجات مذکوره در عال

چیزیکه بدان معالجه سوءمزاج حار یابس کرده میشود و بحسب اسباب عامیه حرارت و اسباب عامیه یبوست و از 
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لطوخات ناف  صداع این قرص زعفرانست و سهر را نیز ناف  بود بگیرند زعفران هفت مثقال و مر دو مثقال و عصاره 

هر واحد یک نیم مثقال و شب یمانی هشت مثقال و قلقطار پنج مثقال این ادویه را باریک  غوره و قلقدیس و صمغ

سائید بشراب عفص سرشته قرص سازند و وقت حاجت یکی ازان بسرکه ممزوج بگالب حل کرده بر صدغین طال 

زایند و گالب و سرکه نمایند و بقول شارح گیالنی بهتر آنست که اندک افیون بگل بنفشه و خشخا ش و آرد جو دران اف

که دران حل میکنند زیاده نمایند و اال این قرص درین زمانه ما در صداع یا در سهر کمتر فائد میکند مجوسی گوید که 

در صداع حادث از صفرا باید که فصد نمایند و خون اندک اخراج کنند بهرآنکه فصد استفراغ صفرا یا خون می نماید و 

ا غیر متمیز از خون میباشد و بعد ازان تنقیه بمسهل صفرا مثل مطبوخ هلیله و تمرهندی و حرارت را کم میکند چه صفر

خیار شنبر نمایند بگیرند پوست هلیله زرد کوفته بست درم تمرهندی مثل او و در دو رطل آب بجوشانند تا ده اوقیه 

مثقال روغن بادام شیرین بران انداخته  بماند مالیده صاف نموده یک اوقیه فلوس خیار شنبر مالیده مکرر صاف کرده یک

بنوشند نیم گرم و یا بگیرند آلوی بزرگ شیرین سی عدد تمرهندی سی درم و در سه رطل آب بپزند تا به ده اوقیه 

بازآید و صاف کرده و بران شکر سلیمانی بست درم سقمونیای مشوی از نیم دانگ تا یک دانگ بحسب حاجت انداخته 

آلو بخارا مقوی بسقمونیا و یا شربت ورد بسکنجبین یا آب لبالب بکار برند و این مطبوخ مخرج مره  نیمگرم بنوشند و یا

صفراست بگیرند هلیله زرد منقی کوفته پانزده درم عناب بست عدد آلو بخارا بست عدد تمرهندی پانزده درم گل سرخ 

ب بجوشانند تا ده اوقیه باقی ماند و صاف کرده بنفشه افسنتین هر یک پنچ درم شاهتره ده درم همه را در چهار رطل آ

صبر نیم مثقال سقمونیا نیم دانگ انداخته بنوشند پس بعد تنقیه اضمده و اطلیه و نطوالت مذکوره در عالج صداع حار 

 ساذج استعمال نمایند و تا استفراع بدن و تنقیه کامل از نطوالت و اضمده حذر کنند که این صداع را زیاده کند بسبب

اجتذاب دوا ماده را از سائر بدن بسوی سر و از سر بسوی دماغ پس توریم او نماید و ضرر او مشتد گردد و این * 84*

سبب آفت عظیم شود ایالقی و جرجانی مینویسند که اول تدبیر تنقیه صفرا و تسکین حرارت باید کرد اما آنجا که 

فشه و شربت آلو و آب میوه ها و تمرهندی و انار تر ش و حرارت سخت عظیم باشد استفراغ بشربت بنفشه و سفوف بن

شیرین و شیرخشت نمایند تا هر دو مقصود حاصل شود و آنجا که حرارت عظیم نباشد استفراغ بمطبوخ هلیله و نقوع 

صبر و مانند آن باید کرد و تسکین حرارت بسکنجبین و شربت غوره کنند و از تخمها تخم خرفه و پست و شکر و آنجا 

ه در حلق درشتی باشد ایضاً تسکین بشربت بنفشه و شربت آلو و کشکاب و لعاب اسبغول باید کرد و آنجا که حاجت ک

بمن  بخار از دماغ و تسکین حرارت باشد هیچ شربت موافق تر از اسبغول و شکر نیست و اگر کشنیز خشک و بنفشه و 

بقدر دو درم تا سه درم بآب سرد بخورند بخار باز دارد  گل سرخ مساوی بسایند و شکر برابر هر سه آمیخته صبح و شب
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و حرارت را بنشاند و آنجا که قبض شکم بود و ریح شکم و قراقر رنج دهد شیاف صابون سازند تا اسهال آرد یا بوره و 

ید و گالب و نمک بسیار در آب آمیخته و پشم پاره و پنبه بدان تر کرده بردارند و بعد تنقیه آب بنفشه و نیلوفر و آب ب

آب کاهو و آب عنب الثعلب و غیر آن بر سر نهند چنانچه در عالج صداع حار ساذج گفته شد و آنرا که از بیخوابی و 

خشکی رنج باشد این آبها با روغن بنفشه و روغن بید بکار برند و بعد استفراغ شیر زنان و روغن مغز تخم کدو و یا 

بینی چکانیدن صاحب بیخوابی و خشکی را سود دارد و آنرا که خشکی سخت  روغن مغز تخم خیار یا روغن نیلوفر در

غالب باشد شیر زنان بر سر دوشیدن و شیر خر بر سر نهادن ناف  بود لیکن اگر قوت ضعیف باشد بعو  شیر بنفشه و 

ریخته بیمار  نیلوفر و خطمی و خشخا ش و گل نسرین و کشک جو و اندکی بابونه در آب بپزند و روغن بنفشه برین آب

سر بر بخار آن دارد و چادر بر سر او کشند تا بخار بیرون نرود و هرگاه بعد ازین تدابیر و گذشتن یک هفته صداع زائل 

نشود باید دانست که حاجت بتحلیل ست از بابونه و خطمی ضماد سازند و اگر تپ نباشد در حمام برند و آب نیم گرم بر 

و و سرکه خورانند و روغن بابونه بکار برند و آنرا که تپ آید ضمادها و روغنها از وی دور سر ریزند و بعد حمام طعام کاه

دارند و عو  آن سرکه و گالب و صندل و کافور و بنفشه و مانند آن ببویانند صفت شربت آلو آلو سیاه بزرگ را شسته 

ا گالب بقدر حاجت آمیخته صاف کنند و در آب که سه انگشت باالی آن باشد بجوشانند تا مهرا شود پس مالیده آب ب

نیم وزن آلو شکر افزوده بقوام آرند طب  را نرم کند و در جمی  امرا  گرم مفید بود و اگر حاجت آید از نیم دانگ تا یک 

دانگ سقمونیا دران حل کرده بدهند اسهال تام کند صفت جالب که ملین طب  و مفید درشتی خلط و صاحب قولنج و 

را اگر حرارت رنج دهد بآب آمیخته عو  ماءالعسل دهند شکر طبرزد یک من در سه من آب بآتش نرم  لقوه و فالج

بپزند و کف دور کرده بقوام آرند و بآب سرد آمیخته بخورند و اگر حرارت سخت قوی باشد بر هر من شکر یک من 

هلیله زرد و تمرهندی مویز منقی لعاب اسبغول و سه من آب یا گالب افزوده بقوام آرند صفت نقوع هلیله پوست 

سپستان هر یک سی عدد فلوس خیار شنبر بنفشه هر یک دوازده مثقال آلوی سیاه بست دانه همه را در سه من آب 

گرم تر کنند و یک شبانه روز بنهند و هر صباح مقدار هفتاد درم ازان صاف کرده بست درم شکر انداخته بخورند و دیگر 

له و مسهل لطیف آب انار تر ش و شیرین و حب بنفشه در اقوال سابق و صداع دموی مذکور شد نقوع هلیله و طبیخ هلی

و این مطبوخ بنفشه نیز ناف  عناب بست دانه اصل السوس مقشر نیم کوفته ده درم بنفشه هفت درم فلوس خیار شنبر 

سقوطری بست درم هر دو را  در آن حل کرده صاف نموده بخورند و نقوع صبر اینست آب کاسنی افشرده یک من صبر

در شیشه کرده در آفتاب نهند و بوقت حاجت مقدار سی درم بدهند و در اجزای ضماد شیاف مامیثا در قول عیسی 

گذشت گل نسرین عو  صندل سرخ داخل کرده و هر یک یک جزو و افیون نیم جزو گرفته بر سر نهند و پارچه 
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ه درد بیقرار کند کافور و افیون هر یک یک طسوج بروغن بنفشه یا روغن بسرکه تر کرده باالی ضماد بپوشند و آنرا ک

بید آمیخته در گو ش و بینی چکانند و این همه بعد تنقیه بکار برند و غذا انچه در صداع حار ساذج گفته شد تناول نمایند 

اج خون بلکه ادویه که شان سعید گوید که عالج صداع حادث از زیادتی مره صفرا باستفراغ صفرا از اسهال ست نه باخر

آنها اخراج این خلط بود مثل مطبوخ فواکه و یا غیر آن معمول از بنفشه و هلیله و تمرهندی و آلوست و اگر خلط 

صفراوی بسیار باشد و احتیاج اسهال زیاده افتد دوا را بسقمونیا قوت دهند اگر مزاج متحمل بود و بعد تنقیه مریض با 

رفه و خیارین دهند و ماء الشعیر بآب انار میخو ش بنوشانند و امر بمکیدن انارکنند و هنگام مبردات مثل شیره تخم خ

قبض طب  آب تمرهندی و آلو بخارا بجالب بنوشند و آبیکه دران جو و نیلوفر و کاهو و کدو و پوست خشخا ش 

و کدو سعوط نمایند و تغریق جوشانیده باشند و یا آب سرد بسرکه و گالب و روغن گل بر سر ریزند و بروغن بنفشه 

راس و جبهه بدان کنند و نیلوفر و بنفشه ببویند و بصندل و کافور و اندکی افیون و اقاقیا بآب کاهو و آب حی العالم 

طال  *85*سرشته بر جبهه و صدغین طال سازند و اگر صداع قلق عظیم آرد انزروت در این ادویه افزایند و باالی 

بر بندند تا حرکت شریان من  گردد و تصاعد بخار بسوی سر کم شود و غذا نان صاف مغسول  قطعه اسرب باریک نهاده

با بقول بارد رطب دهند و بر استعمال مزورات اقتصار ورزند و چون صداع ساکن شود ماهی سفید شدیدالبیا  بسرکه یا 

ند ابن الیاس گوید که عالج این نزدیک زرده بیضه به سرکه یا چوزه مرغ معمول بآب غوره یا بسرکه و کشنیز جائز دار

بعالج صداع دموی ست جزآنکه در معالجه این میل باشیای بارد رطب بیشتر و ترک فصد و اسهال طبیعت بمطبوخ 

هلیله باید و ایضاً حل طبیعت بمارالفواکه مثل آلو و عناب و تمرهندی و سپستان و هلیله زرد و کابلی نمایند و یا 

بت ورد دهند و شربت بنفشه و شربت خشخا ش و ربوب فواکه بارد و خمیره بنفشه بدهند اگر با سکنجبین ساده و شر

باشد و غذا ماءالشعیر اگر تپ باشد و اال مزوره ما ش مقشر باسفاناخ و مغز بادام دهند و اگر  بحه الصوتوی سرفه و 

نجبین تلیین کنند و غذا بمزوره آلو جبلی یا سرفه و گرفتگی آواز نباشد بآب انارین معصور بشحم آنها و شکر سفید و تر

تمرهندی یا انار دانه یا زرشک بمغز بادام و شکر و کشمش سازند و اگر صداع شدت نماید و امر عظیم گردد و خوف 

حدوث سرسام حار باشد پس در اسهال طبیعت بمارالفواکه و حقنهای نرم مبالغه کنند و بادهان مبرده مثل روغن بید و 

یر زنان سعوط نمایند و جراده کدو و خیار و عنب الثعب تر و کاهو و خبازی کوفته تنها یا بسرکه و آب سرد بر کدو و ش

سر ضماد کنند و اگر به و برگ نی سبز کوفته تنها یا بسرکه و آب سرد ضماد کنند نیز ناف  بود اگر چیزی ازین حاضر 

سوس شود و بقعر سر برسد و کافور و صندلین و گالب ببویند و نباشد آب سرد بسیار بر سر ریزند تا آنکه سردی او مح

ایضاً ضماد سویق جو بگالب و سرکه ناف  بود و یا بر صدغین و پیشانی و تارک سر شیاف مامیثا و صندل و گل سرخ و 
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ر سر بخارات کافور و یا اسبغول بروغن بید و بنفشه طال کنند و اگر درد شدید باشد اندک کافور دران افزایند و اگر د

غلیظ و ردی و طنین باشد مبردات قویه ازان دور دارند و روغن بابونه و سرکه بکار برند و تلیین طبیعت به حقنه هایی 

السوس مقشر کوفته سه درم و  که دران حشائش ملطفه مثل بابونه و شبت و حلبه و مانند آن بود باید کرد و جالب اصل

ترنجبین هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزوره ما ش مقشر و نخود مقشر بمغز بنفشه خشک سه درم با شکر سفید و 

بادام سازند و دست و پا بآب گرم مطبوخ سبوس گندم بشویند و اگر با صداع قلق و کرب و اضطراب و زردی چشم باشد 

دوغ آید بنوشانند و غذا آب انار میخو ش بشحم آن افشرده و اندکی گالب و سرکه یا ماءالرائب یعنی آب تر ش که باالی 

اقسام بوارد دهند و در مساکن بارده نشانند و زیر بادکش سرد مبلول بگالب جلوس نمایند وانچه خاص ایشان را ناف  

بود خوردن آلو خشک و مشمش و حما  و به و امرودست و انچه مهیج صداع حارست قیام در حمام حار یا آفتاب یا 

و شراب صرف و پیاز و گندنا و سیر و شهدانج و جرجیر و حلبه و شیر و حندقوقی نزدیک آتش و دخان و قبض طبیعت 

الرائحه مثل بوی مردار و جلود رطب و  و بخور باشیای گرم مثل کندر و مشک و غالیه و افاویه و صبر و بوهای بد قوی

و غیره است که در گوگرد و قطران و خوردن یا شمیدن زعفران ست وانچه مضر دماغ بخاصیت ست کرفس و فراخ 

عالج کلی امرا  دماغی مذکور شد و شمیدن سرکه دماغ را نف  دهد و خوردن آن مضر بود صفت دوائی که اسهال 

صفرا برفق نماید بگیرند پوست هلیله زرد از ده درم تا بست درم و کوفته در سه رطل آب تر نموده بآتش نرم بحوشانند 

طبرزد یا ترنجبین پانزده درم داخل کرده بنوشند و اگر با صداع سرفه باشد  تا بیک رطل آید صاف کرده بست درم شکر

از هلیله و مانند آن اجتناب ورزند و این دو استعمال کنند که اسهال صفرا بسهولت کند و نف  بخشونت صدر نماید 

السوس مقشر کوفته بگیرند بنفشه پنج درم نیلوفر چار درم عناب سپستان هر یک بست عدد تخم کاسنی سه درم اصل 

سه درم آلو شیرین بست عدد تخم خبازی سه درم و در سه رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و شکر یا ترنجبین ده درم 

و فلوس خیر شنبر ده درم مالیده صاف کرده بنوشد صفت حبی که اسهال صفرا و جذب او از دماغ بقوت بغیر اضرار 

دو درم سقمونیای خالص مشوی نیم دانگ و دو حبه تربد سفید مصمغ مجوف  بدماغ و تنقیه بدن نماید بگیرند بنفشه

محکوک بروغن بادام چرب کرده یک درم رب السوس نیم درم پوست هلیله زرد یک درم کوفته بیخته بآب خالص 

سرشته حبها سازند و این یک شربت ست صبح بخورند و این حب نیز اسهال صفرا برفق کند بنفشه یک مثقال شیر 

خشت یک مثقال سقمونیا مشوی یک دانگ تربد مصمغ یک درم رب السوس یک دانگ سائیده بمغز خیار شنبر سرشته 

صبح بخورند و اگر از حب کراهت کنند نیم دانگ سقمونیا مشوی در مثل شربت آلو آمیخته بخورانند که در اسهال 

ه درم بنوشیدن صداع حار و حمیات گرم و یرقان صفرا عمل نیک نماید و تنقیه بقوت و تطفیه کند و شربت اجاص پنجا
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را ناف  بود و کسی را که محتاج بمسهل قوی نباشد و مطبوخات و حبوبات بد ذالقه را قبول باشد نیکوست زیرا که 

غثیان و کرب نمی آرد و صفت آن در قول جرجانی گذشت و این صداع حار را در ساعت تسکین دهد افیون یک طسوج 

درم سائیده بآب کاهو طال کنند و یا تخم کاهو بآب آن سائیده بر سر طال نمایند و خوردن کاهو  پوست خشخا ش یک

کوفته در ظرف چینی یا  *86*سازند بگیرند هلیله زرد صد عدد  بسیار ناف  ست صفت حب که برای سفر مرتب می

ظرف بنده کرده یک دو هفته در شیشه کرده بران چندان آب اندازند که چهار انگشت مضموم باالی آن باشد و سر 

آفتاب داشته آبش بگیرند و دیگر آب بران هلیله ریخته بدستور آب او بگیرند بتکرار تا آنکه در هلیله طعم آن باقی نماند 

پس آن آبها را جم  نموده در آفتاب یا بر آتش مالئم گذارند تا غلیظ شود و دست را به روغن بادام چرب نموده حب 

درم تا هفت درم بخورند بجالب که این صفرا را برفق برآرد و نف  مطبوخ هلیله بخشد خجندی گوید که  بسته از چهار

شربت نیلوفر و بنفشه و سکنجبین ساده استعمال کنند اگر با وی سرفه نباشد و شربت خشخا ش و خمیره بنفشه م  

ه آن مصدوع را شدیدالضررست مگر آنکه سپستان اگر باسعال بود و تلیین طبیعت بملینات و حقنها کنند نه بقی ک

بشرکت معده باشد و این مطبوخ ناف  ست اگر احتیاج تنقیه باشد هلیله زرد پنج درم هلیله کابلی پنج درم تمرهندی 

پانزده درم ترنجبین ده درم برسم معهود مرتب ساخته صبح بنوشند و این شربت آلو مسهل ناف  جمی  امرا  صفراوی 

مرهندی سه اوقیه بنفشه دو اوقیه سقمونیای مشوی یک درم زعفران نیم درم تربد یک درم ترنجبین ست آلو صد عدد ت

یک رطل قند سفید یک رطل شربت چهل درم و این حقنه امرا  صفراوی دماغی را بسیار ناف  ست و برفق اسهال 

شه سه درم تخم خطمی سه کند و حرارت پیدا ننماید سبوس گندم در صره بسته یک قبضه جو مقشر یک قبضه بنف

درم عناب بست عدد سپستان بست عدد نیلوفر چهار درم سنای مکی پنج درم در سه رطل آب بپزند تا کم از رطل بماند 

دران شکر یا ترنجبین ده درم روغن بنفشه یا کنجد ده درم حل کرده حقنه کنند و این حقنه تسکین حرارت غریبه و 

لعاب اسبغول روغن بادام شیرین روغن کدو هر واحد یک اوقیه همه را با هم تشنگی کند آب کشک جو دو اوقیه 

مخلوط کرده حقنه نمایند که تطفیه حمی و لهیب عجیب کند و ادهان معروف بارد مستعمل در صداع لطوخاً و سعوطاً 

ست و  پنج ست روغن گل و روغن نیلوفر و روغن بید و روغن بنفشه و روغن تخم کدو و صنعت هر یک معروف

نسخهای سعوط و شموم و ضماد و نطول در اقوال سابق گذشت و هنگام شدت درد این الزق بکار برند بزالبنج شیاف 

مامیثا فوفل گل سرخ صندل هر واحد یک جزو افیون عشر جزو بانزروت آمیخته بر صدغین بچسبانند و باالیش قطعه 

ببش حرارت باشد ناف  ست تخم کاهو پوست خشخا ش تخم باریک اسرب بندند و این دوای مبرد برای هر دردی که س

خرفه باقال مقشر کاکنج هر یک یک درم افیون یک طسوج بلعاب اسبغول آمیخته بخورند و حق آنست که نزدیک 
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مخدرات قویه نشوند مگر آنکه درد بحد غشی رسد و بالجمله استعمال آنها از خارج بدن اولی ست و لخلخه مایعات 

ثل آب سیب و به گالب و غیره است در شیشه مطیب بصندل و کافور و مشک کنند و ادهان طیب طیب الرائحه م

الرائحه مثل روغن خالف و روغن بنفشه و مانند آن و گویا که آن لفظ عجمی ست گویند ملخلخ یعنی مختلط و 

ین لخلخه مبرد مقوی مضروب چنانچه قول شیخ الرئیس در عالج صداع تاب  حمیات بانحل ملخلخا شاهد اینست و ا

دماغ ناف  صداع و سرسام حارست صندلین گالب آب خیار سرکه شیر زنان روغن گل مختلط ساخته ضماد کنند ابن 

نوح گویند که اسهال بماءالفواکه و حب هلیله و حب صبر و غیره نمایند و هر یک ازان در سابق مذکور شد و یا آب 

د و یک اوقیه صبر دران انداخته چند روز در آفتاب بدارند بعد ازان از یک کاسنی بیفشرند و جو ش داده کف او بردارن

اوقیه تا سه اوقیه بنوشند و اگر مریض را چیزی از اوجاع سفل باشد یک درم یا دو درم کتیرا دران داخل کنند و پارچه را 

سد و هر روز کشنیز خشک بر برف سرد کرده بر سر نهند یکی بعد دیگری تا آنکه سردی محسوس شود و بقعر سر بر

یک درم با دو درم شکر بخورند و بنقوع مشمش و آب آلو و آب توت شامی و آب انار تر ش و مانند آن لزوم نمایند و 

لخلخه معمول از روغن گل دو جزو گالب سرکه خمر هر واحد یک جزو بر هم زنند تا یک ذات گردد و بر برف سرد 

رف سرد کرده تبرید شدید نماید و یا حشائش بارده مثل برگ بید یا برگ خطمی یا کرده بر سر نهند و روغن بنفشه بر ب

بنفشه یا گل سرخ یا کشنیز سبز یا برگ کاهو یا عنب الثعلب یا برگ نی یا خیار یا بادرنگ یا کدو یا قطف یا بقله 

اد نمایند یا آب آنها سرد کرده بر ریمانی یا حی العالم یا عصی الراعی و مانند آن مفرد و مرکب کوفته بر سر نهند و ضم

سر ریزند و با این همه آبها یا اکثر ازان با روغن گل بجوشانند تا روغن بماند سرد کرده بر سر نهند و رطوبت سرطان 

زنده کوفته سعوط نمایند و یا سعوط طباشیر و شکر که در عالج صداع حار در قول صاحب کامل گذشته بروغن بنفشه 

یا سفیدی بیضه مرغ رقیق بچکانند و اگر در سر بخارات بسیار باشد مبردات مخدره مثل عصاره یا شیر دختران 

خشخا ش و یبروج و مانند آن استعمال نکنند مگر آنکه بیخوابی شدت کند که درین هنگام خشخا ش و نیلوفر و جو 

ضعیف باشد از دوشیدن شیر بر سر  کوفته جوشانیده آبش بر سر ریزند و شیر زنان یا شیر بز بر سر دوشند و اگر مریض

حذر کنند و عو  او ضماد معمول از بابونه و خطمی و پوست خشخا ش و نیلوفر استعمال نمایند و بر صدغین صندل و 

کافور و آب یبروج و آب بنج طال سازند و غذا پست گندم مکرر بآب گرم شسته و شرب آب برف مفید و یا نان سفید 

دیل آب نمایند تا منتفخ گردد پس چیزی از آبهای تر ش قابض مثل آب انار شیرین و تر ش سه بار در آب تر کرده تب

و گالب و سیب  *87*برآن ریخته بخورند و بوارد که از کدو و خرفه و بقله یمانی و سرمق و خیار بماست و آب غوره 

باشد کدو و کاهو و قطف و خیار  و به و امرود و خرنوب شامی و زرشک و ریباس و مشمش و آلو سازند و اگر کم خوابی
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بروغن بادام دهند وانچه مضر صداع حارست خرما و باقال و جوز و انجیر و بادروج و لحوم و بادنجان و مغز چلغوزه و 

ابازیر و غیره است که در قول ابن الیاس گذشت و مضرات دماغ در عالج کلی امرا  دماغی مسطور شد گیالنی 

نفشه با شربت آلو یا نقوع فواکه تمرهندی اسهال صفرا و تسکین می نماید و اگر باب گرم مینویسد که نوشیدن شربت ب

آمیزند بسرعت اسهال آورد و باید که بسقمونیا و صبر قوت دهند و گاهی سقمونیا تنها در جالب یا اشربه مذکوره یا در 

و اسهال می آرد و درین نوع در تبرید بیشتر آب انارین بشکر یا در آب تمرهندی و شکر یا در رائب آمیخته داده میشود 

از دموی مبالغه نمایند پس اسبفول در آب انارین معصورین باندک شکر برای من  بخاره اطفای حرارت بنوشانند و هر 

صبح شربت آلو و بعد دو ساعت آشجو و در نیمروز ماءالخیار بنوشد و هنگام شب اسبفول بآب سرد و جالب سرد کرده 

این سفوف مبرد بدهند مغز تخم خیار و مغز کدو و تخم خرفه و کشنیز خشک مساوی با همچند آن شکر بخورند و 

آمیخته سفوف سازند و لخلخه معمول از گالب و صندل و سرکه و کافور و سائر مشمومات بارد مذکور در صداع حار 

گام اشتداد وج  ضماد انزروت و غیره و ساذح ببویند و ضمادات و قطورات که درانجا مسطور شد استعمال نمایند و هن

سموط افیون و کافور در آب برگ بید بعمل آرند و این هر دو نسخه در قول مسیحی در عالج صداع حار ساذج مسطور 

شد و ازانچه تولد صفرا بسیار نماید مثل سوء هضم و اعرا  نفسانی چون غم و هم و غضب و سهر و صوم و تقلیل 

آن اجتناب واجب ست و از اغذیه حاره و اشربه حاره و منجرات مثل جوز و سیر و پیاز و گندنا و  ملمام و تاخیر از وقت

خردل و مانند آن احتراز نمایند مصنف خالصه گوید که وقت هیجان درد گل بنفشه در آب جوشانیده پای تا زانو دران 

بازی پوست خشخا ش جو مقشر نیم کوفته در نهاده بدست همی مالند و از باال بزیر همی کشند و گل بنفشه نیلوفر خ

آب جوشانیده صاف نموده نیمگرم بر سر ریزند و مالیدن شیر بز بر کف پاها سودمندست و باقی تدبیر همانست که در 

قول ابن الیاس گذشت و بصورت احتقان ابخره غلیظه در سر تنطیل بمحلالت و تسعیط بروغن بابونه و شبت و امثال 

سببش ارتباک و اجتماع اخالط غلیظه بلغمی ست در عروق سرد و سردی اغشیه و  الج صداع بلغمیعآن نیز جائزست 

اسباب او استکثار اغذیه بارده رطبه و کثرت بیکاری و سکون و تواتر تخمه و استحمام عقب تناول طعام و قلت استعمال 

ج بدهند و یا خطمی مویز تنقیه و تحلیل ست پس اوال بهر نضج و تلطیف ماده منضج بلغم یا مغلی حلو یا مغلی منض

منقی اسطوخودوس اصل السوس گاوزبان کشنیز خشک جوشانیده صاف نموده نبات سفید یا خمیر بنفشه یا گلقند داخل 

کرده دهند و بعد نضج ماده بمسهل بلغم و حب ایارج یا حب قوقایا تنقیه کنند و اصل السوس مقشر بادیان بیخ بادیان 

س هر یک چهار ماشه در عرقیات جوشانیده شربت بنفشه حل کرده بنوشند و بعد پرسیاوشان گل بنفشه اسطوخودو

نضج گل سرخ ششماشه مویز منقی بست دانه سنای مکی نه ماشه مغز فلوس ترنجبین هر یک شش توله گلقند چهار 
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ا شربت توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل دهند و روز دوم لعاب تخم کنوچه چهار ماشه با شربت بنفشه ی

اسطوخودوس دو توله تخم ریحان یا بالنگو یا تودری یا فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند و در مسهل دوم و سوم 

هلیلجات هر یک ششماشه بیفزایند و اگر غلبه برودت زیاده باشد بیخ کرفس انیسون بادرنجبویه اذخر و غیره در منضج 

ند و یا بیخ بادیان بیخ کاسنی اذخر عنب الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل زیاده کنند بعده بحبوب مسهله تنقیه دماغ نمای

السوس مقشر شاهتره تخم خطمی خبازی هر یک دو درم اسطوخودوس گاوزبان گل گاوزبان هر یک یک مثقال در دو 

داخل  رطل آب یا عرق عنب الثعلب و عرق کاسنی و عرق شاهتره بجوشانند هر گاه نیم رطل بماند گلقند چهار توله

کرده بنوشند و بعد ظهور اثر نضج در قاروره سنای مکی هلیله کابلی هلیله زرد افتیمون بصره بسته هر یک دو درم مغز 

خیار شنبر شش توله شیر خشت و ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام پنج ماشه افزوده مسهل دهند و گاهی تربد 

ماشه تا چهار ماشه می افزایند و بعد مسهل بدستور حب ایارج دهند و  سفید از سه ماشه تا شش ماشه و غاریقون از دو

مسهل مذکور بحذف خیار شنبر و روغن بادام جهت بدرقه آن بنوشند .... اگر مریض محرورالمزاج بود حب هلیله بدهند 

اضطراب و بطور عمل .... .و شیخ الرئیس نوشیدن طبیخ افتیمون و مویز بایارج فیقرا اوفق نوشته و اگر از استعمال ایارج 

حادث شود تخم خطمی دو درم خبازی نیم درم روغن بادام و آب نیم گرم استعمال نمایند و استعمال این سفوف حب 

نیز در تنقیه بدن از بلغم عجیب االثرست بگیرند حب النیل و مثل نخود بریان نمایند و ..... النیل معمول حکیم عابد 

نیم گرم بخورانند و این دوای حب الملوک نیز .... ی سفوف سازند و سه درم بگالب یا افتیمون و سنا و تربد مساو

عجیب ست حب السالطین مدبر و هلیله زرد و دار فلفل هر یک یک جز و زنجبیل سه جزو سائیده بعسل سرشته 

طیف او ماءاالصول که از بقدر دو حبه بدهند که بلغم بسیار بی غائله بر آرد و اگر خلط بسیار غلیظ بود بهر تل *88*

پوست بیخ کرفس و سلیخه و انیسون و سنبل الطیب و شیح ارمنی و مصطکی و غیر ساخته باشند بقدر پنجاه درم با 

شربت اسطوخودوس و شربت لیمو هر واحد یک اوقیه باریک اوقیه گلقند یا با روغن بید انجیر از یک مثقال تا دو مثقال 

پنج روز داده تنقیه بحبوب مذکوره کنند و یا این مطبوخ منضج دهند مویز منقی بست درم  و روغن بادام تلخ سه روز یا

ریشه خطمی پرسیاوشان هر یک سه درم سعد یک مثقال انیسون بادیان مصطکی هر واحد یک درم جوشانیده صاف 

امند و غذا شوربای چوزه نموده ده درم گلقند حل کرده باز صاف نموده پانزده درم سکنجبین بزوری اضافه کرده بیاش

مرغ یا نان یا چالو سازند و بعد نضج تنقیه نمایند و بعد ار تنقیه غراغر منقی راس بعمل آرند و روغن یاسمین یا سداب 

یا سوسن یا روغن گلچکان یا روغن هندی بر سرمالند و از اضمده و سعوطات و شمومات و کمادات و غیره که در عالج 

در هر هفته یک بار یا دو بار بصورت بقیه  اصطخیقونبکار برند و خوردن حب قوقایا یا حب صداع بارد ساذج گذشت 
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ماده مفید بود و استعمال هلیله مربی و بیدالورد و اطریفل اسطوخودوس مفیدست و مداومت معجون انطاکی و اطریفل 

تقویت اسطوخودوس ماشه سوده مسهل در ازاله صداع مزمن از مجربات راقم ست و ایضا بعد تنقیه بهر تعدیل و 

باطریفل سرشته بخورند بعده مویز منقی ده دانه بادیان هفت ماشه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و اگر تقویت دماغ و 

دل مطلوب بود اسطوخودوس سوده بدواءالمسک معتدل یا حار سرشته تناول نمایند باالیش عرق بادیان عرق عنب 

بض بود و ضرورت اخراج بلغم باشد ایارج فیقرا چهار ماشه باطریفل کشنیزی سرشته بخورند الثعلب بنوشند و اگر طب  ق

و عرق شاهتره عرق عنب الثعلب هر یک پنج توله نیم گرم بنوشند و اگر با وجود آن مزاج مریض یابس بود ایارج را 

شاهتره پاوسیر و نبات بدهند و اگر بروغن بادام چرب کرده باطریفل صفیر سرشته همراه لعاب بهدانه دو ماشه و عرق 

صفرا با بلغم مرکب بود اسطوخودوس گل نیلوفر هر یک چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده تودری سفید 

شش ماشه پاشیده بدهند باز گل بنفشه چهار ماشه در جوشانده افزوده اطریفل کشنیزی بدل تودری کنند و یا 

پرسیاوشان با شربت بنفشه بدستور بدهند و یا اطریفل کشنیزی همراه بادیان گل  اسطوخودوس گل بنفشه گل نیلوفر

و درد اعضا سورنجان ماشه سوده باطریفل آمیزند و  ابخرهبنفشه جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند روز دوم برعایت 

صفرا و خون هر دو با بلغم مرکب شاهتره شش ماشه در طبیخ افزایند و استعمال اطریفل ملین معلوم نیز مفید بود و اگر 

بود اطریفل صفیر خورده شاهتره شش ماشه مویز منقی ده دانه گل سرخ بادیان هر یک شش ماشه جوشانیده دهند و 

یا اطریفل کشنیزی همراه پرسیاوشان شش ماشه انجیر زرد چهار عدد شاهتره چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده 

زیاده معلوم شود کشنیز خشک چهار ماشه گل بنفشه شش ماشه عو  انجیر افزایند و  بخورند باز غلبه صفرا و خون

پاشویه حار از گل بابونه و اکلیل الملک و خطمی و عنب الثعلب و زوفای خشک و حاشا و خردل و نمک طعام و سبوس 

گ ابهل و تخم آن و گندم و نمام و چوب چینی یا عشبه نیز بصداع بارد مفیدست و برنجاسف حلبه اسطوخودوس بر

غیره که در قول مسیحی و جرجانی بیاید حسب حاجت در آب جوشانیده اول انکباب بران نموده بآبش نطول کردن ناف  

صداع بلغمی و اقوی از همه تدابیرست و چند قطره آب آن در گو ش و بینی نیز چکانند و از شمومات نافعه پیه روباه 

دبیدستر مشک شونیز بریان جمله را در پارچه باریک بسته متصل ببویند و ضماد ست و این شموم هم نف  کلی دارد جن

قرنفل زنجبیل بزرالبنج هر یک ماشه افیون نیم ماشه بعد تنقیه معمول ست و این ضماد هم بعد تنقیه بصداع بقیه 

راب کهنه حل کفایت کند و مجرب بالتخلف ست جندبیدستر فرفیون خردل هر واحد یک درم افیون رب  درم در ش

نموده ضماد کنند و کذا مر و جندبیدستر و فرفیون هر واحد یک جزو افیون رب  جزو در آب سداب حب بسته بروغن 

یا قسط سائیده طال کردن مفید صداع بارد مادی ست و ضماد بابونه اکلیل بیخ کبر گل سرخ سداب کرویاکمون  چنبیلی
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بت فقط دارچینی صرف و خردل بسرکه سوده یا فرفیون در آب سنبل الطیب عود شبت نیز ناف  و اکثر ضماد ش

مرزنجو ش حل کرده کفایت میکند و جالینوس گوید که اگر فرفیون بروغن لطیف مثل روغن بابونه طال سازند در 

ساعت این صداع را ساکن کند و با وجود این بدوای دیگر حاجت نیفتد و ایضاً او گفته که من در صداع مزمن ضماد 

ن کبوتر صحرائی و حرف استعمال میکنم و در شفاءالعاجل ازو منقول ست که در صداع بارد ضماد بو ش دربندی سرگی

مرکب با جوزبوا و قرنفل و اندکی زعفران در گالب استعمال می نمود و نف  عظیم میکرد و طالی روغن فرفیون و 

عدسی بروغن گل سائیده مزیل صداع مزمن  ضماد محمدابن زکریا نیز مفید صداع مزمن ست و طالی سقمونیا بقدر

ست و سعوط مغز تخم سرس باریک سائیده بقدر یک سرخ و یا برگ نورسته کنیر خشک کرده سوده منقی دماغ از 

رطوبت فضلیه است و مرزنجو ش فلفل گرد دارشیشعان تنباکو دوره بندال هر واحد ماشه زعفران دو سرخ کوفته بیخته 

صداع مزمن از مجربات اوستادی مرحوم ست و کذا سعوط مشک نیم ماشه در روغن بادام سعوط کردن معطس و مزیل 

یک درم حل کرده چند قطره جهت صداع و تنقیه مزمنه مجرب لیکن در استعمال عطوسات  *89* یا روغن پسته

و بابونه سداب  احتیاط نمایند که پیش از تنقیه نباشد ورنه موجب تحریک مواد و اشنداد مر  دران زمان خواهد شد

مرزنجو ش پودنیه در آب پخته روغن ناردین داخل کرده در بینی و گو ش چکانیدن ناف  و اگر مریض کرب باغثیان یا 

خلش در فم معده خود دریابد قی کنانند و اگر با تپ باشد از رفتن بحمام اجتناب نمایند و هر گاه این صداع مستقر و 

چوب چینی ناف  بود پس اگر صداع باین تدابیر ساکن نشود و برودت مزاج دماغ  مزمن و ماده آن متمکن گردد استعمال

بحال خود باشد و بلد نیز بارد و سن پیری و مریض باردالمزاج بود دماغ وسط سر و یا هر دو بازو داشتن زخم تا زمانی 

مودن یک بازو نیز کفایت می دراز تا ازان چرک جاری گردد و ماده میل بدان جانب نماید مفیدست و بساست که داغ ن

کند و اگر خوف کوری باشد عرقین صدغین قط  کرده بران داغ دهند و تقلیل آب و غذا و تلطیف او درین صداع از 

با توابل غیر مصدعه مانند دارچینی و  کبابواجبات ست و باغذیه هماره یابسه ناشف رطوبات مثل قالیاد و مطنجنات و 

کردیا غذا سازند و لحوم طیور صحرائی خفیف مثل دراج و تیهو و بچه کبوتر و مرغ با مغز  قرنفل و ساذج و خولنجان و

قرطم بخورانند و از اغذیه منجره مصدعه بارده رطبه اجتناب نمایند و ریاضت بسیار کنند و پایها بمالند انتباه مخفی 

گان مرطبات و مبردات بکثرت و در بلدان بارده نماند که این صداع اکثر به پیران و زنان بلغمی مزاجان و استعمال کنند

و فصل زمستان عار  میشود در ابتدا سهل العالج ست و هرگاه مزمن گردد مخوف بود و عالج او صعب باشد و بصرع 

یا فالج یا لقوه یا سکته یا کوری چشم مودی گردد پس در عالجش تهاون نفرمایند و در تسکین آن بحسن تدبیر و 

مالزمت ادویه سعی نمایند اطریفل مسهل منقی دماغ معمول در صداع مزمن پوست هلیله کابلی هلیله  اصالح اغذیه و



145 
 

سیاه پوست بلیله آمله بسفائج اسطوخودوس گاوزبان غاریقون بادیان هر واحد دو مثقال مویز منقی مکی هر یک دو توله 

یا روغن گاو چرب کرده شهد  سه چند بقوام آورده  تربد موصوف یک توله مغز بادام یک توله ادویه سائیده بروغن بادام

بسرشند خوراک تا دو توله و معجون انطاکی در قول انطاکی خواهد آمد اطریفل اسطوخودوس ناف  دردسر و دیگر 

امرا  بلغمی و سوداوی دماغی و اگر بعد تنقیه دردسر باقی باشد باید که چندی برین اطریفل دامت نمایند پوست 

کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله گل سرخ اسطوخودوس بسفائج افتیمون کشمش مساوی سائیده بروغن  هلیله زرد و

بادام چرب کرده بعسل مقوم بسرشند و بعضی عو  کشمش مویز منقی داخل کرده و بعضی هر دو روغن گل چگان 

دام گل بچکند گل نیلوفر اصل  کابلی صندل خولنجان روناس هر واحد یک و یوداء برنگناف  صداع بخاصیت گلچکان 

السوس هر یک دو دام برگ بنگره سه دام آمله چهار دام اجزا نیم کوفته و روغن کنجد نیم پاو و شیر ماده گاو یک آثار 

و آب قدری یک شبانه روز تر کرده صبح بجوشانند تا روغن بماند صاف کرده بر سر بمالند اقوال مهره ابوسهل گوید که 

ده بارد بلغمی باشد باید که تنقیه بحب اصطخیقون و حب صبر و قوقایا نمایند یا باین حب قوقایا ایارج اگر صداع از ما

فیقرا ده درم شحم حنظل سه درم سقمونیا ثلث درم تربد سفید هفت درم اسطوخودوس پنج درم و جمله ده شربت 

ه عنصلی و خردل و عاقرقرحا و صعتر و متوسط ست و اگر خلط محتبس در سر باقی ماند غرغره بایارج فیقرا و سرک

پوست بیخ کبر نمایند و استعمال این نقوع صبر تنقیه بالغ سر و معده  میکند هلیله سیاه و بلیله و آمله  هر واحد ده جزو 

هر واحد چهار جزو شکاعی ..... بیخ بادیان بیخ کرفس بیخ اذخر اصل السوس هر واحد هشت جزو سنبل الطیب قصب 

ر واحد  پنج جزو شحم حنظل دو جزو در پنج رطل آب بجوشانند تا یک رطل و نیم بماند صاف کرده صبر باداورد ه

سقوطری چهار جزو دران انداخته در ظرف آبگینه بآفتاب بدارند و وقت حاجت از یک اوقیه تا دو اوقیه بنوشند و اگر 

و مویز منقی بدهند و اگر چیزی مر  باقی ماند صداع ساکن نشود ایارج ارکاغانیس و ایارج جالینوس بطبیخ افتیمون 

بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و نمام و مرزنجو ش و رگ غار و شیح نطول سازند که این تقویت سر و تحلیل ماده کند و 

گاهی این اشیا باین طور استعمال میکنند که سائیده بآن روغن سوسن یا روغن خیری یا روغن یاسمین با روغن قسط 

ن بآن آمیخته قدری ازین روغنها سعوط می نمایند و غالیه ببویند و مشک سوده در بینی دهند و اگر حاجت یا روغ

بقویتر باشد بگیرند یک قیراط فرفیون و قیراطی جندبیدستر و در اندک روغن زنبق حل کرده سعوط کنند و بروغن زنبق 

یا پودینه .....  سازند و یا بروغن جوز که دران سداب که دران جندبیدستر و فرفیون و فلفل حل کرده باشند بر سر طال

پخته باشند و برطبیخ بابونه و سداب و یاسمین و سوسن و نمام و نسرین و قیصوم و پودینه و برگ سرو و جوز سرو و 

انجیر برگ صنوبر انکباب نمایند و اگر باوجود این عالجات در سر خلط و صداع باقی ماند این نقوع ایارج بروغن بید 
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انیسون هر واحد سه درم در ... بنوشند هلیله کابلی و بلیله آمله هر واحد پنج درم مصطکی چهار درم افسنتین تخم کشو 

اوقیه ازان بقدری روغن بیدانجیر ..... دو رطل آب بپزند تا ثلث آن بماند صاف کرده دران ایارج فیقرا پنج درم حل کنند 

ر  شود قی کنند و بگیرند صبر و مر و فرفیون و قسط و صمغ عربی و انزروت بخورند و اگر این غثیان و کرب عا

و جندبیدستر و کندر مساوی و در شراب ریحانی سرشته بر سر طال نمایند و این حب در دهن دارند و بدان  *91*

باقال حبهای غرغره سازند عاقرقرحا و خردل و برگ مرزنجو ش سائیده مثل مویز منقی بسرکه سوده بیامیزند و مثل 

یا تیوه یا دراج و  ناخواناحل کرده استعمال نمایند و طعام ..... پهن سازند و در دهن بدارند و چون اراده غرغره بدان کنند 

و لحوم طیور صحرائی و نخوداب بزیره و روغن جوز بدهند و نان خور ش بکف  ناخواناباقال یا بمری در روغن جوز و 

ترک نمایند شیخ میفرماید که تنقیه بدن کنند .... زند و ماءالعسل مطبوخ بنوشند و تمامی و سداب سا.... خردل و زیره 

اگر خلط مشترک در بدن باشد بعده تقلیل غذا و تلطیف آن بعمل آرند و ابازیر غیر مصدعه بکار برند و منضجات و 

دک ازان شروع کرده بندریخ مستفرغات که در عالج امرا  دماغی بلغمی مسطور شد استعمال نمایند و اندک ان

بیفزایند بعد معالجات دیگر که همانجا مذکور شد بعمل آرند و ایضا انچه اوجاع سر را تسکین دهد و همه آنچه استعمال 

تریاقیه در هفته یک مرتبه ناف  بود و  ساجیناو در عالج امرا  دماغی بارد و رطب واجب ست بکار برند و استعمال 

بارد ابتدا بتراشیدن موی سر کنند و پس بگیرند دو مثقال فرفیون و یک مثقال بورق و دو مثقال  صفت اطلیه ناف  صداع

سداب دشتی و یک مثقال تخم حرمل و دو مثقال خردل سائیده بآب مرزنجو ش سرشته بر سر طال نمایند و از اطلیه 

کبوتر دو مثقال در سرکه کهنه سائیده طال مثقال سرگین ..... جیده فلفل مثقال تفل روغن زعفران مثقال و ثلث فرفیون 

سازند و ایضا طالی فرفیون و نمک و بورق و ایضا افیون و زعفران و صبر و مر و غیره که در قول مسیحی گذشت بآب 

و شقیقه بارد مزمن اینست که بسنگ مصری طال نمایند که این ..... سداب طال نمایند و از اطلیه جیده برای این و بهر 

نف  ست و ایضا فلفل سفید و زعفران هر واحد دو درم فرفیون یک درم بسرگین کبوتر صحرائی یک نیم درم شدیدال

بسرکه سرشته بر پیشانی طال کنند و ایضا مر صبر فرفیون جندبیدستر افیون قسط عاقرقرحا فلفل بشراب کهنه طال 

فران هر واحد دو مثقال فرفیون نیم مثقال الحمام و آن قوی ست و ایضا فلفل و قرص زع ذیلنمایند و ایضا دوای 

بترقیق یا آمیختن .... سرگین کبوتر یک نیم مثقال سیاهی دلوات یک نیم مثقال سرکه مقدار حاجت و این ادویه گاهی 

شیر یا سفیدی بیضه و گاهی صرف استعمال میکنند و درجات اینها مختلف ست صفت سعوطات ناف  صداع بارد از 

ز است که در عالج صداع بارد ساذج مذکور شد و کذا مومیائی بجندبیدستر و مشک و بعضی گفته الجمله سعوط شونی

اند که چون به هفت برگ صعتر و هفت دانه خردل در روغن بنفشه سوده و سعوط کنند ناف  است و انچه تجربه کرده 
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انچه او برای صداع بارد میکنند و  شده مشک و عنبر و میعه است که بقدر عدس ازینها گرفته هر وقت سعوط نمایند و

تسخین و تنقیه میکند روغن شحم حنظل ست و یا روغنی که دران عصاره قثاءالحمار گداخته باشند و از آنچه قوی 

درین باب شدید النف  گمان کرده اینست که بگیرند آب برگ شفتالو بی آب افشرده و ازان سه قطره ناشتا سعوط کنند و 

فشه چکانند و اسفیدباج بسیار چرب بنوشند و از آنچه درین باب ستوده اند اینست که بگیرند زهره بعد ساعتی روغن بن

نر گاو سرخ رنگ سه درم مومیایی دو درم مشک یک درم کافور نیم درم و ازان سعوط سازند و ایضا بگیرند ثافسیا یک 

م مثقال و همه را بآب بیخ چقندر نیم مثقال اصل السوس یک مثقال فرفیون یک نیم مثقال عسل مصفی یک نی

آمیخته بقدر دانه جاورس از نوک میل و بینی چکانند و ایضا فرفیون و دو ثلث وزن آن خضص هندی بآب چقندر 

سرشته در بینی چکانند و ایضا سعوط ناف  بخور مریم خشک هشت مثقال بورق و سماق هر واحد چهار مثقال باریک 

و مریض سرخود برداشته بقوت استنشاق آن نماید و ایضا شونیز چهار مثقال عصاره الحمار سائیده و بابونه در بینی دهند 

دو مثقال نوشادر دو مثقال بروغن حنا یا روغن قثارالحمار سرشته اندرون بینی بدان طال نمایند و بوی او مریض بقوت 

بآب گرم بشویند صفت ادهان که بر سر استنشاق نماید و چون از سر او رطوبت بسیار فرود آید دران هنگام بینی را 

صاحب صداع بارد می مالند جمی  روغنهای گرم و روغنهائی که دران شبت و پودینه و مرزنجو ش و شیح و نمام و 

سداب و برگ غار پخته باشند و آنچه در عالج امرا  دماغی بارد و بلغمی مذکور شد آنرا ناف  ست و حال روغن بلسان 

این برای سعوطات و قطورات گو ش نیز صالحیت دارد و این نفوخ ناف  صداع مزمن ست بگیرند همانجا معلوم شده و 

عصاره قثاءالحمار و بخور مریم و سطرون مساوی ساییده در بینی دهند و یا شونیز و عصاره قثاءالحمار و یا شونیز و 

ایارج و حب قوقایا نمایند اگر فصل و اندک صمغ سداب صاحب کامل گوید که در امر این ابتدا باستفراغ بلغم از حب 

سن و قوت مساعد باشد و تنقیه بعد نضج خلط و تلطیف آن کنند اگر لطیف نباشد بماءاالصول م  روغن بیدانجیر در 

روغن بادام تلخ کنند سه روز و یا پنج روز بنوشند بعد ازان حبوب مذکور بخورند و اگر فائده نشود و ایارج جالینوس بقدر 

ند و بعد ازان غرغره بایارج فیقرا م  سکنجبین یا خردل یا با عاقرقرحا م  ماءالعسل کنند و بعد ازین ضمده حاجت ده

استفراغ بحب صبر یا بحب ذهب در هر هفته یک دو  تعاهدنطوالت که در عالج صداع بارد ساذج گذشت بعمل آرند 

ضماد ناف  صداع بارد کهنه است فرفیون نو فلفل سیاه مرتبه ناف  ست و تدبیر غذا مثل صداع بارد ساذج نمایند و این 

 هر یک مثقال سرگین کبوتر دو مثقال باریک سائیده بسرکه تند سرشته بعد حلق سر ضماد کنند و اگر بقرص کوکب

مخلوط بآب مرزنجو ش و یا بقلونیا بآب مذکور طال کنند نف  و بدو طال بخردل نیز ناف  ست و بآب برگ  *91*

ا بآب برگ فنجنکشت م  روغن مرزنجو ش سعوط کنند و سعوط مومیائی م  روغن بنفشه یا روغن بلسان برنجاسف و ی
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نیز مفید بود و سعوط بعصاره قثاءالحمار م  شیر دختر صداع مزمن و بیضه را ناف  ست و ضماد بصبر و روغن گل و 

بد ده درم گل سرخ سه درم حب سرکه سودمند صفت حب صبر ناف  صداع بلغمی صبر شش درم مصطکی چهار درم تر

ساخته دو درم وقت خواب بخورند و این حب منقی دماغ از بلغم ست پوست هلیله کابلی درم صبر چهار دانگ مصطکی 

انیسون هر واحد یک نیم دانگ همه را کوفته بآب کرفس حب سازند و این یک شربت ست و صبح بآب نیمگرم 

ت تربد یک نیم درم ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل نمک هندی هر یک بخورند و این حب نیز ناف  صداع بلغمی س

دو دانگ سقمونیا عود خام انیسون مقل هر یک دانگ باریک سوده بآب حب سازند و این یک شربت ست و ایضا این 

 ضماد بکار برند فرفیون بورق سفید هر واحد دو مثقال سداب صحرائی مثقال تخم حرمل و خردل هر واحد یک نیم

مثقال باریک سائیده بآب مرزنجو ش سرشته بر سر ضماد نمایند که این صداع کهنه که از خلط غلیظ بارد بود ناف  ست 

و این دوا صداع کهنه بارد و بلغمی را ناف  موی سر را بتراشند و نمک نیمکوفته یک کف در آب یک رطل حل کنند و 

رند و صبح بشویند و باید که سائر تدابیر صداع بارد ساذج از حنا اضافه کرده بر سر خضاب نمایند و همه شب نگاهدا

ضمادات و نطوالت و سعوطات بعد تنقیه و حقنهای قویه و اغذیه مسنحنه بعمل آرند و این دوا ناف  صداع کهنه ست و 

و  نسخه او همان نفوخ ست که در قول شیخ گذشت و اگر آنرا بروغن سوسن سرشته در منخرین طال کنند نف  بخشد

اگر کبابه سائیده بگالب سرشته برتارک سر طال کنند صداع بارد را سود دهد سیاسمعیل مینویسد که اول تدبیر تنقیه 

باید کرد بحب اصطمخیقون و قوقایا و صبر و شبیار و ایارج فیقرا و شحم حنظل و مانند آن و اگر ممکن بود حقنه حار 

گرم بر سر نهادن و در بینی و گو ش چکانیدن و نطوالت موافق و  بعمل آرند و بعد تنقیه غرغره کردن و روغنهای

معطسات و نجورات و طالی موافق بکار بردن صفت حب صبر بگیرند صبر سقوطری دوازده درم هلیله کابلی چهار درم 

مصطکی سه درم گل سرخ انیسون زعفران هریک درم کتیرا دو درم بدستور حب بسازند شربتی دو درم وقت خواب بر 

سبیل شبیار دیگر صبر یک درم تربد نیم درم شحم حنظل یک نیم دانگ سقمونیا مقل کتیرا هر یک نیم دانگ بآب یا 

بآب کرنب یا بآب بادیان حب سازند و این همه یک شربت است حب ایارج ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل انیسون 

بآب کرفس حب کنند و آنجا که حاجت بقوی تر  هر یک دانگی و نیم افتیمون دو دانگ مقل و کتیرا هر یک دانگی

باشد ایارج روفس و جالینوس و لوغاذیا و مانند آن دهند صفت حبی که یوحنا بن ماسویه ساخته است ایارج فیقرا هفت 

درم هلیله کابلی چهار درم نمک هندی سه درم بیخ کرفس غاریقون بسفائج فراسیون هر یک سه درم تربد ده درم تخم 

ج درم افتیمون چهاردرم کوفته بیخته حبها کنند بقدر فلفل شربتی دو درم تا دو مثقال بر سبیل شبیار هر شب انجره پن

یک شربت بدهند صفت حب ایارج ایارج فیقرا و تربد هریک درم شحم حنظل نمک هندی هریک دو دانگ باقی اجزا 
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بگیرند هفت درم افتیمون و بست درم مویز  همانست که در قول صاحب کامل گذشت و آنرا که این حبوب قائده ندهد

منقی و در یک من آب بپزند تا ثلث بماند صاف کرده ایارج ارکاغانیس چهار درم نمک یک درم داخل کرده ناشتا بدهند 

غرغره ایارج فیقرا عاقرقرحا کوفته درسکنجبین یا در آب کاسه حل کرده بدان غرغره کردن موافق بود دیگر عاقرقرحا 

دل پوست بیخ کبر همه را سوده بعسل سرشته بسرکه عنصل حل کنند و بکار برند دیگر مرزنجو ش سعتر انار سعتر خر

دانه تر ش صبر مساوی سائیده بسکنجبین عسلی حل کرده بکار برند و پودینه دشتی و سعتر و قیصوم و شبت و غیر آن 

آن بر سر ریزند طال فرفیون در روغن یاسمین که در نطول بقول مسیحی گذشت جوشانیده سر به بخار آن دارند و آب 

یا سوسن بسایند تا مثل مرهم شود طال کنند تا در حال درد بنشاند سعوط شونیز چهار درم نوشادر تربد هر یک درم و 

اند همه را بکوبند و بپزند و بروغن یاسمین یا روغن بادام تلخ حل کرده داخل  در بعض نسخه عو  تربد بورق آورده

ال نمایند و چکانیدن روغن یاسمین و قسط و سداب و شبت و بابونه و مانند آن در بینی و گو ش سود دارد و آنجا بینی ط

که درد صعب باشد جندبیدستر فرفیون هر یک نیم دانگ به روغن سوسن گداخته در بینی چکانند و نمام و سداب و 

د و فلفل و کند ش و جندبیدستر نرم سوده در پارچه بسته بابونه و نسرین ببویانند و پیش او عود سندروس و طرفا بسوزن

ببویند تا عطسه آورد و درحمام گرم نشستن و آب گرم بر سر ریختن و روغنهای گرم مالیدن سود دارد محمد زکریا 

و  گوید که جندبیدستر و فرفیون و خردل و افیون همه با شراب سائیده طال کنند ثابت بن قره گوید صبر و مر و فرفیون

قسط هریک دو درم صمغ و زعفران و انزروت هر یک یک نیم درم کندر سه درم بشراب بپزند چندانکه غلیظ شود طال 

باالی آن نهاده بربندند و آنرا که داغ گرم و ضعیف باشد این ادویه بسائیده تخم مرغ در روغن گل و  پارة سربکنند و 

دید آید روغن شبت بر سر نهند و بگو ش و بینی چکانند و شبت با سرکه حل کنند و آنرا که به این صداع بی خوابی پ

عالجها درد ساکن نشود شریان  *92*گونی در آب بپزند و آن آب بر سر ریزند و آنرا که بدین  سوسن آسمانبیخ 

صدغین قط  کنند و اگر ساکن نشود هر دو جانب گردن داغ کنند و طعام نخوداب بروغن زیت یا روغن کنجد و زیره و 

رخ از کردیا و دارچینی و صعتر و قلیه گندنا و گنجشک و کبوتر بچه و کبک و دراج و تذرو قلیه آبکامه و گوشت س

زیت بریان کرده و آنرا که حاجت بحرارت بیشتر باشد بروغن جوز بریان کرده و حلوای  سفیدی پیه جدا کرده بروغن

عسل اوفق از شکر بود و هر طعام که گرم تر بود و بسیار باشد که از صعوبت درد سر آواز باطل شود و درین حالت آب 

ترویح گویند که تنقیه دماغ از  گرم بر سر او بسیار ریزند و روغن گرم یا روغن نقط در گو ش چکانند مصنف حاوی و

بلغم غلیظ یا تنقیه جمی  بدن بحبوب و ایارجات کنند و تلطیف غذا و تجوی  صاحب صداع نمایند و در اول صبح جالب 

از اصل السوس مقشر کوفته سه درم بادرنجبویه دو درم  با ده درم گلقند بنوشانند و به نخودآب و شیره تخم قرطم غذا 
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ه در قاروره نضج تام ظاهر گردد این حب صبر بدهند صبر سقوطری مثقال حب النیل نیم درم تربد سازند بعده هرگا

خراشیده بروغن بادام چرب کرده یک درم غاریقون نیم درم شحم حنظل مقل مصطکی کتیرا هر یک یک دانگ نمک 

اه بخورند و تا نیمروز بران صبر هندی یک نیم دانگ کوفته بیخته بآب بادیان تر سرشته مثل نخود حبها سازند و سحرگ

کنند که اسهال نیک کند و بعد تنقیه روغن سداب یا روغن سوسن یا یاسمین بر سر ریزند و اگر تنقیه تام نشود و اندک 

صداع باقی ماند حب ایارج یا حب شبیار بخورانند و بابونه اکلیل الملک مرزنجو ش شبت هر واحد کف در پنج رطل آب 

سر نطول کنند و این سعوط مفید صداع بارد ست مرکندر حضض جندبیدستر زعفران هر یک نیم  خوب جوشانیده بر

دانگ صعتر فلفل سفید و سیاه هر واحد یک درم مشک نیم دانگ کوفته بیخته بآب مرزنجو ش سرشته قرص سازند و 

جندبیدستر قسط مر صمغ  در سایه خشک نمایند وقت حاجت سوده سعوط کنند و این طال نیز ناف  صداع بارد ست صبر

عربی زعفران هر یک دو درم انزروت کند ش هر یک سه درم کوفته بیخته بآب خالص سرشته بر کاغذ طال نمایند و بر 

سر بچسبانند و این ضماد نیز سودمند بیخ قثاءالحمار تر افسنتین هر یک دو درم بآب و زیت بپزند تا مهرا شود پس آب 

ثفل او سائیده بر سر ضماد نمایند صفت حب اصطمخیقون کبیر که بلغم بسهولت بی صافی او بر سر نطول کنند و 

غائله خارج کند و تنقیه دماغ از فضول نماید و صداع بارد و مزمن را نف  دهد و عمل او شریف جلیل ست بگیرند هلیله 

هر یک دو درم تربد سفید  کابلی شش درم آمله افسنتین غاریقون سقمونیا هر یک سه درم اسارون انیسون تخم کرفس

هفت درم افتیمون پنج درم ایارج فیقرا هفت درم قرنفل یک درم کوفته بیخته بجالب یا عسل کف گرفته بسرشند و 

حبها سازند شربتی ازان مثقال و این حب تنقیه سر و معده کند ایارج فیقرا شش درم تربد سفید پوست هلیله افتیمون 

فس هر یک دو درم گل سرخ دو نیم درم شربتی ازان دو درم و این سعوط هریک سه درم نمک هندی تخم کر

مفیدست شونیز یک درم کرسنه دو درم فرفیون یک دانگ کوفته بیخته سعوط سازند طبری گوید اگر قوت قوی باشد 

ش فافث ده درم ابتدا به تنقیه بدن کنند بعده تنقیه سر نمایند و این دوا استفراغ بدن نماید هلیله کابلی سی درم حشی

سنای مکی اسطوخودوس قنطوریون هر واحد پنج درم افسنتین رومی افتیمون هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون 

بادیان هر واحد چهار درم اصل السوس مقشر بیخ سوسن عنصل بریان گاوزبان بادرنجبویه هر واحد پنج درم مویز منقی 

بغدادی ازان صاف کرده دران غارقیون و تربد هر واحد دو ثلث درم پانزده درم بدستور مطبوخ بجوشانند و یک رطل 

سوده بعسل سرشته بمالند و نیمگرم بنوشند و بعد ازین شربت هفت روز صبر کنند و از اطعمه ردیه پرهیز دارند پس اگر 

تین سه درم نمک سرخ مزاج او متغیر نگردد و حالتی مان  پیدا نشود تنقیه سر او باین دوا نمایند گل سرخ دو درم افسن

رب السوس هر واحد یک درم تخم کرفس دو ثلث درم مصطکی چهار درم صبر سقوطری ده درم کوفته بیخته بآب 
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خالص حب بسته دو درم و ثلث بدهند و در مدت یک ماه سه شربت ازین حب بخورانند اگر ممکن بود و مزاج متغیر و 

ماید و اگر این کفایت نکند بر ساقین حجامت نمایند و عضله ساقین ضعیف نگردد و معهذا مریض بر غذای الطف لزوم ن

ببندند و اگر این هم کفایت ننماید بتخم گل و شونیز و اندکی کند ش عطسه آورند اگر عطاس هیجان صداع او نکند و 

اع هیجان اگر هیجان نماید از عطاس اجتناب نماید پس اگر منخرین تر گردد یا آب یا مخاط ازان سیالن کند و صد

ننماید بر عطسه دوام نمایند که باین طریق صحت یابد و اگر صحت نشود و این اثر نکند و در آنجا بقیه فضول معلوم 

شود و قوت مریض مساعدت کند مرتبه دوم تنقیه کنند و اگر این کفایت نکند مالش سر و ریختن آب گرم که درآن 

ه و اکلیل الملک و مانند آن پخته باشند بعمل آرند و اگر کفایت نکند حشائش حاره محلله مثل نمام و مرزنجو ش و بابون

ضماد مقرنان میده پنجاه درم مر و صبر هر واحد سه درم زهره گاو دو درم مورد تر یک مشت همه را بسایند تا مثل 

برند تا سر را ایذا  مرهم گردد اندک روغن غار بران ریخته بر سر ضماد نمایند و اگر وقت زمستان باشد گرم کرده بکار

نرساند و اگر کفایت نکند بروغن مصطکی دفعات متوالی سعوط نمایند بعقب تعطیس و مقدار دو دانگ ازان سعوط کنند 

و از هوای سرد حفاظت کنند و اگر چشمه کبریتیه باشد استفراغ بدان آب کنند و بر سر ریزند که باین طریق صحت یابد 

اف ظاهر گردد بند نکنند اگر بینند که ازان صداع خفت می پذیرد و مریض راحت می پس اگر بعد این همه تدبیر رع

کنند و اگر رگ آن ظاهر نگردد فصد اکحل نمایند  *93*یابد و اگر با وجود این حال رعاف منقط  گردد و فصد قیفال 

و ثقل مریض زیاده کند در  و اگر مانعی از فصد باشد حجامت قفا نمایند و خون بقدر حاجت گیرند و اگر رعاف صداع

حبس او کوشند باماله خون طرف موض  دیگر و بستن بازو در انها محکم و نهادن محاجم بغیر شرط زیر هر دو پستان 

و بر ساقین و بر پشت ضماد مسنحن فقاء برای تسخین رگ اجوف کنند تا که آنچه در سر ست بسوی آن منجذب 

مزاج دماغ بر حال خود باقی ماند و مان  از قبول نضج بود عالجش بعد  گردد و گاهی رعاف ظاهر نگردد و برودت

استعمال همه تدابیر مذکوره داغ وسط سر ست و آنرا جماعتی از متقدمین ذکر کرده اند و بگمان من حاجت بداغ در 

ابن هتبه اهلل گوید که مثل این بالد نیفتد و اگر احتیاج ان گردد در بالد صقالبه و روس و سائر بلدان شدیدالبرد باشد 

اسهال بحب صبر و حب ایارج کنند و روغنهای گرم مثل روغن بان و خیری و یاسمین و زیت بر سر مالند و آبیکه دران 

سداب رطب و بابونه و اکلیل الملک و نسرین و نمام و پودینه و برگ سرو پخته باشند بر سر ریزند و بر بخار آن انکباب 

مرزنجو ش و مشک نشوق کنند و بکند ش عطسه آورند و بسکنجبین عسلی محلول بآب گرم سازند و بجندبیدستر و 

غرغره نمایند و بر صدغین این ضماد سازند مر و صبر و فرفیون و قسط شیرین هر واحد دو درم زعفرا ن و صمغ عربی 

ویه بشراب سرشته بر هر واحد یک مثقال جندبیدستر یک درم افیون نیم درم کندر سه درم انزروت یک درم این اد
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صدغین طال نموده بران پاره اسرب بندند و مریض را جلنجبین بخورانند و غذا به نخوداب بزیره و شبت و روغن جوز 

سازند و زیرباج تیهو یا لحوم صید بریان بزیت دهند و شراب او عسلی یا خمرکهنه سازند و از نبیذها  من  کنند پس اگر 

چشم باشد هر دو رگ صدغین قط  نمایند و بران داغ نهند و اگر ساکن نشود گردن  صداع ساکن نشود و خوف کوری

را از هر دو جانب و وسط آن داغ دهند و در تسکین صداع بحسن تدبیر و اصالح اغذیه و مالزمت ادویه کوشش نمایند 

نمایند مثل ایارج بماءالعسل و زیرا که اگر مزمن گردد عالج او دشوار شود انطاکی گوید که ابتدا بخوردن منقیات بلغم 

تکثیر گلقند عسلی کنند و این معجون از مجربات من ست برای انواع صداع بارد و تنقیه دماغ و تقویت حواس و نشاط 

و اصالح معده انیسون گل سرخ گل بنفشه هر واحد هفت درم عود هندی پنج درم صبر غاریقون کبابه هر واحد چهار 

واحد سه درم صموغ را در سرکه حل کنند و ادویه را سائیده همه بسه وزن عسل کف گرفته درم مر زعفران حلتیت هر 

بسرشند شربت از مثقال تا چهار درم و قوت این تا چهار سال باقی می ماند و این از اسرار مکتومه ست و اصالح راس 

ر یا گالب بنوشند و از روغنهای ناف  شربا و طالءً و بخورا می کند و در امرا  حاره نیز عمل می کند اگر عقب آن شی

صداع بارد روغن بابونه و غالیه و بادام تلخ ست مجموع یا مفرد و سعوط بمر محلول در آب خالص یا شرا ب  همچنین 

جندبیدستر و زعفران سودمندست و چون کبابه و قرنفل و برگ بید انجیر و برگ جوز شامی بسایند و بحنا سرشته در 

ایند نوازل را اصال من  کند و صداع را بالکلیه  دف  نماید خصوصا اگر بعصاره قثاءالحمار آمیزند و شب بر سر طال نم

چسپانیدن سفیدی بیضه بکندر ناف  مسکن ست و با این همه مریض در مدت عالج از استعمال مفسدات دماغ 

باز ماند گیالنی از میامر نقل کرده  بالخاصیه و غیر آن مثل خرما و حلبه و عدس و مبخرات مثل گندنا و سیر و خردل

سزاوار آنست که ابتدا تنقیه بدن کنند بمسهالت خفیف تر پس بایارج فیقرا و حب صبر شروع نمایند بعد ازان حب قوقایا 

و آنچه قریب بقوت آن باشد بخورانند و نسخه حب صبر اینست صبر سقوطری سه درم مصطکی تربد هلیله کابلی گل 

درم مقل ازرق نیم درم بآب کرفس حب سازند شربت سه درم وقت خواب بر سبیل شبیار در هفته و سرخ هر واحد دو 

نسخه حب قوقایا اینست سقمونیا یک نیم درم تربد پنج درم باقی اجزا م  اوزان همان ست که در آغاز قول مسیحی 

زرد کابلی هر واحد هفت درم  گذشت شربتی سه درم و این مطبوخ ثابت بن قره ناف  ست هلیله سیاه پوست هلیله

پوست بلیله آمله هر واحد سه درم نانخواه دو درم سعد سه درم مویز منقی پانزده درم در سه رطل آب بجوشانند تا یک 

رطل بماند پس دو ثلث رطل ازان صاف کرده با ثلث شربت حب قوقایا و یا یک درم ایارج فیقرا و یک درم تا یک نیم 

خوردن دو مثقال اسطوخودوس بعسل سرشته ناف  بود و این حب ناف  صداع مزمن ست ایارج فیقرا درم تربد بنوشانند و 

یک درم شحم حنظل رب  درم تربد نیم درم مقل کتیرا هر واحد یک دانگ سقمونیا رب  درم مقل را در آب کرفس حل 
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روغن بید انجیر بنوشند هلیله زرد هفت  کرده حبها سازند و این یک شربت ست و اگر ازین فائده نشود این نقی  ایارج با

درم و هلیله سیاه کابلی و بلیله و آمله هر واحد دو درم مصطگی سه درم افسنتین تخم کشوث هر یک پنج درم شاهتره 

ده درم بادآورد هشت درم در یک رطل آب بپزند تا سوم حصه بماند صاف کرده پنج درم ایارج فیقرا دران حل کرده هر 

وقیه تا پنج یا هفت بروغن بیدانجیر بنوشند و این بهر تنقیه سر و معده نیکوست و گاهی بدل ایارج درین آب روز از سه ا

اوقیه می نوشانند و بعد اجابت تامه دو درم حب الرشاد بآب نیم گرم که دران شکر  *94*صبر میکنند و از دو تا سه 

مثل ایارج جالینوس و ایارج لوغاذیا بخورانند .... ایارجات  حل کرده باشند بخورند و اگر درد باین مسهالت ساکن نشود

نمایند و بعد .... بعده امر باستعمال تریاقات و معاجین در هر هفته یکبار کنند و اوال کوشش درجذب مواد بسوی اسفل 

و یا مری به  غراغر بسکنجبین محلول در آب گرم یا بمری کنند و بعد ازان بسکنجبین عسلی محلول دران ایارج فیقرا

و لقوه بیاید بعمل آرند و این غرغره منقی دماغ از فضول غلیظه لزجه است ایارج .... ایارج فیقرا و غراغر که در باب 

فیقرا و وج و خردل و مویزج وعاقرقرحا و زنجبیل و پودینه و صعتر و اصل السوس و بیخ کبر کوفته در ماءالعسل یا 

غره نمایند اگر خواهند یک یا دو یا سه دوا ازین بعمل آرند و اگر خواهند همه را سکنجبین عسلی یا مری حل کرده غر

جم  کنند مصنف اقتباس گویند که جهت حصول نضج مطبوخ اسطوخودس با شربت اسطوخودوس منضج چهار پنج 

ی دو توله تربد روز دهند و بعد نضج تنقیه دماغ بحب شبیار یا اصطمخیقون قوقایا به نسخه علویخان باضافه سنای مک

سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه پوست هلیه زرد و کابلی هر یک یک نیم توله ریوند خطائی هفت ماشه مغز خیار شنبر 

و ترنجبین هر یک هفت توله گلقند عسلی چهار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ کنند وقت دو پاس نخودآب 

رق بادیان خمیر کرده با شوربای مرغ خورانند و صبح این دوا بدهند بچه مرغ دهند و وقت شام نان خشکار خمیری ع

اسطوخودوس سه ماشه سوده با جوار ش مصطکی یک توله سرشته ورق نقره یک عدد پیچیده با مطبوخ اصل السوس 

گاوزبان بیخ کرفس پرسیاوشان هریک هفت ماشه انیسون چهار ماشه بادیان نه ماشه شربت بزوری حار چهار توله 

خل کرده تخم کنوچه هفت ماشه پاشیده بخورند و همین نمط سه چهار مسهل داده بعد حصول تنقیه تام جهت دا

تعدیل مزاج و اخراج مابقی مواد و تقویت دماغ عطوسات و غراغر و اطریفالت و دیگر تدابیر بکار برند و بقول شاه ارزانی 

اومت کردن در تعدیل و تقویت دماغ از مجربات ست و اگر نخودآب  با شیره حب النیل سفید نوشیدن و تا یک هفته مد

با سرفه بود اسطوخودوس تخم خطمی اصل السوس هر یک چهار ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده دهند مولف 

خالصه می نویسد که برای نضج و تلطیف ماده برگ گاوزبان اصل السوس هر کدام یک درم سپستان مویز منقی هر 

وقیه ابریشم خام یک درم تخم خطمی سه درم بادیان یک درم جوشانیده صاف نموده شربت اصول دو اوقیه کدام یک ا
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حل کرده صبح و شام دو حصه نموده بدهند تا سه روز بعد ازان پرسیاوشان سه درم  انیسون یک درم بادیان مصطکی 

اوقیه حل کرده بدهند صبح و شام و به  هر کدام یک درم جوشانیده صاف نموده گلقند یک اوقیه سکنجبین ساده دو

شوربای چوزه مرغ تغذیه فرمایند و بعد از ظهور نضج ماده مسهالت بلغم چون حب صبر و ایارج فیقرا و اصطمخیقون 

تنقیه کنند و بعد ازان بار دیگر متوجه بانضاج و تلطیف گردیده اگر احتیاج شود باستفراغ باقی ماده را قل  نمایند انگاه 

مال غراغر و ضمادات اگر حاجت شود باین نوع اشتغال ورزند صفت غرغره که بعد تنقیه درین نوع سودمند ست باستع

مرزنجو ش صعتر هر کدام سه درم عاقرقرحا یک درم جوزبوا رب  درم جوشانیده صاف نموده سکنجبین عنصلی دو اوقیه 

یری و یاسمین و نطول بآبیکه دران بابونه و اکلیل حل کرده غرغره کنند و مسح سر بادهان حاره چون روغن بابونه و خ

الملک و چیزی بنفشه جوشانیده باشند درین وقت سودمند ست و ضماد ازین اجزا بر صدغین گذارند صبر زعفران 

جندبیدستر هر کدام یک درم فرفیون نیم درم افیون رب  درم انزروت یک مثقال صمغ عربی نیم مثقال با شراب سائیده 

ایند بعضی سالطین در مجربات خود نوشته که خوردن  بابونه و طالی آن بر پیشانی مجرب ست و چکانیدن ضماد فرم

روغن آن در گو ش و بینی و انکباب بر بخار آن نیز انف  ست و همچنین اگر موی سوخته انسان سه درم صبر یک نیم 

لک هرگاه مغز تخم مشمش تلخ سائیده بر سر درم کندر یک درم آب قرنفل سائیده بر جبهه و شقیقه طال نمایند و کذ

ضماد کنند یا بروغن او طال نمایند و یا نشوق کنند و ایضا براده چوب شمشاد هر گاه با حنا آمیخته ضماد کنند و 

خوردن جوز ماثل و کذا ضماد زنجبیل صندل و بیخ بید انجیر مساوی در آب شسته برنج سانهی باریک سائیده بر 

ناف  و ایضا فلفل سیاه باریک سوده در انبوبه پر کرده در گو ش بدهند که گو ش ازان پر شود بعده پنبه پیشانی و شقیقه 

در گو ش نهند و همچنین اگر روز چهار شنبه اخیر ماه صفر از جانب پیشانی طرف وسط سر طوال یازده زلو چسپانند و 

مهره و فوه الصبغ مفید و اگر صمغ عربی دو جزو  خون بگیرند صداع مزمن زائل گردد و کذا تعلیق جلد سر هدهد و مار

زعفران افیون مرمکی خون سیاوشان هر واحد یک جزو باریک سوده بسفیدی بیضه آمیخته برکاغذی که از سوزن 

سببش صعود سودا بسوی دماغ و قبض و جم    *95*سوراخ کرده باشند طال کرده بر شقیقه بچسپانند ناف  بود 

ا فاسد باشد فصد وسی  نمایند و بعد نضج ماده بمنضج سودا تنقیه از مسهل سودا و حب عضوست اگر خون غالب ی

افتیمون نمایند بطریقیکه در عالج امرا  دماغی سوداوی مذکور شد و ایضا بهر نضج سودا بسفائج فستقی کوفته اصل 

ره بسته مویز منقی هر یک بقدر السوس مقشر نیمکوفته پرسیاوشان شاهتره گاوزبان بادرنجبویه بادیان افتیمون در ص

حاجت جوشانیده صاف نموده با سکنجبین افتیمونی یا شیرخشت از سه روز تا پنج روز بیاشامند و یا گل بنفشه اصل 

السوس مقشر کوفته نموده با شربت گاوزبان و بادرنجبویه هر واحد ده درم بنوشند و یا گاوزبان چهار درم اسطوخودوس 
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بر حشیش غافث از هر یک نیم درم بادیان یک درم مویز منقی بست درم جوشاینده صاف با یک مثقال پوست بیخ ک

بست درم سکنجبین بزوری بنوشند چند روز تا آنکه ماده نضج یابد و قاروره غلیظ و پس متوجه اخراج سودا بمخرجات 

و اسطوخودوس و غاریقون و  آن گردند بمثل مطبوخی که دران پوست هلیله کابلی هلیله سیاه و بسفائج و افتیمون

الجورد و مغسول داخل نموده باشند و یا مطبوخ هلیله سیاه ده درم سنای مکی بنفشه اسطوخودوس شاهتره از هر یک 

پنج درم تمرهندی فلوس خیار شنبر گلقندی هر یک بست درم دران مالیده صاف کرده بران تربد مجوف یک درم 

انگ روغن بادام یک مثقال پاشیده بیاشامند نیم گرم و غذا باید که درین ایام افتیمون یک مثقال الجورد مغسول دو د

نخود آب چوجه مرغ و یا گوشت بره و یا بزغاله شیرخواره فربه باشد و طبیخ گاوزبان مویز منقی بادرنجبویه آلوبخارا 

اهتره پرسیاوشان بنفشه بسفایج افتیمون اسطوخودوس ترنجبین آمیخته نوشیدن نیز منضج سوداست و اگر خواهند ش

بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس گل سرخ عناب سپستان تخم کاسنی گلقند حسب حاجت افزایند و بعد حصول 

نضج کامل تنقیه سودا بمطبوخ افتیمون یا حب آن کنند و اگر سودا احتراقی باشد و عالمات حرارت پیدا بود از استعمال 

یا ماءالشعیر که دران گاوزبان و مویز منقی و خطمی مقشر پخته باشند چند روز نضج ادویه گرم حذر کنند و بمنضج بارد 

ماده نموده بهر تنقیه آلوبخارا عناب سپستان خطمی زرشک پوست هلیله کابلی بسفایج افتیمون اسطوخودوس جوشانیده 

موده بنوشند و اگر مسهل قوی صاف نموده ترنجبین مغز فلوس مالیده باز صاف کرده روغن بادام شربت شاهتره اضافه ن

تر خواهند یک مثقال غاریقون سفید و نیم مثقال الجورد سائیده سر دارو نمایند و یا منضج و مسهل که در امرا  

دماغی سوداوی گذشت بعمل آرند و بدانند که استعمال حبوب و مسهالت قوی پی در پی جائز نیست بلکه برفق و مدارا 

استعمال نمایند و اگر سبب صداع خلط بلغمی و سوداوی با هم باشد باید که در معالجه آن  و بعد نضج تان و بقای قوت

از ادویه و اطلیه و نطوالت و غیره ناف  به هر دو امتزاج نمایند و همچنین در منضجات و مسهالت و مطبوخ که در قول 

بعد تنقیه تقویت بدواءالمسک و  صاحب کامل بیاید نیز ناف  صداع حادث از خلط سوداوی مخلوط به بلغم ست و

مفرحات یاقوتی نمایند و یا هلیله مربی باسطوخودوس سوده آمیخته بخورند و باالیش شیره مغز تخم هندوانه عرق 

عنب الثعلب و عرق کیوره شربت بنفشه بنوشند و یا عود صلب یک ماشه سوده بدواءالمسک شش ماشه سرشته بخورند 

شیره مغز بادام چهار دانه شربت انار شیرین دو توله بنوشند و هلیله مربی بگالب  و شیره تخم خشخا ش چهار ماشه

شسته کشنیز مقشر یک ماشه سوده آمیخته وقت خواب شب بخورند و حریره بادام و خشخا ش و حلوای آنها و پسته و 

ویه و گاوزبان و بنفشه و نارجیل و جوز و انگور و انار و مویز و کشمش ناف  و استعمال شربت اسطوخودوس و بادرنجب

نیلوفر قبل تنقیه و بعد آن مفیدست و تنطیل سر بشیر گاو نیم گرم مخلوط بروغن خشخا ش عظیم النف  ست و تدهین 



156 
 

راس بروغن لبوب سبعه و تقطیر او در گو ش ناف  و حلوای مغز کدو و شکر و نشاسته و روغن بادام بر سر بستن مجرب 

و دخول در حمام معتدل و ریختن آب نیم گرم بر سر متواتر و مقام در موض  معتدل  ست و کذا شیر بز بر سر دوشیدن

الحرارت مائل برطوبت ناف  و از بیداری و جمله ریاضیات اجتناب واجب و ایضا بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج روغنهای گرم 

یخته بمالند و در بینی چکانند و و تر مثل روغن بابونه و روغن زعفران با روغنهای سرد چون روغن مغز تخم کدو آم

اشربه و سعوط و ضماد و نطول و شموم بادویه قلیل الحرارت مائل ببرودت بعمل آرند بشرطیکه سودا طبیعی باشد اما 

دران سودا چنانچه در خاکستر و  کاسنهاگر سودا احتراقی بود محتاج بسوی تبرید بسیارست تا آنکه زائل گردد حرارت 

استعمال ادویه مسخنه احتراز کنند تا باعث سخونت دماغ و آئل بجنون نگردد و ادویه بارد رطب آهک میباشد و از 

اختیار نمایند و بروغن بنفشه و روغن کاهو و روغن خشخا ش و شیر زنان مدام سعوط کنند و اگر بعد تنقیه درد سر باقی 

علویخان مرتب سازند و ضماد از بابونه اکلیل باشد چندی ادامت براطریفل اسطوخودوس نمایند و باو بیدالورد تالیف 

و حنا و جدوار در حمام ضمادکردن  *96*الملک مرز بخو ش با روغن گل یا یاسمین آمیخته بکار برند و از مرزنجو ش 

نیز مجرب و کذا بو ش دربندی جدوار قرنفل مفیدست و یا مرمکی زعفران سوده بروغن بادام و شیر زنان آمیزند و پارچه 

لوده شب و روز بر سر دارند که مسکن وج  و منوم است و همچنین قرنفل دارچینی پوست بیخ لفاح بزرالبنج بدان آ

سفید زعفران جندبیدستر کوفته بیخته بروغن گل و بابونه و بادام آمیخته ضماد کردن و یا از گل بنفشه و بابونه و ختمی 

غن نرگس داخل کرده در هاون سنگی حل کنند تا مثل مرهم سفید مساوی کوفته بیخته بآب و روغن بنفشه بادام یا رو

گردد و گرم نموده ضماد نمایند و اگر سداب بری فرفیون بورق حرمل بنفشه مرزنجو ش هر واحد دو جزو جو مقشر دو 

و  جزو همه را کوفته و فرفیون در روغن نیلوفر حل کرده با هم آمیخته ضماد نمایند برای صداع سوداوی مزمن ناف  بود

در ماده احتراقی ضماد از حضض و کاهو و صندل و کشنیز سبز بروغن یاسمین و روغن گل نمایند سعوط مومیائی بقدر 

یک سرخ در روغن بابونه سوده ناف  ست و برگ حاج افشرده آب او سه قطره بر نهار در بینی چکانیدن و بعد ساعتی 

شدید النف  ست و کذا زهره نر گاو سرخ سه درم کافور نیم روغن بنفشه انداختن و شوربای چرب نوشیدن بزعم قومی 

درم سعوط کردن و شموم مقوی راس و قاط  صداع سوداوی عنبر عود هندی هر یک دو درم مشک زعفران هر یک 

یک دانگ صندل سه درم ست و کذا مشک ساذج نمام مرزنجو ش سداب مخلوط کرده ببویند و بوئیدن نرگس و ریحان 

یز مفید بود و نطول بطیخ بابونه اکلیل الملک صعتر شیح ارمنی گاوزبان برگ چقندر سبوس گندم و عنبر و مشک ن

بعمل آرند و انکباب بران و تضمید بثفل آن نمایند که بعد تنقیه تام برای تعدیل مزاج مفید و اگر سر حمل و اطراف آن 

که نصف بماند سر ببخار او دارند و بعده صاف  و بابونه اکلیل الملک حلبه شبت هر یک یک کف در پنج سیر آب بپزند
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کرده بر سر ریزند ناف  بود و گویند که اگر بیخوابی باشد روغن شبت بر سر ریزند و در بینی و گو ش چکانند و غذا 

شوربای ماکیان فربه و تیهو و دراج همراه نخود پخته و دیگر اغذیه لطیفه چون گوشت حلوان و چوزه مرغ و کنجشک 

اده یا با چقندر و گزر و مصالح گرم و روغن بادام پخته و بیضه نیمبرشت و حلوای خشخا ش تناول نمایند و و کبک س

بعد غذا بهر تجوید هضم حوارشات معتدل مفرح بخورند و خواب بر دست چپ نمایند و از اغذیه مولد سودا مثل فطر و 

که کهنه و باقال  و کرنب اجتناب ضروریست بادنجان و گوشت گاو و گوشت خشک کرده و پنیر کهنه و عدس و سر

اقوال اطبا بعضی متاخرین می نویسند که اوال بمطبوخ افتیمون فواکهی علوی خان نضج ماده نمایند و بعد نضج سنای 

مکی یک نیم توله هلیله سیاه یک توله خیار شنبر ترنجبین هر یک شش توله داخل کرده ریوند خطائی هفت ماشه 

ن بادام هفت ماشه افزوده با حب الجورد و یا حب افتیمون تنقیه کنند و صبح تبرید از آمله مربی یک سرداو نموده روغ

عدد شسته الجورد مغسول و طباشیر هر واحد یک ماشه سوده آمیخته ورق نقره یک عدد پیچیده بخورند و لعاب 

ک هفت ماشه گالب بیدمشک هر یک گاوزبان پنج ماشه شیره تخم کاسنی و مغز تخم کدو و مغز تخم پز و به هر ی

پنج توله عرق گاوزبان شش توله برآورده شربت گاوزبان و سیب هر یک یک نیم توله تخم فرنجمشک پنج ماشه 

پاشیده بعمل آرند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج اطریفل شاهتره علویخان و اطریفل افتیمونی ایشان و سعوط از روغن 

بز وزن و لخلخه از روغن بنفشه و کاهو و آب همیشه بهار هر یک یک توله عطر بنفشه و خشخا ش و کاهو و شیر 

گالب چهار ماشه و ضماد از حضض مکی و تخم کاهو و صندل سفید و برگ کشنیز هر یک سه ماشه در روغن 

ند و بعالج یاسمین و روغن گل سوده و خمیره مروارید همراه عرق شیر بکار برند و اگر درد باقی ماند ماءالجبن نوشان

مالیخولیا پردازند مسیحی گوید که اگر ماده سودا باشد بهلیله سیاه و افتیمون و غاریقون و نمک هندی و بسفائج و 

خربق سیاه و حجر ارمنی اسهال آورند و باقی تدبیر همانست که در صداع بلغمی مسطور شد و در صداع بارد عار  

و اندکی جندبیدستر دران حل کرده سعوط کنند و یا قدری آب مرزنجو ش عقب امرا  سوداوی باید که پیه بط بگدازند 

باندکی روغن بنفشه و شیر دختران یا روغن مغز تخم کدو و یا سفیده بیضه رقیق آمیخته سعوط کنند و در گو ش 

ت چکانند شیخ میفرماید که در صداع بارد بماده سوداویه واجب ست که آنچه در عالج امرا  دماغی سوداوی گذش

بحسب آن عمل نمایند از فصد اگر احتیاج آن باشد بسبب بودن خون غالب و فاسد و تنقیه بدرجات آن بعد انضاجات 

مفصله بعد ازان تبدیل مزاج بطریق مذکور و استعمال مولدات خون محمود لطیف رطب رقیق و از چیزی که آنرا بسیار 

س در باب فصد کاهل گفته و آنرا ذکر کردیم یاد دارند مجوسی فائده میکند حب قرنفل ست و درینجا نیز آنچه ارکاغانی

گوید که اگر صداع از ماده سودا یا بلغم و سودا باشد مطبوخ غاریقون بنوشند و روغن بنفشه مخلوط بروغن سوسن و یا 
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نه و روغن نیلوفر باندک روغن نرگس و روغن مرزنجو ش نشوق نمایند و آب مطبوخ نیلوفر و بنفشه و سوسن و بابو

و برگ ساذج و قرنفل و جو کوفته بر سر نطول کنند و غذا لحوم حمالن و جدی و  *97*اکلیل الملک و بادرنجبویه 

ماکیان معمول با سفید باج دهند و تخفیف غذا کنند و این مطبوخ ناف  صداع سوداوی است اگر با آن بلغم باشد هلیله 

احد چهار درم مویز منقی سی درم گاوزبان و اسطوخودوس و کابلی و هندی هر واحد هفت درم بلیله آمله هر و

قنطوریون دقیق و حشیش قافث هر واحد سه درم افتیمون پنج درم بسفائج کوفته و تربد کوفته هر واحد سه درم 

غاریقون دو درم مصطکی و ساذج هندی هر واحد یک نیم درم تخم کرفس و انیسون هر واحد دو درم اصل السوس 

رم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا بیک رطل باز آید صاف کرده بران این ادویه برای تقویت اندازند مقشر چهار د

تربد سفید یک درم ایارج فیقرا و غاریقون هر واحد چهار دانگ شحم حنظل حجر الجورد نمک نفطی هر واحد دو دانگ 

ه قبل مطبوخ بخورند و بعده مطبوخ بنوشند ناف  بود بر مطبوخ انداخته بنوشند و اگر خواهند که برای تقویت حب ساخت

جرجانی و ایالقی مینویسند که تدبیر تنقیه سودا بمطبوخ افتیمون و حبها که در عالج مالیخولیا بیاید باید کرد و همه 

دانگ  تدابیر ازان نوع باید ساخت و این حب سخت ناف  بود پوست بلیله زرد چهار دانگ افتیمون نیم درم غاریقون دو

نمک نفطی و بسفائج و حجر ارمنی مغسول و خربق سیاه هر یک دانگی بدستور معمول حب سازند و این همه یک 

شربت ست و این نقوع صبر آنرا ناف  ست و نسخه او همانست که در عالج صداع بلغمی در قول ابوسهل گذشت لیکن 

سنبل و قصب الزریره هر یک سه درم ست و شحم درینجا وزن از پوست بیخ بادیان تا اصل السوس هر یک ده درم 

حنظل مطروح و وزن صبر ده درم ابن الیاس و خجندی میگویند که اسهال سودا باسطوخودوس و غیر آن که در قول 

مسیحی گذشت و ایارجات و حبوب نمایند بعد ازان تعدیل مزاج و تغریق راس با دهان حاره رطبه نیمگرم مثل روغن 

م شیرین کنند و باید که هر روز جالب از بادرنجبویه دو درم اصل السوس مقشر کوفته سه درم نرگس و روغن بادا

گاوزبان دو درم و شکر یا گلقند ده درم بنوشند و بمزوره نخود بشیره قرطم غذا سازند و بعد ظهور نضج تنقیه دماغ بحب 

یا این حب افتیمون بدهند که اسهال سودا و تنقیه  ایارج و شبیار یا بحب صبر یا بنقوع صبر یا مطبوخ افتیمون نمایند و

سر از ماده سوداوی بی غائله کند افتیمون دو درم غاریقون تربد مقشر بروغن بادام چرب کرده اسطوخودوس بسفائج هر 

واحد یک درم کوفته بیخته بعرق بادیان حب بسته بدارند و این یک شربت ست بولس گفته که صداع حادث از سودا 

بود و جالینوس گوید که من در صداع بارد مزمن سوداوی خردل ممضوغ بر سر می نهم و ایضا روغن او گرفته ضعیف 

بر سر میگزارم و صحت میشود و ایضا او گفته که در عالج صداع سوداوی استعمال حبوب و مسهالت قویه بتکرار 

و خواب صداع آورند و از اغذیه بارده و حامضه  نمایند زیرا که سودا خلط غلیظ ست بسهولت بر نمی آید و بیداری طویل
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مثل مصلیه و دوغباج و سکباج و اهالیه و الحشه و مانند آن اجتناب نمایند سعید گوید که تنقیه خلط سوداوی بطبیخ 

افتیمون کنند اگر خلط در تمامی بدن منتشر باشد و بقی اگر فضله در معده محتبس بود و اگر ماده در سر محتقن باشد 

صد تنقیه راس به غرغره نمایند از ایارج و یا سکنجبین عنصلی و از پوست بیخ کبر بعسل سرشته در آب گرم حل کرده ت

و سعوط بمسکه مصفی یا پیه بط با قدری آب مرزنجو ش کنند و اگر معذلک آثار حرارت ظاهر شود بروغن بنفشه و شیر 

وسن یا روغن زعفران بر سر مالند و آبیکه دران بیخ سوسن دختران و روغن تخم کدو چند روز سعوط نمایند و روغن س

آسمانجونی و شبت جوشانیده باشند بر سر ریزند و غذای ملطف مثل نخوداب و زیرباج چوزه مرغ و گوشت حمالن 

معمول بچقندر و گزر و هلیون سازند و شراب رقیق نوشانند و اندک حلوای شکری دهند و در حمام داخل کنند و آب 

م بر سر ریزند و از اغذیه شدیدالحراره و از طول مقام در جای گرم حذر نمایند عالج صداع ریحی داخلی و ریح نیمگر

داخلی آنست که در نفس دماغ یا بدن متولد شود و در سر محتقن گردد بهر تحلیل آن بادیان انیسون زیره سیاه در 

شیدن شیره قاقله کبار مجرب سویدی ست و نرم داشتن گالب و عرق بادیان جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و نو

طبیعت مناسب است و بابونه و اکلیل الملک و شیح و برنجاسف و نمام و برگ غار و شونیز و پودینه و سداب بقدر 

مناسب گرفته در آب جوشانیده نیمگرم بر سر ریزند و تخم شبت بابونه پودینه دشتی سداب بوره ارمنی سبوس گندم در 

بسته گرم کرده تکمید مایند و اگر این ادویه در آب پخته بر بخار آن انکباب کنند و بآب آن نطول سازند بهتر باشد صره 

و یا بادیان مرزنجو ش در آب پخته بر بخار او سر بدارند و مالیدن روغن بابونه و شبت بر رگهای گردن و کتفین و 

و از  *98* مین برای ازاله صداع ریحی مجرب ابن بیطارستصدغین نیز گاهی بی تنقیه فائده میکند و شمیدن یاس

فلفل و جندبیدستر و مشک عطسه آورند و عطوس از زنجبیل و شکر مجربست و کذا فلفل و جندبیدستر و عاقرقرحا 

مساوی قوی االثر و عطوس هندی نیز درین باب از مجربات است و صبر و کند ش و زعفران و فلفل سفید و مشک 

حل کرده در بینی چکانند و اگر از این تدبیر زائل نگردد و بعد نضج از منضج بلغم بمسهل آن و حب  بآب مرزنجو ش

ایارج تنقیه کنند و اگر مبدای ریاح معده باشد تنقیه آن و دیگر تدابیر بدستوری نمایند که در عالج صداع شرکی معدی 

ر مساوی شکر برابر همه کوفته بیخته دو درم خورده ریحی بیاید و سفوف سداب انیسون بادیان پودینه زیره سیاه مدب

باشند و سفوف اصول یا حاکمی و حب هندی استعمال کنند و دواءالمسک حلو و مر و تریاق و دیگر ادویه مقوی دماغ و 

معده مثل فالسفه و اطریفل کبیر و متوسط و صغیر و حافظ الصحه و مزید عمر ناف  ست و هر چه در عالج صداع بارد 

امرا  دماغی ریحی مذکور شد بعمل آرند و اغذیه لطیف خفیف مثل نخوداب مطبوخ بلحوم خفیفه مانند چوزه مرغ و و 

دراج و تیهو و خروس و ماکیان با شیره قرطم و مصالح گرم کاسر ریاح چون دارچینی و زیره و فلفل و هیل جوز بوا 
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انیده باشند بنوشند اقوال حکما مولف اقتباس گوید که قرنفل و ساذج هندی استعمال کنند و آبیکه دران مصطکی جوش

ردیه مابقی و تقویت دماغ  ابخرهکه تنقیه بمثل صداع بلغمی نمایند م  زیادتی ادویه مقوی معده و این لخلخه برای 

شه بکار برند گل بابونه مرزنجو ش شونیز دانه هیل جوز بوا هر یک سه ماشه جندبیدستر عنبر مشک هر واحد یک نیم ما

در روغن نرگس و یاسمین هر یک یک نیم توله آمیخته بسازند و سعوط روغن بادام تلخ باندکی جندبیدستر و مالیدن و 

خوردن و بوئیدن جند درین باب اثری عظیم دارد و بجهت تعدیل و تقویت اطریفل اسطوخودوس با رب هلیلجات دهند 

ب علویخان از مجربات ست غذا شوربای مرغ و کنجشک و و دواءاکمسک تلخ شاه ارزانی ناف  و جوار ش مصطکی مرک

فاخته با نانی که دران بادیان داخل کرده باشند و مرمکی مصطکی گل بابونه و بنفشه هر یک هفت ماشه جدوار سه 

ماشه کوفته بیخته در آب گل سدا گالب و گل عاشقانه و روغن گل هر واحد یک توله زعفران چهار ماشه زردی بیضه 

گی یک عدد آمیخته بر دو رفاده پارچه نیلگون از یک جانب آلوده بر صدغین نهاده بعصابه محکم بر پس سر بط خان

ببندند و در روز سه چهار بار تکرار عمل نمایند که در یک هفته صحت میشود و اگر مر  کهنه باشد و هیچ تدبیر سود 

هار توله در عرق صعتر و اسطوخودوس و ندهد امر بحمام کنند و جهت نضج مواد شربت اسطوخودوس منضج چ

بادرنجبویه هر یک پنج توله دهند صبح و شام تا پانزده روز و غذا شوربای سنگخواره و درج و مرغ بنان رده و پس از 

پانزده روز این مطبوخ قنطوریون دقیق هفت ماشه بسفائج در دنج صعتر تخم سداب هر یک چهار ماشه اسطوخودوس 

ی سه توله انجیر زرد چهار عدد در عرق صعتر و اذخر و بادرنجبویه هر یک نیم پا و شب خیسانده پنج ماشه مویز منق

صبح بجوشانند که سوم حصبه بماند خمیره بنفشه دو توله شربت اسطوخودوس سه توله داخل کرده بنوشند و حمام هر 

س مسهل تنقیه نموده وقت دو پهر روز نمایند و بعد یکماه حمام موقوف نموده بحب قوقایا یا مطبوخ اسطوخودو

نخودآب مرغ و شام نان خشکار با شوربای دراج دهند و صبح تبرید از جواهر مهره جدوار خطائی الجورد مغسول هر 

واحد یک ماشه در خمیره زمرد یا خمیره مروارید نه ماشه آمیخته ورق طال یک عدد پیچیده بخورند و باالیش 

نیسون هر یک چهار ماشه گل گاو زبان هفت ماشه در عرق صعتر و اذخر و بادرنجبویه قنطوریون دقیق درونج بسفائج ا

هر یک نه توله جوشانیده شربت بزوری معتدل و بنفشه مکرر هر یک دو توله داخل کرده تخم فرنجمشک و تودری 

روز چوب چینی بند  سرخ هر یک سه ماشه پاشیده دهند و برین نهج بدفعات هفت هشت بار تنقیه نموده بفاصله دو سه

شروع کنند و جهت تقویت معده و دماغ هر روز وقت شب اطریفل شاهتره و اطریفل افتیمونی علویخان خورانند بعده 

اگر اندک گرانی باقی ماند فتیله از دارائی قرمزی باریک ساخته صبر زر و اشق زعفران هر یک یک ماشه مشک چهار 

لوده در هر دو گو ش نهند و بعد از نیم ساعت نجومی تجدید نمایند و اندرون و حبه در روغن گل حل کرده فتیله بدان آ
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بیرون گو ش را نیز بدوای مذکور آلوده کنند جالینوس گفته که اگر صداع از نفوذ ریاح از داخل باشد تنقیه بدن با یارج 

کلیل الملک و صعتر و برگ غار و مانند فیقرا و مانند آن کنند و حمام دائم و هر صباح بر نهار و ریختن آبیکه بابونه و ا

آن از ادویه محلله دران پخته باشند بر سر و استنشاق مشک و مرزنجو ش ناف  ست مسیحی گوید که اگر صداع از ریح 

غلیظ محتقن در دماغ باشد ایارج بخورند و هر روز استحمام استعمال نمایند و آبیکه دران صعتر برگ غار بابونه شیح 

ل الملک برگ قصب شبت جوشانیده باشند بر سر نطول سازند و بآب مرزنجو ش سعوط کنند و مشک و مرزنجو ش اکلی

و اقحوان و نرگس و خیری و سوسن ببویند بوعلی سینا  سیسنبرجندبیدستر و ریاحین لطیفه طیبه مثل یاسمین و نمام و 

منفخ مثل جوز و خرما و خردل و غیره حار  مینویسد که در صداع حادث از ریاح غلیظه اوال معالجه باجتناب هر مبخر و

باشد خواه بارد باید کرد و نطوالت و ضمادات و سعوطات مذکور در عالج امرا  دماغی ریحی استعمال نمایند و 

و مشک خاصه ببویند و دخول حمام بر ناشتا درین باب ناف  است ابن عباس گوید سزاوار آنست که  *99*جندبیدستر 

ل ریاح نمایند مثل نطولی که دران بابونه و اکلیل الملک و برگ کرفس و بادیان و تخم آنها و صعتر معالجه باشیای محل

و زیره و مرزنجو ش و شبت داخل کرده باشند و دران پارچه تر کرده تکمید سر نیز کنند و ایضا بروغن که دران زیره و 

ند صبر و مرو کندر هر واحد درم زعفران و فلفل صعتر و تخم کرفس جوشانیده باشند تکمید نمایند و این سعوط بساز

سفید و جاوشیر هر واحد نیم درم مشک یک دانگ همه را باریک سائیده در آب مرزنجو ش حبهای کوچک سازند و 

وقت حاجت یک دو حب بآب مرزنجو ش سوده بکار برند دیگر مومیائی و جندبیدستر و مشک و فرفیون بروغن زنبق 

و شمیدن مرزنجو ش خاصه ناف  و کسی که مداومت شم او نماید آن ار این نوع صداع ریحی  آمیخته در بینی چکانند

عار  نشود و تعطیس نیز این را و صداع بخاری را سودمندست اسماعیل گوید که معده و بدن را از ماده فاسد مولد 

ح ناشته در حمام رفتن و شونیز و ریاح و بخارات بحب ایارج و قوقایا و نقوع صبر پاک کنند و بعد تنقیه بدن هر صبا

مرزنجو ش و جندبیدستر و مشک و غالیه بوئیدن و بادیان پیش بینی داشتن و دود آن کردن و روغن بادان تلخ در بینی 

و گو ش چکاندن سود دارد و ایارج فیقرا یک درم جاوشیر جندبیدستر فرفیون هر یک نیم درم مشک دانگی شکربوزن 

ه بقدر یک دانگ در بینی دمند و اگر در شیر زنان حل کرده چکانند بهتر باشد و کسر ریاح و همه ادویه همه را سائید

تفتیح سدد کند و صداع کهنه را سود دارد و از اشیای مؤلد بخار و ریح پرهیز نمایند صفت حب ایارج بگیرند ایارج فیقرا 

انیسون نمک هندی هر یک دو درم همه را  و تربد هر یک ده درم پوست هلیله زرد و هلیله کابلی هر یک پنج درم

کوفته بیخته حبها سازند شربتی دو نیم دام تا سه درم و اگر در بدن ماده سودا باشد پنج درم افتیمون زیاده کنند ابن 

الیاس گوید که تحلیل و تلطیف بادویه کاسر نفخ مثل بادیان و تخم کرفس هر یک سه درم بشکر سفید نمایند و غذا 
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هند اگر با حرارت نباشد و استعمال نطوالت حاره ملطفه مثل آب ریاحین و حمام دائم و سعوط بآب مرزنجو ش نخوداب د

و استنشاق ریاحین لطیفه کنند خجندی گوید که اگر ریاح بارد غلیظ باشد نطوالت محلله مثل بابونه و اکلیل الملک و 

آب یا در روغنی که اندران بادیان و زیره و سداب پخته مرزنجو ش و صعتر و پودینه استعمال کنند و بپارچه که درین 

باشند تر کرده تکمید سر نمایند و حمام گرم درین نف  دارد و جندبیدستر و مشک بروغن زنبق سوده سعوط کنند که 

تحلیل ریاح سر کند و این قطور همین فائده دارد زیره صعتر حب الغار تخم کرفس روغن زنبق بطریق معمول روغن 

ته و در گو ش و بینی چکانند عالج صداع ریحی خارجی  و ریح خارجی آنست که از خارج اندرون سر نافذ شود و در ساخ

دماغ محتقن گردد و این ریح چون بداخل سر نافذ شود و بکمیت و کیفیت خود ضرر پیدا کند پس در عالجش احتیاج 

ود مسخنات قوی استعمال کنند تا ازان تعدیل م  تحلیل تجلیل افتد بسبب اضرار او بکمیت و لهذا اگر این ریح بارد ب

حاصل شود و اگر این ریح حار بود استعمال دوای قوی التبرید ممکن نبود بهر آنکه این مان  از تحلیل ریح گردد پس 

ار بقول شیخ درینجا نظر کنند که آیا ریح حار صیفی ست یا بارد شتوی بعده موض  دخول او دریافت نمایند پس اگر ح

باشد و مدخل وی گو ش بود روغن بابونه نیمگرم یا روغن خیری یا روغن شبت که باندک روغن گل حرارت آن 

شکسته باشند در گو ش تقطیر کنند و اگر مدخل او بینی باشد در بینی چکانند و بمحالت خفیف تنطیل سر نمایند بعد 

دا بادویه قلیل البروده کنند پس اگر فائده نشود در تبرید ازان اگر سوءمزاج حار باقی ماند تعدیل آن برفق نمایند و ابت

افزایند و حمام معتدل نف  دارد و اگر ریح بارد باشد در روغن های گرم مذکور جندبیدستر با مشک آمیخته منجمله هر 

نمایند و  دو طریق مذکوره بهمان راهی که ریح نافذ شده باشد تقطیر کنندو تقلیل و تکثیر درین ادویه بمقدار حاجت

بوئیدن مشک و جندبیدستر و حلتیت و سیر و امثال آن سود دارد و استعمال نطوالت و سعوطات و شمومات و قطورات 

و ضمادات محلله حاره مذکوره در عالج صداع بلغمی و ریحی و تقویت دماغ و تعدیل آن کنند و از منفخات و منجرات 

در نفس سر باشد و در  ابخرهاست عالج صداعی بخاری داخلی اگر تولد اجتناب ورزند و تلیین طبیعت درین باب ستوده 

معده نفخ و قراقر هیچ نبود و بحسب امتال و خال و بحسب اغذیه منجره و قلیل النجار در صداع کمی و زیادتی ظاهر 

ت ملطفه نشود نطوالت مفشیه معروفه بعمل آرند و تقویت سر باضمده محلله که دران اندکی قبض باشد و بشموما

اطراف و گذاشتن آنها در آب گرم و  *111*نمایند و هر صبح بحمام رفتن و ریختن آب گرم متواتر بر سر و بستن 

شستن قدمین و ساقین بآب گرم و یا بآبیکه دران بعض حشائش موافقه یا سبوس گندم پخته باشند و مالیدن قدمین و 

ودن بضمادات محلله از آرد جو و گل بنفشه و نیلوفر و خطمی چکانیدن روغن بادام تلخ در گو ش و بینی و ضماد نم

سفید و صندل سفید با گالب و سرکه و روغن گل سرشته ناف  ست بالجمله انچه در عالج امرا  دماغی بخاری 
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مذکور شد بعمل آرند از تنقیه خلط غالب و تعدیل آن و تقویت سر تا بخارات را قبول نکند و جوار ش طباشیر و خمیره 

در معده و  ابخرهشخا ش سفوف کشنیز و آمله و طباشیر و شربت رنگتره همه برای صداع بخاری مفیدست و اگر تولد خ

دیگر اعضا بود تدبیر ش در عالج صداع شرکی خواهد آمد شیخ میفرماید که اگر سبب صداع صعود بخارات از اعضای 

رد بنوشند و اگرچه بر نهار بود و از فواکه کثیرالوافقه بدن باشد قبل دوره صداع فواکه بخورند و اگر حاضر نباشد آب س

بهی ست و کشنیز نیز منجله موانعات صعود بخارات ست گیالنی مینویسد که از معالجات صداع حادث از بخارات 

محتنقه قی کردن ست و ریختن آب نیمگرم بر سر و دستها و پایها و مالش پایها و نوشیدن آب انار میخو ش و غوره و 

جبین و چشیدن ترشی ترنج و تغریق راس بروغن گل و خواب کردن و شمیدن بنفشه تر و نیلوفر و تغذیه بچوزه سکن

مرغ بآب غوره و سکباج ماهی صخری و از فواکه امرود و بهی و انار ناف  و باقی عالجش عالج صداع حارست و بمثل 

یات اخالط زائد نبود و اگر زائد باشد تنقیه آن و تعدیل این تدبیر تدبیر صاحبان صداع تاب  سخونت اخالط نمایند اگر کم

ردیه که از خارج بسر برسد و در دماغ محتقن شود در اکثر حار میباشد و  ابخرهمزاج نمایند عالج صداع بخاری خارجی  

ریحی بارد کمتر بود مثل بخارات مواض  متکرجه حمائیه و در عالج این نیز تجلیل و تعدیل مزاج مثل عالج صداع 

بسیار محبس بود و درانجا از عالمات  ابخرهحار نبطوالت معتدل تحلیل آن نمایند اگر  ابخرهخارجی احتیاج افتد پس در 

احاله او بسدر و دوار باشد روائح طیبه معتدله مثل گالب و روغن گل و نیلوفر و بنفشه ببویند و اگر حرارت شدید 

بارد باشد بوئیدن مشک و  ابخرهبآب گرم و ختمی تحمیم سر کنند و اگر محسوس شود کافور و صندل بویند و در حمام 

دخانی باشد احتیاج ترطیب شدید با دهان مذکوره و دیگر مرطبات افتد و بمثل این  ابخرهجندبیدستر کفایت کند و اگر 

رند و باز تجدید کنند و روغنها استنشاق شدید نمایند تا بباال سنجذب شوند و درانجا بماند بعده از افشاندن بینی برآ

همچنین دائم عمل نمایند و کذلک گالب و آب بید و آب کدو بعمل آرند و بر بخار این آبها انکباب کثیر نمایند و اگر از 

مذکوره آفت و سوءمزاج پیدا شود چنانچه از دخان کبریت و زرنیخ و مانند آن میباشد کافور در روغن کدو  ابخره

انها تبرید و دیگر ترطیب کند و همچنین کافور در روغن کاهو و روغن بنفشه بعمل آرند و در استعمال کنند که یکی از

عالج صداع مکان برگ بید و ریاحین رطب فر ش کنند و مبردات و مرطبات مانند ماءالشعیر و مانند آن غذا سازند  

ن آن و یا دراورده حجب داخله او و یا در بدانکه سده یا در جوهر دماغ و یا دراورده که اندر آنست و یا در شرائی  سدی

شرائین آن حادث میشود و سبب سده گاه ورم میباشد و گاه کثرت مواد یا غلظت یا لزوجت نمی باشد مگر در بلغم و 

غلظت در بلغم و سوداست و بلغم سده می آرد بلزوجت و بغلظت و بکثرت خود و سودا بسبب غلظت و کثرت و صفرا 

ن خون بالجمله بعد تلطیف و تقطی  ماده بانضاج تنقیه آن نمایند بدستوریکه در عالج امرا  بسبب کثرت و همچنی
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دماغی سدی مفصل مسطور شد اما در سده بلغمی تلطیف ماده از نطوالت و اضمده و شمومات نیز کنند پس هرگاه 

تفراغ نمایند و در سده ماده مستعد خروج گردد و بمسهل و بحبوب مخرج بلغم و غراغر و سعوطات و عطوسات اس

سوداوی بعد فصد و مسهل سودا اضمده و نطوالت استعمال کنند و بالجمله عالج صداع سدی قریب است از عالج 

صداع بلغمی و سوداوی و آن مفصل مذکور شد و بعد تنقیه تقویت دماغ و تعدیل مزاج آن بحسب انحراف آن اگر 

شند بادویه حاره و همچنین رطبه و یابسه بضد آنها و تغذیه باغذیه لطیفه غیر اخالط حار باشد بادویه بارده و اگر بارد با

منجره نمایند و آنجا که سبب سده ورم باشد تدبیر ش عالج صداع ورمی ست عالج صداع ورمی  بدانکه ورمی که 

د باشد لثیرغس محدث صداع گردد گاهی در حجب دماغ و مجاری آن افتد پس اگر حار بود سرسام حار گویند و اگر بار

نامند و اگر مرکب باشد سبات سهری خوانند و گاهی صلب سوداوی بود و گاه باشد که در نفس دماغ و جوهر آن افتد 

دماغ و یا در جلد حادث شود و گاهی در  *111* اگر حار بود فلغمونی یا حمره باشد واال بارد بود و گاه در حجاب خارج

اعضای دیگر غیر سر از اعضای شرکیه مانند معده و رحم و انیثین و مراق و غیر آنها عار  گردد و ضرر آنها بسوی 

دماغ متادی شود پس تدبیر این صداع عالج اورام مذکوره است که عنقریب در فصل سرسام مفصل بیاید و آنچه در 

ورمی مذکور شد بران هم نظر دارند و در ورم حار بعد فصد قیفال جالب از بنفشه و نیلوفر و عناب عالج امرا  دماغی 

یا ترنجبین اگر طبیعت محتبس باشد واال با شکر طبرزد دهند و مالش سینه و سر دو دست و پا بروغن بادام شیرین و 

تغذیه بمزورات از برنج و ملش مقشر و اسفاناخ چکانیدن شیر زنان در بینی و گو ش و دوشیدن آن بر تارک سر و سینه و 

و کشنیز و کاهو مناسب است ابن هتبه اهلل در کتاب مغنی مینویسد که سبب صداع اگر ورم دموی باشد فصد قیفال یا 

رگ پیشانی و نوشیدن آ ش جو و شیره خرفه و شمیدن بنفشه تر و نیلوفر رطب یا روغن آنها و تبرید سر بآب کدو یا 

لب یا بار تنگ و اغتذا بکدو و عدس مقشر مفید و اگر ورم صفراوی باشد اسهال بخیار شنبر و آب تمرهندی و عنب الثع

آلوی بخارا و جالب و نوشیدن ماءالشعیر و آب انار میخو ش و ماءالقرع بسکنجبین و شیره تخم خرفه بشریت بنفشه و 

و جراده کدو ناف  و اگر سوداوی باشد اسهال بطبیخ نثوق صندلین آب حی العالم و کافور و تبرید سر بآب بار تنگ 

افتیمون و ریختن مطبوخ ختمی و اکلیل الملک بر سر و شمیدن روغن سوسن و نرگس سودمند و اگر ورم بلغمی باشد 

نوشیدن نقوع صبر و ایارح و نطول آب مطبوخ بابونه و نمام و اکلیل الملک و حلبه و شبت و تخم کتان بر سر مناسب و 

ا که سبب ورم ضربه یا سقط باشد تدبیر ش از عالج صداع ضربی و سقطی نیز برگیرند شیخ میفرماید که اگر درین آنج

 عالج صداع ضربانیصداع ریم یا زرداب با ماده مائی از سر بطریق گو ش و غیره برآید در اکثر صداع زائل میشود 

له اورام دماغ شمرده است بهر آنکه هر کجا که ضربان ایالقی و جرجانی مینویسند که جالینوس صداع ضربانی را از جم
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باشد رگها ممتلی بود و رگ با گوشت مزاحمت کند و تفرق اتصال که از لوازم امتالست تولد کند و درد صعب و ضربان 

تاب  آن باشد پس اول نظر کنند که امتال از کدام خلط ست اگر خلطی غلیظ سرد باشد عالمات صداع بلغمی و سوداوی 

ظاهر باشد تنقیه با یارجات کبار باید کرد و بعد تنقیه ماءاالصول بروغن بید انجیر یا روغن بادام تلخ بدهند و غالیه و 

مشک و جندبیدستر و مرزنجو ش ببویانند و اغذیه ملطفه دهند و بعد تلطیف غرغره با یارج فیقرا و مانند آن فرمایند و 

انه خو ش هوا سرد باید و آوازها ازان دور دارند و پای در مطبوخ بنفشه و نیلوفر اگر ماده گرم و لطیف باشد خوابگاه او خ

و گل سرخ و شاهسفرم و کشک جو بقدر همه ادویه نهند و بمالند و بر ساق حجامت کنند و ضمادهای سرد بر سر نهند 

م کشک جو بقدر همه ادویه و بنفشه گل نسرین گل نیلوفر هر یک دو مثقال بابونه یک مثقال اکلیل الملک یک نیم در

کوفته بیخته در ده استار روغن بنفشه و ده استار آب بهم بپزند تا اکثر آب برود و این ادویه دران اندازند و چندان بر 

آتش بگذارند که قوام فالوده گیرد و نیمگرم بر سر نهند و روغن بنفشه و روغن نیلوفر بر پیشانی و صدغین بمالند و اگر 

زائل نشود فصد رگ بینی بکشایند شیخ میفرماید که صداع ضربانی گاه همراه حار یا بارد از اورام میباشد  بدین تدابیر

پس اگر سبب حار باشد باید که استعمال مبرداتی نمایند که اندران نرمی باشد و حجامت نقره و ارسال زلو بر صدغین 

دند بسوی آنکه باعث تنفیش و تحلیل آن گردد و ایضا مخلوط نمایند و دست و پا را به بندند و اگر بارد باشد متوجه گر

کنند بدان ادویه مقویه که دران اندک برودتی باشد مانند آنکه خلط نمایند بروغن گل سداب یا نعناع را و چون اشتداد 

ر دست بر یابد مانند این صداع بحدیکه اگر صبیان را عار  گردد بساست که درزهای سر ایشان از هم جدا گردد و اگ

جلد سر ایشان دران موض  گذارند فرو رود پس در عالج آن طالی زرد چوب نرم سوده مخلوط بروغن گل و سرکه 

آنچه در عالج امرا  دماغی از ضعف   عالج صداع ضعف دماغینیکوست بعد از آنکه سر را بآب و نمک شسته باشند 

یف و مانند آن و بصورت وجود سوءمزاج تعدیل مزاج دماغ و دماغ بهر تقویت استعمال مقویات دماغ از اغذیه خوشبو لط

تنقیه آن بتفصیل مرقوم شد بعمل آرند و در حالت اجتماع ماده با ضعف دماغ بهر تنقیه استعمال اطریفل رمانی نیز مفید 

ه تودری گفته اند و اگر دواءالمسک بارد خورده گاوزبان گل گاوزبان عنب الثعلب جوشانیده شربت بزوری داخل کرد

سفید پاشیده بنوشند برای تقویت دماغ و دل مفیدست و اگر در مزاج برودت باشد اسطوخودوس زرنباد سوده باطریفل 

صغیر یا دواءالمسک حار سرشته بخورند و عرق گاوزبان بادیان یا شاهتره بنوشند و باید که کشنیز خشک در اکثر اغذیه 

و ریاح ردیه آن صعود نماید و  ابخرهه نمایند که در معده فاسد نگردد که او داخل نمایند و تقلیل غذا کنند و مالحظ

و آس و مشک با گالب و مانند آن بر سر بمالند و بعد تدهین سر مریض ادهان حاره  *112* روغن قرنفل دوار یعنی

وده ببویند و قرنفل سوده بپاشند و روایح خوشبو معتدل مثل سیب و به و نسرین و عنبر و گالب و صندل بگالب س
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دواءالمسک معتدل تناول نمایند و بوئیدن بخار قلیه جگر ناف  ست باین طور که جگر گوسفند و یا بز بریده با پیاز بریان 

نموده با کشنیز و زیره باندکی آب پخته و اندکی روغن گاو داخل کرده با قدری زیره و کشنیز ثانیا بریان نمایند و بعد 

داخل کرده سر دیگ را پوشیده پیش روی مریض آورند و درای بر سر او کشیده سر دیگ  ازان اندک زعفران و مشک

را اندک اندک بکشایند تا بخار آن بدماغ رسد و بحسب احتمال قوت بخار آنرا بگیرند و بدانند که در جمی  تدابیر او 

که بادی باشد و تقویت آن  رعایت قبض و جم  و تقویت سر نمایند شیخ میفرماید که عالجش تبدیل سوءمزاجی ست

بمقویات سر از ادویه و اغذیه خوشبو که دران تلطیف و قبض و قم  اسباب محرکه باشد و اکثر سبب فاعل مقارن 

مسبب منفعل ضعفی اجتماع اخالط ردی حار یا غیر حار در معده میباشد و درین صورت تنقیه بچیزیکه الئق آن باشد 

ه شود که با وجود محمودیت دم که ازان پیدا شود جام  قوت محلله یعنی باحرارت بود و باید کرد و غذا آنچنان وارد کرد

قابل انهضام بسرعت باشد و اگر این دو خصلت دران یافته نشود خصلت اولی یعنی مولد خون محمود اختیار نمایند و 

ایشان بمثل قسب و زیتون بنان  بهترین وقت غذا بعد دخول حمام ست باید که تخفیف غذای ایشان نمایند و ختم طعام

برای تقویت فم معده کنند و بقراط ایشان را رخصت شرب شراب مطلقا داده و جالینوس امر بممزوج یا رقیق ریحانی یا 

جام  این هر دو میکند و اندک ازان بنان بخورند مولف اقتباس مینویسد که از روغنهای مقوی مثل روغن نرگس و 

و زنبق سر را چرب دارند و بر پیشانی مالند و دانه هیل و قرنفل و اشنه هر یک دو ماشه  سهاگبادام وعطر عنبر و 

سوده بران پاشند و این تفاحه علویخان ببویند عطر عنبر سه ماشه آرد نخود بریان و باقال هر یک یک توله آرد جو 

ه و کتیکی و یاسمین هر یک بریان یک نیم توله اشنه زعفران صندل سفید هر یک سه ماشه صمغ عربی گل کیور

هفت ماشه بگالب و عرق بیدمشک سرشته تفاحه سازند و این کاله مقوی دماغ تالیف علویخان موی سر تراشیده بر 

سر دارند مغز بادام شیرین مقشر بریان ده عدد خشخا ش سفید پنج ماشه آرد نخود بریان ده ماشه آرد عدس بریان سه 

سنبل الطیب پوست ترنج عود هندی قرنفل کندر گل سرخ مصطکی زوفا پودینه اکلیل ماشه آمله پنج عدد زنجبیل سعد 

الملک کبابه تخم کرفس انیسون زعفران زر نباد هر یک نه ماشه حب اآلس کنجد مقشر بریان هر یک یک توله 

خوردن اطریفل  مشک عنبر هر یک یک درم کوفته بیخته در عرق بهار نارنج سرشته بر کاله بافته آلوده بعمل آرند و

شاهتره علویخان درین باب اثر عظیم دارد و خوردن آمله مربی و به و سیب مربی با طباشیر و ورق نقره بسیار مفیدست 

و همچنین زرده بیضه مرغ پنج شش عدد با نمک سلیمانی و یا نبات و صاحب دارا شکوهی گفته که اگر سوءمزاج 

قدم دارند و غذا شوربای بچه مرغ و سنگخواره بنان رده دهند و بجای آب مادی باین مرکب باشد تنقیه را بر تقویت م

هرچه در عالج امرا  دماغی از قوت حس دماغ از  عالج صداع قوت حس دماغیبر گالب و عرق گاوزبان اکتفا نمایند 
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شخا ش دو استعمال اغذیه مبرده مرطبه و اضمده مخدره گذشت بعمل آرند و پوست ترنج سه ماشه سوده با شربت خ

توله آمیخته لیسیدن و آب شبینه در آب تر نموده خوردن بغایت ناف  ست و خوردن اندک کوکنار و یاشمه و افیون و یا 

فلونیا و استعمال حب الشفا و طالی تخم کاهو و کوکنار و افیون سودمندست و کذا افیون گل سرخ صندل بیخ لفاح 

ه سرشته بر سر ضماد نمودن مفید و طعامهای مغلظ باید خورد مثل پوست خشخا ش تخم کاهو در آب کاهو خیار و خرف

کله پایچه بره بکشک جو و گندم پخته و هریسه بگوشت گوساله تا غذای دماغ غلیظ گردد و حس او باعتدال باز آید و 

اهی تازه آنرا که حرارت قوی باشد در طعام تخم کوک و برگ او و ساق خرفه و کشنیز سبز بپزند و شربت خشخا ش و م

موافق ست و صاحب ترویخ نوشته که در ذکای حس دماغ و حرارت مزاج آن بنوشیدن پست جو در آب انار امر کنند و 

اغذیه غلیظه مثل روس و اکارع مطبوخ در سماق یا با کشک جو بدهند و مصنف اقتباس گوید که برای ؟ حس دماغ 

ه آمیخته بنوشانند و لعاب اسبغول هفت ماشه بشیر بز در آب تربز و خیار هر یک نیم پاو بشریت خشخا ش چهار تول

روغن خشخا ش هر یک یک توله آمیخته بانگشت سبابه خوب لت نمایند و بر تارک سر بمالند و از روغن بنفشه و کاهو 

و خشخا ش وشیر دختران هر یک سه ماشه در بینی و گو ش چکانند و اگر حاجت تنقیه افتد مطبوخ کاهو و شربت الهی 

و قلیه بچه بز و بچه گاو هفت ماهه که  *113*ویخان در مروق شاهتره و یا بهارالجبن نمایند و غذا کله پایچه بز عل

تنوری دهند و پوست ترنج سه ماشه در شربت نیلوفر و خشخا ش  سمیددران برگ کاهو و کشنیز سبز افتاده باشد بنان 

ربات علویخان ست و کذا طباشیر دو ماشه پوست خشخا ش هر یک نه ماشه آمیخته لیسانیدن در رف  این درد از مج

چهار حبه در مربای ترنج یک توله آمیخته خوردن و جالینوس گوید که هرگاه صداع مزمن باشد و بمعالجات تسکین 

نیابد و با وی عالمات ظاهر نبود و از ادنی سبب حرکت کند بدانند که آن از کثرت حس دماغ و یا از ضعف دماغ ست و 

که آنرا خفه نیز گویند و اسباب   عالج صداع یبسیفیما بینهما در طریق تشخیص اجسام امرا  دماغی گذشت  فرق

سوءمزاج یابس مصدع یا مجففات خارجی ست تجلیل و احراق مانند بادهای گرم و سمومی و یا استعمال ضمادهای حار 

فعه و یا غیر دفعیه که منب  نماید از نفوذ غذادر یا رسیدن مجمدات طبیعیه مثل برد مزاج شیخوخت و یا عارضیه بیکد

سر و بدان سبب جفاف عار  اعضای آن گردد و یا ترک آشامیدن آب مطلقا و بدان سبب تحلیل شدن رطوبت اصلیه 

و یا استعمال مجففات از داخل تجلیل آن یا باستفراغ آن یا بقوت مجففه آن و یا تناول غذای یابس و یا قلیل الرطوبه و 

مجفف اند مجاورت اعضایی که جفاف و یبس بهم رساند و یا مشارکت آنها و حرکات نفسانیه و بدنیه مفرط همه  یا

مچنین جماع و ادرار  و نزف مثل حیض و نفاس و بواسیر و ریاضت قویه و از استفراغات بطریق استفراغ تجلیل و ه

ثل استفراغات کلیه از جمی  بدن و استفراغات بعضی استفراغ در اعضای غیر اعضای راس ست و بمشارکت آن راس م
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جزئیه از عضوی بدون عضو دیگر و بعضی از آنها استفراغات در اعضای راس ست مانند زکام و نزله و رعاف و اصناف 

تجلب رطوبات مکتسبه بسعوطات و عطوسات و غراغر و غیر اینها و ایضا از اسباب یبوست انقطاع مواد رطب ست و 

نباشد مثل روزه داشتن و طعام و شراب ترک نمودن خواه باختیار خواه باضطرار  بسبب بهم نرسیدن  هرچند استفراغ

طعام و آب و این نوع صداع بیشتر زنان را بعد از وض  حمل حیض و نفاس بسیار بهم میرسد بالجمله اشربه مرطبه مثل 

عرق کاسنی و یا بزرقطونا و شربت نیلوفر یا جالب بآب سرد یا شربت نیلوفر یا عرق آن یا عرق بید یا بیدمشک یا 

خشخا ش یا شیره تخم خرفه یا خیارین یا مغز تخم تربوز یا مغز تخم کدو و یا لعاب اسپغول دهند و ایضا همه تدابیر 

مرطب باید کرد و نگاه کنند اگر مزاج مائل بحرارت یا برودت باشد بحسب آن معالجه فرمایند پس در حار مزاج شیره 

ا سکنجبین رمانی و شربت بنفشه یا شربت انارین بنوشانند و ماءالشعیر که دران تخم خشخا ش سفید و یا شیره خرفه ب

آن داخل کرده باشند و اسفاناخ و کاهو و خرفه و سرمق و کدو و خیار دهند و زردی بیضه نیمبرشت م  سفیدی آن با 

آب کدو بیامیزند و در شور با برگ کاهو و قدری  جالب مخلوط کرده بعمل آرند و در ماءاللحم گالب و آب سیب و

کشنیز سبز و پالک و کدو و خیار داخل کنند و ادهان بارد رطب مثل روغن کدو و بنفشه و نیلوفر در بینی و گو ش 

چکانند و سر و قدم و ناف و مقعد را بدان چرب نمایند و نطول بروغن بنفشه و نیلوفر و کدو هر یک تنها و یا مجموع 

خیار و تراشه کدو و آب برگ بید بگالب و بدون آن سازند و جراده کدو و خیار بر سر گذارند و در بارد مزاج شراب بآب 

کهنه و دارچینی و شهد در ماءاللحم مخروج ساخته استعمال کنند و بر زردی بیضه اقتصار ورزند و روغن بنفشه بروغن 

ع اطریفل کشنیز به نسخه معمولی و خمیره خشخا ش و سفوف و شبت آمیخته بکار برند و از مرکبات نافعه درین صدا

ضماد لبوب و حلوا و معجون راحت و روغن حنا مرکب ست و ضمادیکه در سرسام سوداوی خواهد آمد نیز مفید بود و 

دوشیدن شیر زنان بر سر بحد تراشیدن موی سر و سعوط آن در ترطیب اسرع ست و شراب مخروج بآب بسیار جید 

د و بآب بقول رطب مثل کاهو و خرفه و آب عنب الثعلب و کدو و حی العالم فقط یا اندک افیون و پوست بیخ نوشته ان

لفاح آمیخته بر سر طال نمایند و انکباب بیخ کدو و جراده او برگ کاهو و تخم او پوست خشخا ش و تخم او گل بنفشه 

استعمال کنند و اگر بنفشه نیلوفر خبازی سبوس گندم  گل نیلوفر برگ بید شاهسفرم درآب جوشانیده چادر بر سر کشیده

برگ خشخا ش کشنیز خشک گل سرخ هر واحد یک کف جو مقشر باقال کوفته هر یک دو کف برگ حی العالم برگ 

خبازی هر کدام یک دسته در آفتابه سربسته بپزند تا مهرا گردد پس انکباب بران نمایند و بخار از لوله آفتابه استنشاق 

اف  بود و سکون در مکان بارد نزدیک آب و فوارها و خواب و استحمام بآب شیرین و تدهین بروغنهای مذکوره کنند ن

اجتناب نمایند و آنچه در عالج امرا  دماغی یابس مذکور شد ..... اختیار کنند و از سهر و تعب و جماع و جوع و غم و 
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لشعیر که دران کدو پخته باشند کله پایچه سویدی و حمالن و مفید شناسند اقوال حذاق جالینوس گوید که استعمال ماءا

بقول مرطبه مثل کاهو و خرفه و آبزن معتدل و سعوط ادهان مرطبه مثل روغن کدو و بادام و استکثار ریختن روغن و 

 شیرین بر سر ناف  ابوسهل گوید که صداع عقب خوا آنست که عقیب استفراغ کثیر باشد و اکثر *114*آب نیمگرم 

زنان را بهمرسد باید که بیضه نیمبرشت و کشک جو که در آن لحم کوفته پخته باشند و حریره معمول از نشاسته و 

روغن بادام و شکر و ماءاللحم سینه ماکیان و گردن بره که در طبخ قدری آب به و شراب ریحانی چکانیده باشند غذا 

آرد سفید و روغن بنفشه و شیر دختران و اندک شراب  سازند و بروغن بنفشه و شیر دختران سعوط کنند و نجبیص

غالف سر نمایند بوعلی می نویسد صداع یابس که با ماده صفراوی یا سوداوی باشد مذکور شد و صداع یابس بالماده 

پس اول عالج آن تدبیر مریض باغذیه مرطبه جیدالکیموس ست و خصوصاً اکثیرالغذا مثل زرده بیضه و مثل شوربای 

رغ فربه و کبک و تیهو و حریره های چرب بروغنهای رطب بعده از جهت حار و بارد بسوی چیزیکه موافق تر چوزه م

باشد میل کنند و از آنچه بدان انتفاع یابند استعمال سعوطات مرطبه با دهان محموده مثل روغن بادام و روغن کدو و 

تسخین افتد روغنهایی که تعدیل آن نمایند ممزوج سازند  غیر آنست و اگر در چیزی ازینها احتیاج بسوی تعدیل تبرید یا

و گاه یبس نقصان بین در جوهر دماغ می آرد و آنرا مهیا باوجاع می گرداند و در آنجا بایست که استعمال سعوط بمغز 

یکه ایشان را نف  ساق بز و گوساله و پیه ماکیان و تیهو و دراج و تدرو و مسکه گاو و بز نمایند و بر سر مالند و از چیزهائ

می کند تضمید سر بفالوده رقیق معمول از میده گندم و جو بحسب حاجت و شکر سفید و روغن بادام و کدوست و یا 

ریختن رقیق آن بر تارک سر و باکلیل از آرد طوق کرده باشند تا آنچه بر سر ریزند محتبس ماند مجوسی گوید که در 

تدبیر زن بغذای معتدل مثل زرده بیضه و گوشت بچه ماکیان و حمالن  صداع حادث عقب والدت از کثرت دم نفاس

شیرخواره و حریره معمول از مغز نان سمیذ و روغن بادام و شکر طبرزد و سعوط بروغن بنفشه یا نیلوفر که از روغن مغز 

و فالوده بر سر مالند تخم کدو ساخته باشند م  شیر دختران سازند و شیر مذکور بروغن بنفشه و روغن مستخرج از حلوا 

و حلوا معمول از بیضه و روغن بادام و شکر طبرزد و آرد میده بخورانند و پست منقوع بشکر و روغن بادام نوشانند و 

ماهی باربی و رضراضی بطریق اسفید باج پخته یا بروغن بادام یا کنجد تازه بریان کرده بخورانند و اگر در آنجا تپ باشد 

اسفاناخ و مانند آن دهند و همچنین است تدبیرصداع حادث از سائر استفراغات باغذیه مرطبه  مزوره کدو و سرمق و

جیدالکیموس م  استعمال سعوطات و نطوالت مقوی دماغ و مرطب آن و عالج صداع حادث از غم و هم کثرت خواب 

و این یا  ج صداع جماعیعالبعد غذاست و ترطیب دماغ به استنشاق روغن بنفشه و روغن تخم کدو و شیر دختران 

بسبب احداث یبس یا بسبب تهیج بخارات بسوی دماغ یا بسبب ضعف اعصاب می باشد پس اگر بسبب یبس متولد از 
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کثرت خروج منی باشد تقدم افراط جماع و الغری بدن بران گواهی دهد باید که سائر تدبیر ش مانند عالج صداع یبسی 

و م  فرط رعایت تقویت دماغ و اوفق آنکه باغذیه خفیفه لطیفه عالج کنند نمایند بعد مائل کردن مرطبات بتسخین 

مثالً نخوداب گوشت بره شیر خواره و طیور خفیفه مثل تیهو و دراج و کنجشک و مغز سر کنجشک با بعض فواکه مانند 

شند و یا زرده بیضه مرغ سیب و به و زردک و چقندر یا با ما ش مقشر بنان و یا شیربرنج و مهلبه که از شیر بز ساخته با

نیمبرشت یا نبات شیرین کرده و دارچینی بران پاشیده و لبوب با شکر و ادمنعه حیوانات بخورند و شیر گاو و ماءاللحم 

بنوشند و خوردن مربای خصیه الثعلب و زردک و شلجم و ستاور نیز ناف  و خصیه الثعلب سه ماشه سوده به مربای به دو 

یک عدد پیچیده بخورند باالیش شربت سیب و شربت انار شیرین هر یک دو توله در ماء اللحم  توله سرشته ورق نقره

ساده نه توله حل کرده تخم شربتی هفت ماشه پاشیده بنوشند و یا طباشیر دو ماشه جواهر مهره چهار حبه به آمله مربی 

پنج توله بنوشند و به آب شیرین یک عدد سرشته ورق یک عدد پیچیده بخورند و دوای مذکور با عرق بید مشک 

نیمگرم غسل کردن و روغن بنفشه و نیلوفر در بینی چکانیدن و بر سر مالیدن و چرب  کردن گرده بروغن گل و داشتن 

هر دو خصیه در آن تا یک ساعت نجومی در رف  این درد مجرب ست و تناول فواکه خوشبو وبوئیدن آنها و عطرها و 

باهیه مقوی اعضای رئیسه و سکون در مساکن طیبه و خواب بر بستر نرم و ترفه در مطعم و خوردن لبوبات و جوارشات 

مشرب و دلک معتدل و چرب کردن هر دو خصیه و ذکر و گرده بقیروطی که از پیه گرده بز دو توله موم یک توله 

ر مؤخر سر از مجربات ست و روغن گل سه توله روغن یاسمین دو توله ساخته باشند و مالیدن روغن گل تنها نیمگرم ب

همچنین خوردن شراب یک نیم توله در گالب و عرق سیب هر یک پنج توله واستعمال میوهای مقوی اعضای رئیسه و 

کلیه بسیار مفیدست و کذا استعمال حقنهای مسمن گرده و تناول نان مجفف در تنور مدقوق و منقوع در جالب و مغز 

حبه الخضرا کوفته در آن سرشته باندکی بادیان و شوربای مرغ فربه و بط  فربه و بادام و پسته و چلغوزه و فندق و 

و مانند آن مفید و اغذیه و ادویه گرم و تیز وجانی بکار برند که موجب زیادتی یبس گشته  *015*گوشت بزغاله 

ه و ارتقای آن طرف محدث غشی و مرگ مفاجات نگردد و اگر بسبب امتالی بدن از اخالط فاسد و ثوران ابخره خبیث

دماغ بحرکت جماع باشد وجود عالمات امتال و غلبه اخالط و ادراک بوی بد از بدن عند حرکت جماع و ثقل در سر 

بران داللت کند پس تنقیه بدن از خلط غالب بفصد و مسهل هر دو نمایند اگر واجب بود و یا حسب حال مریض یکی 

قسام صداع مادی مفصل گذشت بعده بهر تقویت دماغ و عدم قبول بخار لبوب ازین هردو تدبیر بعمل آرند بطوریکه در ا

صغیره بخورند و روغنهای مقوی مثل روغن گل و روغن آس و سرکه و گالب بر سر مالند و آبیکه دران گل سرخ و 

موس غذا سازند و برگ مورد و نیلوفر و بابونه و مانند آن جوشانیده باشند بر سر ریزند و باغذیه سری  الهضم جیدالکی
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قدری به و ناشپاتی بخورند و جماع ترک کنند و بضرورت بعد هضم و انحدار غذا جائز بود زیرا که در خلو معده ضعف و 

و سن  نقیتحلل و تصاعد ابخره زیاده میکند و در امتال خلل در هضم و تکثیر تبخیر مینماید و اگر فصل گرما وبدن 

وغن گل بینی  را چرب نمایند و بخسپند و اگر بسبب ضعف اعصاب و تالم دماغ از شباب بود بآب سرد غسل کنند و بر

تعب آن باشد و این مشائخ و ضعیف مزاجان را اکثر عار  شود و رعشه در بدن و ضعف حرکات و انقبا  دماغ و 

ب بر سر مثل انجذاب آن بسوی قدام یا خلف بعد جماع الحق گردد پس تقویت اعصاب  و دماغ بمالش روغنهای مناس

روغن گل و یاسمین برابر و طیوب  و غیره و آرام و تفریح بمالهی مطربه و نغمه های لذیذه کنند و قدح عسل که دران 

قدری مومیایی گداخته باشند چند روز متواتر بنوشند و همچنین شربت عسل و اسطوخودوس و مانند آن استعمال کنند 

غن نرگس بر سر مالند و گوشت حلوان بمصالح خوشبو و دیگر اغذیه مطیبه و جندبیدستر در روغن قسط آمیخته یا رو

بخورند و بوئیدن کباب که در حضور مریض بریان نمایند تا بوی آن بمشام او برسد و تناول کباب با نان گندم خمیری 

و و عطریات و لخالخ جید و یا با چالو مفیدست و روائح طیبه مانند مشک و عنبر و عود هندی و ریاحین و گلهای خوشب

فواکه طیب الرائحه  ببویند و تفکر بآنها کنند و عود و عنبر قسط شیرین مشک صندل سفید و قدری کافور استعمال 

نمایند و رفتن به بساتین و باغها و شنیدن حکایات و قصه ها و دیدن اشیای مرغوبه ملیحه موزونه و بالجمله  اشتغال 

یح نفس او گردد ناف  ست و از هرچه منکر و ناخو ش ازان باشد اجتناب نماید مسیحی بهرچه  باعث التذاد طب  و تفر

گوید که صداع کائن عقیب باو را باید معالجه کنند بتقویت سر باین طریق که آب مطبوخ مورد و گل سرخ  و بابونه 

عتدل الکیفیته سازند و در اثنای بران ریزند بعده بروغن گل و اندکی سرکه بمالند و غذا کثیر التغذیه سری  النهضام م

پختن آن قطعه به و سیب داخل کنند و سویق نان خشک کرده در تنور بعد غسل او بجالب و روغن بادام بنوشند و 

خوشبو موافق مزاج استعمال کنند و ماهی کوچک بسرکه ممزوج و روغن بادام پخته و ایضا زرده بیضه رقیقه  آنرا 

صداع عقب جماع از ضعف اعصاب باشد از جماع بالکل من  کنند و ارائح طیبه ببویانند و  موافق ست طبری گوید که اگر

آب نیلوفر و بنفشه و آب جمی  ریاحین اگر کدامی از قوانین سته که آن سن و مزاج و بلد و فصل و صناعت و عادت 

باشد بر سر ضماد نمایند و اگر ست مان  نباشد این آبها جم  کنند و بکافور و مشک و همه چیزهای خوشبو که ممکن 

نوعی از قوانین مذکوره از این مان  باشد براندک چیزیکه ازان ممکن باشد اقتصار نمایند و باغذیه که بدن را غذا بیشتر 

دهد مثل هرائس و لحوم حمالن مضروب بشیر دهند و چوزه مرغ فربه که در شکم آن حشایش خوشبو پر کرده پیش 

ند تا رائحه آن ببوید و از شحوم و لحوم آن بخورد و نبیذ صاف محمود مالیم مزاج بنوشانند روی مریض شق کرده باش

و امر بدعت و سکون و راحت کنند و ایذا نرسانند و انچه مکروه باشد نشنوند و در مواض  اغانی لذیذ و روائح طیبه 
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نمایند و سیب  و ترنج ببویند و سماع  حاضر شوند اگر ممکن بود واال از اشیای مذکوره هر چه ممکن باشد استعمال

مرغوب و معاشرت کسی که بدان مائل باشند اختیار کنند و اگر صداع از بخارات اخالط بدنی باشد معالجه آن بعالج 

صداع حار مادی برابرست غیر آنکه درین معالجه ترک جماع کنند تا آنکه بدن از اخالط نقامی تام یابد و صداع بالکلیه 

در مزاج حار اول بهر  عالج صداع خماریو ایضا در معالجه این فصد نکنند مگر آنکه ضرورت داعی آن باشد زائل شود 

تنقیه معده بسکنجبین و آب گرم و یا سکنجبین و آ ش جو قی کنند بعده شربت انار و شربت بهی و سکنجبین بگالب و 

ه فالسه یا لیموی کاغذی و یا شربت غوره در آب سرد بنوشند و یا سکنجبین و گالب نیمگرم مکرر قی کرده افشور

عرق بیدمشک و آب یخ یا بشوره پرورده دهند و یا شیره زرشک و خیارین و مغز تخم کدو هر یک نه ماشه در عرق 

بیدمشک و زرشک هر یک پنج توله برآورده شربت ترنج چهار توله آب یخ ده توله داخل کرده بنوشند و یا جواهر مهره 

ر مربای ترنج توله آمیخته بورق نقره پیچیده بخورند باالیش شربت زرشک چارتوله در عرق بیدمشک ماشه د *016*

و صندل و گالب هر یک پنج توله بنوشند یا جواهر مهره یک ماشه طباشیر سماق منقی هر واحد یک نیم ماشه در 

قره حل کرده بلیسانند باالیش شربت لیموی کاغذی و سکنجبین تفاحی لیمونی هر یک یک نیم توله آمیخته ورق ن

شربت ترنج و رنگتره هر یک دو توله گالب بیدمشک هر یک هفت توله داخل کرده بنوشند و همچنین دیگر اشربه 

مطفی مقوی معده قاط  بخار مثل شربت سیب و لیمو و غوره و حما  بآب سرد آمیخته بدهند و لعاب اسپغول و 

غوره یا لیمو و قدری نمک و ماءالجبن و ربوب فواکه قابضه مذکوره تیزی  جالب ببرف سرد کرده و فقاع ممزوج بآب

خمار می شکنند و همچنین سفوفات معمولی و شربت خمار و مفرح بارد و مفرح کشنیزی داف  خماراند و شرب اب لیمو 

رای من  بشکر و گالب و شم بخار روس مغموسه در ازاله خمار مجرب سویدی ست و تنقل حما  اترج بر شراب ب

حدوث خمار مجرب اوست و در ابتدا بهر تقویت و تبرید سر روغن گل و سرکه و گالب بر سر نهند و اگر از قی فائده 

نشود نقوع هلیله یا نقوع مسهل با حوامض مثل آلو و زردآلو و غیره بدهند و یا آب انارین بشحم افشرده سقمونیای 

بهر بدرقه شربت ورد مکرر اهلیلجی چهار توله بگالب هفت توله و آب  مشوی دو ماشه آمیخته بنوشانند و اگر خواهند

یخ حل نموده بنوشند بعده بهر تقویت دماغ روغن گل و یاسمین و سرکه مقطر همه برابر بر پیشانی و صد غین بمالند و 

و آنجا که از قی و  لخلخه بسازند و اگر خون غالب باشد و عالمات آن ظاهر بود اگر فصد یا حجامت نمایند باکی نیست

اسهال و غیره بسبب توران مواد نفعی مترتب نشود و تهوع و غثیان مشتد گردد قدری طعام مالئم بخورند و بعد ساعتی 

قی کنند تا ماده ردیه بتمامه با طعام مختلط شده برآید پس اشربه مطفیه مذکوره بدهند و بر دست و پا آب نیمگرم 

نمک بریزند و در آن آب پایها بدارند و بقوت بمالند و در آخر روز داخل حمام شوند و آب مطبوخ بابونه و بنفشه و قدری 
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نیمگرم بر سر بسیار بریزند و هر گاه از حمام برآیند بعد یک ساعت تام بنان م  نان خور ش برگ کاهو و اسفاناخ و یا 

تا مهرا شود و کشنیز خشک و کرویا و  مزوره انار دانه و به کشنیز غذا سازند و خوردن گوشت در غمره سرکه پخته

دارچینی بران پاشیده در ازاله خمار مجرب سویدی ست و فواکه قابضه مثل بهی و سیب و انار میخو ش بخورند و اگر 

مائل بشراب گردد شراب ابیض رقیق مروق ممزوج بالمناصفه بدهند که عطش ساکن کند و خواب آورد و پایها از بن 

ببندند و از هر چه مضر عصب باشد مثل سرکه ساده و مری اجتناب کنند و بدانندکه در انتها  ران تا قدم بعد طعام

استعمال مبردات شدید ننمایند تا که تکثیف مسام و تغلیظ ابخره نکند و مان  از تحلیل نشود بلکه بر سر استعمال مانند 

عالجات این صداع آنست که قدح از شراب به آب روغن بابونه و سوسن نیمگرم نمایند و گیالنی نوشته که از بهترین م

بسیار خوب ممزوج کرده بدهند و کف پا بروغن بادام بمالند که خواب می آرد و صداع را ساکن می کند السیما که این 

تدبیر بعد قی واق  شود و در مزاج بلغمی بعد از قی بسکنجبین عسلی و آب ترب یا طبیخ شبت و جوزالقی و عسل 

که مصطکی پودینه خشک عود غرقی دانه هیل هر واحد یک ماشه سوده در دواءالمسک حار نه ماشه  بمرات یابد

آمیخته ورق نقره پیچیده بخورند باالیش شیره بادیان نه ماشه شیره االیچی کالن پنج عدد در عرق کیوره و هیل و 

ند و آب نیمگرم بر و دست و پا ریزند و نعناع هر یک شش توله برآورده شربت عود و سیب دو دو توله داخل کرده بنوش

دلک قدمین نمایند و در صورت باقی ماندن نفخ در شکم بعد از قی غاریقون سه ماشه در گلقند آمیخته بلیسانند و بدرقه 

بشربت دینار چار توله و گالب پاوسیر کنند و یا بایارج فیقرا یک درم مقوی تبرید و شحم حنظل اسهال آورند بعد اجابت 

ا نان تنک بشوربای مرغ بدهند و بعد غذا خواب و سکون اختیار نمایند و هر گاه از غذا معده اندک سبک گردد غذ

سکنجبین عسلی بنوشند و پاشویه نمایند و روغن بابونه با قدری روغن گل آمیخته بر سر مالند و باقی تدبیر مناسب از 

سفوف آمله مجرب برای صداع خماری و بخاری و وسواس  عالج امرا  دماغی بخاری و صداع بخاری استنباط نمایند

سوداوی و خفقان معدی را نیز مفید کشنیز خشک دوتوله آمله مقشر یک توله گاوزبان گل سرخ صندل سفید هر یک 

شش ماشه کوفته بیخته نبات سفید هشت توله امیخته سفوف سازند و بعضی اوقات این ادویه اضافه کرده می شود و 

می افتد طباشیر گل گاوزبان زرشک سماق هر یک سه ماشه خرفه پنج ماشه تخم کاسنی شش ماشه زهر  بسیار مفید

مهره یک نیم ماشه مروارید کافور هر یک یک ماشه با عرق های مناسب بعمل آرند خوراک از شش ماشه تا یک توله 

یرین آب سیب شیرین آب لیمو هر شربت خمار جهت دف  خمار و صداع خماری بی نظیرست آب انار تر ش و آب انار ش

یک نیم رطل اول آلوی سیاه تمرهندی هر یک یک رطل عناب پنجاه دانه در شش رطل آب بجوشانند تا بدو رطل 

رسد مالیده صاف نموده با اب های مذکور با هم بیامیزند و قند سفید یک من اضافه کرده بقوام آرند اقوال مهره مالقی و 
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رب آس یا شربت ان تنها یا بشراب و کذا انار دانه تر ش و کذا حجرالمسن محکوک بر مسن غیره می نویسند که شرب 

در دوغ گاو مالیده صاف کرده و * 017*و کذا گل سرخ و کذا گالب و کذا شاه چینی ب آب و کذا خمیر تر ش آرد جو 

طباشیر و یک قیراط زعفران  کذا خمیر آرد گندم در آب حل کرده بعد دو ساعت صاف نموده در دو اوقیه آن یک دانگ

و سه درم شکر داخل کرده و تنقل حب آالس و یا ریباس و امتصاص سفرجل بر شراب و کذا ریباس و شم گل سرخ و 

اکل حما  سواقی مسلوق بروغن بادام و کذا کاهو و کذا غذای تفاحیه که با آب سیب تر ش و قثاد مغز چلغوزه پخته 

ج و مغز بادام و زعفران و افاویه ساخته باشند و کذا حصرمیه که در آن قطعه کدو و باشند و کذا حماضیه به ترشی ترن

قثار پخته باشند و کذا کشکیه و کذا سنبوسک تر ش با آب لیمو و سماق و سرکه و مغز بادام و کشنیز خشک و دارچینی 

و شراب که در آن کافور باشد حذر هر واحد مزیل خمارست و بقول ابن ماسویه و مداینی مخمور از شم کافور و از طعام 

کند که در آن هالکت اوست ابن واقد و غیره گویند که شرب طبیخ نبات اقحوان بدون گل آن و کذا زعفران به 

میفنحتج و یا مخلوط در طعام یا شراب و کذا گل افسنتین و کذا بول شتر و کذا روغن کنجد سه جرعه و اکل قنبیط 

معموله بزرد و بیضه و مغز بادام و مغز تخم کدو و کشنیز سبز و کرفس و صعتر و کشنیز بزیت اتفاق پخته و کذا عجه 

خشک و کذا لفت مخلل بشکر شیرین کرده هر واحد داف  خمارست و ضماد عصاره قنطوریون ناف  صداع خماری ست 

کرد واگر در معده بقیه  ابن یحیی گوید که معالجه صداع حادث از اکثار شرب شراب بخواب طویل و سکون و راحت باید

شراب م  غثیان باشد قی بآب نیمگرم و سکنجبین کنند و دست و پای را در آب نیمگرم که در آن بنفشه و بابونه و 

اکلیل جوشانیده باشند بنهند و دائم بر دست و پا نمک و روغن بنفشه بمالند و چون صداع خفت یابد حمام استعمال 

کت آید باغذیه لطیفه غیرحاره مثل نان مغسول و عدسیه و رمانیه اغتذا نمایند و بیضه نمایند بعده چون جوع صادق بحر

نیمبرشت آن را ناف  ست و کاهو تطفیه و من  بخار صاعد کند و آب ننوشند مگر آب خالص و ربوب و فواکه مثل رب 

دوم داخل حمام شوند و آب  انار و رب ریباس ورب حما  اترج ممزوج بآب دهند و سیب و امرود و به بخورند و روز

شیرین نیمگرم بر سر بسیار بریزند و بعد راحت از حمام بدراج و چوزه مرغ و لحوم بره و ماهی رضراضی کوچک غذا 

سازند و در جمی  انواع صداع با ماده یا بخارات نف  می کند و در ابتدای او سکون و دعت و نوم و در آخر او هنگام 

ط مشی و ریاضت اکثراً از آنچه ممکن باشد تا آنچه در سر محتقن ست تحلل یابد و اگر انتهای مر  و شروع انحطا

ازان بقیه بماند نطوالت محلله استعمال نمایند ابن سینا می نویسد که در عالج صداع حادث از خمار اول آنچه واجب 

مگرم و بمقیات لینه و متوسطه که بود استعمال تنقیه معده به قی است از سکنجبین و تخم ترب یا سکنجبین به آب نی

از قرابادین ست و اگر قی واجب نبود یا استعمال او جائز نباشد اسهال بایارج مقوی بسقمونیا کنند تا لیث او در معده 
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طول نکند و اگر در آنجا مانعی از مر  حار و مثل او از استعمال دوای حار باشد اسهال بطبیخ هلیله یا شربت فواکه 

و اگر نفس از مثل این اشیا کراهت کند بآب انارین م  شحم مقوی بسقمونیای اندک اسهال آورند و از مسهل کنند 

حرارت او خوف نکنند و اگر از استفراغات بوجهی مانعی باشد لزوم خواب نمایند تا آنچه از شراب در معده ایشان است 

ا نمک و روغن بنفشه بمالند و بر اطراف نطول منهضم گردد و این برنگ بول یعنی رنگین شدن آن ظاهر شود و کف پ

بابونه ریزند بعده داخل حمام کنند و تغریق سر بروغن گل مبرد غیر شدیدالتبرید نمایند و به عدس و غوره و مانند آن 

وآب کرنب بخاصیتی که برای من  بخار از سر در آنست غذا سازند جالینوس گفته که اگر غذا به کبوتر بچه سازند خطا 

کند و شاید که سبب در ین رقت خون متولد از آن و قوت او بر تحلیل ابخره باشد و باید که فواکه قابضه دهند و بجز ن

آب چیزی دیگر نیاشامند مگر آنکه معده ضعیف بود و خوف استرخای آن باشد که درین حالت از استکثار شرب آب سرد 

رشی ترنج خاصهً و رب آن و به و سیب و مانند آن بنوشانند و من  کنند و آب انار تر ش وریباس خاصتهً و رب آب و ت

کشنیز خشک با هموزن شکر ناف  ست بعده خواب و سکون اختیار نمایند که آن اصل در عالج اوست و اگر ازان 

رای تسکین نیابد اعاده او در آن روز و روز فردا کنند و غذای او مبرد و مرطب سازند یا ملطف او بمثل زرده بیضه و ب

تحلیل آب گرم بران بسیار یزند و حسب استطاعت بآوردن خواب مشغول شوند بعد از آن چون غثیان بشرط وجود آن 

زائل شود و صداع باقی ماند روغن گل ازان قط  کنند که آن در اخر او را مضرست و اگر چه در ابتدا برای تقویت سر و 

او برای تحلیل استعمال نمایند و اگر بدین  حمو ن بابونه من  بخار حاجت بسوی آنست و باید که درین وقت روغ

زایل نشود روغن سوسن بکار برند که این بغایت ناف  و مجرب ست و چون خمار تخفیف و انحطاط یابد مشی اندک 

باید  کنانند یا در گهواره نشانند و درین هنگام بماهی رضراضی و مرغ خصی و چوزه ماکیان و با بقول بارده غذا سازند و

که بر طعام مشهی نکنند بلکه بعد سه ساعت و بالجمله باید که انتظار هضم بخواب و یا بسکون طویل نمایند تا آن که 

معده او اندک خفت پذیرد بعده سکنجبین شکری اگر محرور باشد و عسلی اگر مرطوب بود استعمال کنند و اقدام بدلک 

غیرمتعب کنند و باید که از سرکه ساده و مری اجتناب نمایند واگر  قدمین نمایند پس مشی غیر متعب یا حرکت دیگر

البد باشند نانخور ش بغیر تندآن سازند و اگر اندک مشی کرده باشند آبزن و حمام نیز استعمال کنند و در آخر امر باید 

ار نیکوست تخم خفیفه غذا سازند و این دوا برای خم *018*که بنطوالت معتدل التحلیل تنطیل نمایند و بلحوم 

کاسنی و تخم کرنب و زررشک منقی و سماق و عدس مقشر و گل سرخ و طباشیر مساوی همه را کوفته بیخته بوزن 

سه درم از آن با قیراط کافور و اوقیه آب انار یا آب ریباس یا رب ترنج یا آب آن بخورند جرجانی و ایالقی می نویسند 

جوشانیده سکنجبین آمیخته بدهند تا قی بخوبی گردد و معده پاک شود  که اگر شبت یا تخم شبت و تخم ترب در آب
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صواب باشد و اگر قی ممکن نبود یک درم ایارج فیقرا و نیم دانگ یا یک دانگ سقمونیا با هم سرشته بدهند تا بقوت 

خواب برخیزد حمام نماید سقمونیا اسهال زودتر افتد و ایارج در بدن درنگ بسیار نکند تا از آن حرارتی نیفزاید و چون از 

و بعد از حمام تا یک ساعت تمام نگذرد طعام نباید خورد بعده طعام حرارت افزا نشاید خورد بلکه ماهی تازه خورد و 

برگ کاهو باندکی سرکه که سخت تر ش نباشد و کاسنی و مانند این موافق باشد و آنرا که بغذای قوی تر حاجت باشد 

و تیهو و چوزه مرغ خانگی و گوشت بزغاله بغوره و زرشک و سماق و امثال آن صواب بیضه نیمبرشت و گوشت دراج 

بود و کرنب و عدس صاحب خمار را موافق باشد و آن را که تشنگی غالب بود آب سرد خورد مگر کسی که بسبب 

یا بی آب ضعف معده از مضرت آب سرد بترسد آب غوره و شربت آن و شربت سیب تر ش و مانند آن با آب آمیخته 

بخورد و بدانند هر شربتی که مخمور بخورد سرد کرده باید خورد مگر شربت ریباس که خاصیت او آنست که اگر سرد 

کرده خورند معده را ضرر دهد و اگر کسی این شربتها نتواند خورد شراب انگوری رقیق سفید مروق ممزوج بآب مساوی 

شکر دهند و روز دوم طعام و حمام و شربت هم برین ترتیب  آن بخورد و به شب وقت خواب اندکی کشنیز خشک و

باشد و چون اندکی تخفیف حاصل شود ریاضتی آهسته و گهواره سود دارد و تا دو ساعت نگذرد از پس ریاضت طعام 

نخورد و تا سه ساعت از پس طعام نگذرد هیچ حرکت و ریاضت نکند این معنی در انواع صداع یاد باید داشت و 

در قول بوعلی سینا گذشت خمار را زائل کند باندکی کافور از دو جو تا یک سطوج یا نیم دانگ باندازه قوت  سفوفیکه

حرارت و گرمی مزاج بآب غوره یا به آب انار تر ش و شیرین بخورد و فقاع که از آرد جو و سنبل الطیب ساخته باشند 

ضم تر باشد و اگر این فقاع بآب غوره سازند خوشتر و معده را از باقی شراب بشوید خاصه اگر اندک نمک آمیزند ها

گوارنده تر باشد و بوئیدن صندل و گالب و کافور و شاهسفرم سرد کرده و سرکه و گالب بران پاشیده سخت سوددارد 

واگر صبح آنروز که شراب خواهد خورد یک خوراک شربت افسنتین خورد شراب هضم شود و خمار نیارد و اگر خمار 

کتر باشد و در کتب آورده اند هر که بیخ سعد کوفته بخورد آنروز مسبت نشود و شربت مورد ساده ناشتا بخورد باشد سب

خمار سبکتر باشد و بادام تلخ فقل کردن خمار باز دارد و شراب بگوارد و محمدزکریا گوید سخن بسیار گفتن و چیزی 

شراب از معده باز دارد طبری گوید که صداع عار  از  هر شراب ست تیزی فادزخواندن خمار آرنده است و روغن گاو 

شرب شراب کثیر سببش امتالست که از صعود بخارات حاره بوی دماغ و اغثیه حادث می شود و این صداع بر دو وجه 

بود یکی آنکه عقب شرب نبیند ظاهر گردد و چون معده و اورده از بقایای شراب پاک شود صداع زائل گردد دوم آنکه با 

رب شراب ظاهر شود و روزها باقی ماند تا آنکه شراب ترک نماید و پرهیز و ترطیب دوام کند و عالج قسم اول خاص ش

بدان سوای غیر او از انواع صداع اخراج بقایای شراب از معده است و تقویت آن با شربه مطفیه محلله قطاعه بخارات 
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آنکه از خاصیت این غسل معده از بقایای شراب است و  مثل فقاع ساده معمول بکشک جو و اندک سنبل الطیب بهر

ادخال اندک سنبل در آن بهر تعطیر و تقویت معده بر هضم بقیه شراب است و مثل شربت غوره و رب سیب و شربت 

ریباس و شربت ؟ ترنج و رب آن همه سرد کرده سوای شربت ریباس زیرا که از خاصیت اوست که چون آن را سرد 

الم رساند و مردی را از افاضل دیدم که امر به آمیختن آب غوره بر فقاع ساده مذکور و انداختن اندک کنند معده را 

نمک بر ان می کرد و در آن هنگام فقاع جو ش می کرد و کف بسیار بران می آمد و از آن کف گرفته صاف کرده می 

ل کردم گفت که بدین تدبیر تلیف فقاع خورانید و حل طبیعت بسرعت می کرد  پس از غر  او در انداختن نمک سوا

زیاده میشود و از معده بسرعت منحدر می گردد و آنچه عالج سر بدان نمایند و تقویت مزاج دماغ و تسکین آنکه از 

خمار آن را عار  شود می نمایند ببویاندن بنفشه و نیلوفر و شاهسفرم بود که آب برف بران پاشیده باشند و گاهی بر 

مزوج بسرکه می پاشند و بکافور خوشبو می سازند و از آنچه بر سر نهند گالب سی درم روغن گل یک ریحان گالب م

نیم درم سرکه سه درم یا آن چه قریب قیاس این باشد در شیشه کرده بجنبانند تا آنکه هر واحد از آن قوت دیگر اخذ 

و اب کاهو و آب به ست و ایضاً صندل سفید  کند پس بر سر نهند  و ایضاً روغن گل مضروب بآب خیار و لعاب اسپغول

با گل آزاد و درخت اگر وقت آن باشد و اال با بنفشه هر دو سوده در گالب آمیخته و ایضاً آب بید تر یا آب نیلوفر یا هر 

دو درین صداع احتیاج استقصا در معالجه زیاده تر از این نیست بهر آنکه چون طبیب معده مریض و مزاج دماغ او را 

قوت دهد از حدوث این صداع امان یابد و عالج قسم دوم که بعد تحلل بقیه شراب از معده تا زمانی دراز باقی ماند اوالً 

تنقیه مریض باین مطبوخ ست تمر هندی سی درم آلو بخارا چهل عدد عناب مثل او توت خشک اگر یافته شود ده درم 

آن صاف کرده ده درم فلوس خیارشنبر در آن مالیده بنوشند و  بغدادی از *019* بدستور مطبوخ جوشاینده و یک رطل

یک شربت یا دو شربت ازین در مدت پنج روز بدهند بعد از آن لزوم شرب ماءالشعیر نمایند و غذا با سفاناخ و سائر 

مزورات و مغز خیار بسرکه سازند و اگر زوال صدع مشکل گردد فصد قیفال کنند و لزوم شرب آب انار میخو ش 

سکنجبین نمایند و پست جو با سرکه پخته روغن گل آمیخته بر سر ضماد کنند و بعد جدا کردن ضماد روغن گل نیم ب

گرم اندک بر سر نهند و گاهی این صداع متعسر گردد و محتاج بفصد رگ پیشانی شود السیما چون صداع بجز و مؤخر 

این است که بگیرند آب جراده کدو و آب برگ بنفشه و دماغ میل کند و بالغ ترین چیزی که درین صداع مشاهده کردم 

آب خیار و آب برگ بید وآب خبازی و همه را در شیشه کرده باالیش اندک سرکه و اندک روغن نیلوفر و روغن بنفشه 

و روغن گل انداخته شیشه را در دیگ پر آب آویزند و زیر او آتش کنند تا آنکه آب شیشه بجو ش آید و کف در آن ظاهر 

ود پس شیشه را برآورده بدارند تا سرد گردد و در زیر آن درد فرو نشیند پس صاف کرده بر برف سرد کنند به نحویکه ش
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شیشه را در میان او نهند و چون سخت سرد گردد بر تارک سر نهند که این در کمتر از ساعتی صداع را زائل کند و ابن 

تا آنکه صاحب صداع سردی آب در دماغ خود معلوم کند بعده امر  یسار را دیدم که امر بریختن آب سرد بر سر میکرد

بپوشیدن سر و قصد خواب می نمود این تدبیر را در ازاله او تاثیر نیک ست و این بهر آن است که فضالت گاهی به 

ی یابد و تبرید خارج می شوند چنانکه از تسخین مستفرغ می گردند پس گویا که بقایای بخارات باین تدبیر استفراغ م

گاهی صاحب این صداع را سعوط بیشتر دختران م  روغن گل و روغن بنفشه کرده می شود و خداوند این صداع را از 

اگر از شمیدن اشیای  عالج صداع شمیبقول خشخا ش رطب و قطف و ملوخیا و شاخ خرفه و مانند اینها نف  می کند 

یا بدبو مانند مر و خلتیت و بخارگوگرد و زرنیخ باشد چیزهای  حار خوشبو مثل مشک و زعفران و عنبر و عود و نرگس و

بارد خوشبو چون کافور و صندل و گالب و نیلوفر و بنفشه و فواکه بارد ببویانند و اگر با وجود حرارت بتخفیف ویبوست 

رطبه مبرده  ضرر رساند پس در عالج ضرر مشک مثالً بکافور اقتضا نکنند بلکه اگر ممکن بود تدارک باسعاط ادهان

نمایند و اگر کفایت نکند کافور در روغن کدو یا روغن بنفشه یا روغن نیلوفر حل کرده در بینی چکانند و کذلک بالعکس 

و روغن خالف را در تقویت دماغ و تعدیل آن بر سائر ادهان فضیلت است و بوئیدن گل بنفشه تر و نیلوفر و کشنیز تر و 

کین این نوع صداع مدخل عظیم ست و اگر از شمیدن اشیای بارد خوشبو یا بدبو باشد جراده کدو و خیار رطب را در تس

چیزهای گرم خوشبو مثل مشک و زعفران استعمال نمایند و باشیای حاره و حمام و آب گرم عالج کنند و بهرحال 

ویه و تغذیه باغذیه تنطیل راس بحسب اقتضای مزاج رائحه و استنشاق بادهان مضاده آنها و تقویت دماغ باشیای مق

لطیفه مقویه خوشبو حار و یا بارد نمایند طبری گوید که عالج صداعیکه از شم ارائح طیبه حاره باشد تقویت مزاج دماغ 

بریختن آب های نیمگرم اوالً بر سر و پوشیدن آن و امر بافشاندن بینی دائم است پس تشمیم اضداد آن روائح در قوت 

ک و بنفشه عند تاذی با ترج و مانند آن و اگر تحلل آن مشکل گردد این سعوط بکار برند مثل کافور هنگام تاذی بمش

اگر بدن او نقی بود و در آنجا تپ نباشد بگیرند آب حی العالم مروق و مصفی با آتش چهار درم روغن کدو دو درم آب 

این تطفیه حدت  بعدالحریشد مره طل  یک درم و در شیشه بجنبانند و صاف کرده سعوط نمایند آنچه از آن ممکن با

روائح و دف  بقیه آن کند و اگر متعسر گردد تضمید راس بدانچه مذکور شد باید کرد و در آن اسبغول مضروب بسرکه و 

عصاره مامیثا زیاده کنند که این تحلیل آن کند و بدانکه هر جا که اشاره تبرید مزاج دماغ می کنم مراد از آن ترک 

د چیزی از مخدرات مثل بیخ و افیون ویبروج لقاحی می باشد پس اگر البد باشد و افراط در آن و عدم ادخال در مبر

خوف هالکت مریض بود اندکی افیون یا آب لفاح استعمال کنند و هر گاه معلوم کنند که مریض طاقت برداشت الم 

نباشد و اما چون صداع از میدارد این مخدر ازان قط  کنند و در تالفی اذیت او هنگام زوال مر  کوشند و از این غافل 
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روائح مزابل و قاذورات و جلود متعفنه باشد مریض را در حمام داخل کنند و بر سر او آب نیم گرم بسیار ریزند و در حمام 

سرکه کهنه ببویانند و دو فتیله از پنبه ساخته بسرکه تر کرده مدام در هر دو منخر نهند و روائح خوشبو حار باشند یا بارد 

د و استنشاق اوهان مناسبه یعنی بارد مثل روغن گل بنفشه و نیلوفر در جوانان و حار مزاجان و حار مثل روغن ببویانن

یاسمین و خیری و سوسن در پیران و سرد مزاجان نمایند و فکر این امر بکنند این صداع بنوع دیگر از انواع صداع 

ن نوع اسهل است زیرا که بر دماغ از روائح کریهه ثقل و منتقل خواهد شد بهر آنکه معالجه هر نوع صداع از عالج ای

ضرر کم نبود حتی که گاهی از متشنج گردد و حجاب موضوع بر آن متقلص شود و در بدن سه عضو را خواص در میل 

بروائح طیبه و نفرت از روائح کریهه است و آن دماغ و معده و رحم ست چون بر یکی از این اعضا دو چیز یعنی بوی بد 

و اطعمه مصدعه بسیار اند لیکن چون  *001* و غلظ ماده جم  شود صاحب او از مر  شدید ایمن نباشد و روائح

این جزییات که بر  عالجطبیب بر قوانین معالجات صداع و مقابله شی موذی بضد آن واقف گردد انشااهلل تعالی اختراع 

و این یا در نفس جوهر دماغ رسد و یا در حجب و  تصالیعالج صداع ضربی و سقطی و تفرق اآن وارد گردد تواند کرد 

غیره اجزای مذکوره راس و یا در فروع آن یعنی اعصاب و عروق و یا در اعضای دیگر غیر سر از اعضای شرکیه مثل 

معده و رحم و غیر آنها و تادیه ضرر آن بسوی دماغ و ضربه و سقطه گاه اندک و خفیف بود و معالجه پذیرد و گاه 

ب زیادتی باعث تقلقل و تحرک و جوشش دماغ و عدم التیام مهلک بود بالجمله بهر تسکین درد و تقویت سر روغن بسب

گل بر سر نهند و در اماله ماده به تنقیه یا جذب بسوی خالف سعی نمایند اگر چه بفصد و اسهال حسب احتمال و بستن 

قیفال کنند و اگر بنظر نیاید فصد هفت اندام و بحسب  باشد تا ورم پیدا نشود پس بزودی فصد ابخرهاطراف و ردع 

حاجت و احتمال قوت خون بگیرند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت میان کتفین نمایند و بقدر ضرورت خون بکشند و 

بهر تسکین وج  و تحلیل ورم و تبرید و تقویت سر برگ مورد آرد جو گل ارمنی مامیثا آرد عدس حضض مکی اقاقیا 

در آب برگ بار تنگ و روغن گل آمیخته نیمگرم ضماد کنند و این ضماد علویخان درین باب از مجربات ست  صندل

برگ مورد برگ سرو گل سوسن الدن اکلیل الملک گل ارمنی قصب الزریره شب یمانی روغن گل هر یک دو مثقال 

یه بارده قابضه بخور کنند و بازوها و ضماد سازند و از کشنیز خشک و پوست خشخا ش و سیب و به و مانند آن از ادو

رانها آنها محکم ببندند و بر ساق و کف پا حجامت بی شرط نمایند تا که مواد متوجه اسافل گردد و تلیین و اسهال 

طبیعت بمثل طبیخ عناب و بنفشه و مویز و خیارشنبر و ترنجبین و شیرخشت سازند و اولی آنست که حقنه لین کنند تا 

ه بنابر تحلیل ورم و رف  تپ شربت بنفشه سه توله در عرق گاوزبان و ابریشم ساده و عنب الثعلب هر یک بهو ش آید بعد

پنج توله حل کرده بنوشند و غذا بنوما ش و اسفاناخ بنان و یا بر ماءالشعیر اقتصار ورزند و اگر جراحت و شقاق هم باشد 
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ش دضر و تمدد و وج  ثاقب و ناخس و سیالن اشک بود اندمال آن بمراهم نمایند و جراحت اغشیه داخلی که عالمت

عسرالعالج است و جراحت جوهر دماغ که نشانش کثرت خواب مشو ش و رطوبت خیشوم و اختالل حواس است اکثر 

مهلک بود و محمدزکریا گوید که موض  شجه را بشراب شسته صبر دوم االخوین و اقاقیا بران پاشیده بستن عجیب 

عالج جراحت و کسر عظم که انشاءاهلل تعالی در آخر کتاب مفصل مسطور گردد رجوع کنند و چون االثرست بالجمله ب

ورم دماغ بهمرسد معالجه سرسام حار نمایند و متوجه تسکین صداع گردند و تحلیل ورم بمراهم اسرنج کنند و اگر آب 

م بپزند تا که روغن بماند پس برگ مورد و گالب و روغن گل هر یک بست مثقال سرکه پنج مثقال به آتش مالی

مونگ مقشر یک کف عوموصلیت مغاث بغدادی مغاث هندی هر واحد یک مثقال در عرق عنب الثعلب سائیده بیامیزند 

و بر پارچه طال کرده بر سر گذارند صداع و ورم ضربه را ناف  بود و باقی تدبیر این صداع از عالج امرا  دماغی از 

اخذ کنند اقوال اکابر ابوسهل گوید که صداع حادث از ضربه و یا سقطه بسبب عرو  ورم ضربه و سقطه که مذکور شد 

می باشد پس می یابد که اوال فصد کنند پس ختنه لینه بعمل ارند تا مواد با سفل منجذب گردد و از صعود بسوی سر 

راس نماید و اگر درد بسیار نباشد  آن را من  کند بعد از آن بر سر روغن گل غیر بارد نهند که ان تسکین وج  و تقویت

اندکی سرکه با وی آمیزند و اگر درد شدید باشد تنها بدون سرکه استعمال کنند و اگر معذلک بیخوابی بهمرسد بروغن 

بنفشه سعوط کنند و اگر احتیاج بتقویت سر بسبب تزعزع باشد که از شدت ضربه آن را بهمرسد تضمید سر ببرگ مور و 

ک و قصب الزریره و گل ارمنی و شب یمانی و الدن و برگ سرو و روغن سوسن و اندکی شراب مر و اکلیل المل

ریحانی کنند و اگر عقل مریض مختلط گردد ارد جو و سبوس سمید و خطمی سفید به آب برگ بید و روغن گل و 

صد آب عنب الثعلب و قلیلی از سرکه ضماد سازند و اگر با درد تپ و سرخی و شدت حرارت باشد باید که بعد از ف

کاسنی بخیارشنبر نوشانند و ماءالشعیر دهند و غذا ببقول بارده رطبه مثل کدو و خیار و کاهو و بقله یمانی سازند و اگر با 

درد تپ نباشد بر زرده بیضه نیمبرشت و لحم طیور تغذیه نمایند و اگر جراحت اندک حادث شود از مورد شفا یابد و اگر 

صبر و کندر و مرودم االخوین استعمال نمایند شیخ میفرماید که در معالجه صداع حادث از ضربه یا عظیم باشد در آن 

سقطه واجب ست غایب قصد طبیب  متسکین درد حتی االمکان و تبعید ماده از جای درد یا باستفراغ و یا بجذب طرف 

یند و اندمال آن ممکن نیست در حالی که خالف باشد تا ورم نکند و اگر جراحت حادث شود معالجه آن به اندمال نما

سوءمزاج ثابت باشد بلکه واجب است که در ادمال آن تعدیل مزاج ناحیه آن کنند و چون صاحب این آفت را تپ ظاهر 

شود و اختالط عقل گردد و بدانند که در ورم شروع کرد و اول آنچه در عالجش استعمال باید کرد آن فصد قیفال یا 

رم را من  کند و اگر در آنجا امتال باشد باید که حقنه حاده استعمال کنند و اگر چه بشحم حنظل باشد اکحل است تا تو
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 مگر آنکه با وی تپ باشد که درین صورت تعدیل حقنه نمایند و اگر حقنه ممکن نبود بمثل حب قوقایا تنقیه کنند اگر

ترک نکنند و از تنقیه چاره نیست تا از ورم ایمن  تب نباشد و اگر حرارت بدون تب باشد خورانیدن حب مذکور *111*

ست که نگاه کنند اگر در آنجا جراحت باشد اوالً عالج آن نمایند و تعدیل مزاج موض  اوالً بدست  گردد بعد از آن واجب

نها تا عالج قبول کند و اگر جراحت نباشد بعد تسکین وج  تضمید موض  بادویة مقویه نمایند مثل اضمده که آبهای آ

آب مورد و بید و روغنهای آنها روغن مورد و سوسن و روغن گل باشد و اطالط آنها اشیائی باشد که در آن قبض لطیف 

الزریره و بابونه و گل ارمنی و شب یمانی بشراب ریحانی و  الملک و قصب و تحلیل اندک بود مثل گل سرخ و اکلیل

گاه استعمال آن نیمگرم میکنند و گاهی بسبب درد و خوف ورم اندک  گاهی اقتصار میکنند بر ادهان اگر درد باقی بود و

ست که از حمام و شراب و غضب و مبخرات و مسخنات از اغذیه و ادویه حذر کنند و  آرند و واجب سردکرده بعمل می

ار و گل القبض والتبرید مثل پوست انار و گلن اگر موض  بورم شروع کند درآن وقت البدست از استعمال قوابض قوی

سرخ و بآب اینها نطول و بثفل آنها ضماد سازند بعد از آن بدوایی که با وجود آن دران تلطیف اندک باشد نقل نمایند 

مثل سرو دطرفه و به و کندر و اگر ضرب  تزعزع راس پیدا کند مبادرت بخورانیدن اسطوخودوس بآب با شربت عسل 

ون بحجاب دماغ رسد دران خطر باشد و چون بسبب ضربه خون از دماغ باید کرد که ازین خالص یابند و بدانکه الم چ

خارج شود مغز سر ماکیان بمقداریکه ممکن باشد باید خورانید و باالیش آب انار تر ش اندک بنوشانند و چون ورم تحلیل 

یا سقطه صداع  صاحب کامل مینویسد هرکه را از ضربه. یابد تاخیر در خورانیدن مغز تا روز سوم و بعد فصد نمایند

عار  گردد باید که در امر او اوالً مبادرت به فصد سررو کنند و خون بحسب حاجت و قوت و سن برآرند و اگر فصد 

بسبب سن و قوت و فصل ممکن نبود باید که حقنة حاده استعمال کنند و اگر تب باشد حقنة لینه بعمل آرند و جذب 

از آن بابیکه در آن مورد و جوزالسرو جوشانیده باشند نطول کنند و بدان ماده باسفل کنند تا بموض  علت نریزد بعد 

گرم تر  تکمید نمایند و اثل و آس و برگ سرو باندک گل ارمنی ساییده ضماد کنند و بپاره پشم که در روغن گل نیم

مثل جوز و شاهدانج و  کرده باشند تکمید سر نمایند و از آفتاب و حمام و شراب و غصه و اغذیة حاره و حریفه و مصدعه

الزریره و  جرجیر و بادروج و شراب قوی و میفختج و مویز شیرین حذر کنند و این ضماد نمایند گل ارمنی پنج درم قصب

الملک هر واحد دو درم صبر یک درم مر یک درم همه را باریک سوده بآب  مغاث و ما ش هرواحد سه درم بابونه و اکلیل

الزریره هر واحد پنج درم قشار کندر دو  الملک و قصب یضاً آس و جوزالسرو و بابونه و اکلیلمورد سرشته ضماد سازند و ا

گرم بران ریزند و ایضاً آب بید و آب اثل و  درم گل سرخ چهار درم همه را در آب پخته بر سر ضماد کنند و آب او نیم

ر کوفته بنضوج خوشبو ساخته ضماد کنند نف  الملک و روغن گل آمیخته ضماد نمایند و اگر مورد ت گل ارمنی و اکلیل
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گرم بر سر ریزند و اگر  بخشد و اگر غشای دماغ را از ضربه و سقطه ورم الحق شود باید که روغن گل و سرکة نیم

استخوان بشکند و غشای محلل دماغ ظاهر گردد یا با وی درد شدید باشد با روغن گل سرکه نیامیزند بلکه روغن 

وغن بابونه بر سر نطول کنند و اگر با صداع سهر باشد روغن بنفشه یا روغن نیلوفر نیمگرم ریزند و خالص نیمگرم یا ر

اگر ازین اختالط ذهن حاصل شود خطمی و آرد جو و بنفشه و روغن گل باندک سرکه بر سر ضماد کنند و باید دانست 

غن گل را بباطن دماغ رساند و بدرقه کند که سرکه بروغن گل در ورم دماغ و غشای او بهر آن مخلوط میکنیم که رو

ست و نه تحلیل نه در اورام حار و نه در  بسبب لطافت خود نه بهر آنکه سرکه ورم را نف  میکند زیرا که دران نه تسکین

طبری گوید که صداع عار  از ضربه و سقطه . بارد و در اورام بارد با وی فرفیون و غیره اشیای حاره استعمال میکنند

ست یا آنکه سر را الم رسد و شجه واق  نشود و یا شجه و الم آرد و الم در قلت و کثرت مختلف بود و شجه  دو وجهبر 

در خفت و شدت و ایضاً بحسب موض  مختلف باشد اما معالجة شجه در شجاج سائر اعضا مذکور گردد و صداع عر  

جة شجه قصد بتسکین صداع حسب مزاج مریض تاب  شجه بود پس معالجة شجه معالجة صداعست غیرآنکه با معال

ترین اشیا برای کسی که او را این نوع صداع  کنند به تضمید و تکمید او بحسب آنکه در انواع صداع ذکر یافت و موافق

باشد تکمید سر بروغن گل گرم کرده است و یا بروغن گل که دران قدری مازو و الدن جوشانیده باشند اگر مزاج این را 

ند واال اندک کافور بروغن گل اگر مزاج واجب کند و موم و روغن گل گداخته سفیدآب مغسول بر آن ریخته از واجب ک

آتش فرود آرند هرگاه نیمگرم بماند سفیدی بیضه اندکی آمیخته بر هم زنند تا که سرد شود بعده در هاون کرده بران 

یرند و بر تمام سر ضماد نمایند که مسکن صداع و مفید آب سرد شیرین انداخته حل کنند پس آب را بریزند و مرهم بگ

ست و اگر در آنجا جراحت نبود و نه ر  و نه فسخ سببش تالم حجاب موضوع بر قحف در موض  سقطه  جراحت و ورم

یا ضربه باشد و این بجمیعه حجاب مودی گردد و عالجش بتسکین حرارت و تبرید بلیغ مزاج جلد سر بآبها که ذکر 

ید کرد تا سر قوی گردد و مواد را قبول نکند بعده بچیزیکه محلل و ملین باشد مثل موم و روغن و یا آبهای کردیم با

کنند و  *112* الملک در آخر آن ضماد کند و اگر مریض متحمل باشد فصد هردو قیفال محلله مثل آب بابونه و اکلیل

اگر اعرا  عظیم گردد و مؤدی بورم شود در هر دو نوع این  تنقیة بدن او از اخالط نمایند اگر قوانین آنرا واجب کند و

صداع اعنی آنکه با وی شجه باشد و آنکه با شجه نباشد اما آنچه با وی شجه بود و ورم حادث شود عالجش عالج 

ست که با ورم باشد بمراهم مفید ورم مثل مرهم مرداسنگ و اسفیداج و مرهم ابیرنج مغسول و تضمید رأس  جراحتی

زیکه ورم را تحلیل کند مثل صندلین و شیاف مامیثا و آبهای محللة ورم پس اگر عقل مریض زائل گردد بی شک بچی

ورم بحجاب موضوع بر قحف از داخل عام شده باشد و عالجش دراین هنگام عالج سرسام حارست و اگر عقل مریض 
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حت نباشد امر آسانتر بود غیر آنکه فصد اگر ست ورم باصالح جراحت زائل گردد و اگر جرا زائل نشود امر دران آسان

ممکن باشد ازان غافل نباید شد و تضمید سر باشیای مبرده در وقتی و باشیای محلله در وقت دیگر و بهترین چیزها که 

الدوام و تضمید او بمرهم  گرم علی ست بروغن گل نیم درین هر دو صداع با ورم یا بی ورم استعمال کنند تغریق رأس

الراعی و آب خطمی و خبازی تسقیه داده و تضمید سر ببرگ خبازی و برگ  العالم و عصی و اسفیداج بآب حی اسرنج

اسبغول هر دو کوفته مطبوخ در روغن گل برآن اندک خطمی سفید و آرد جو انداخته که این ضماد در تحلیل ورم و 

تا امّ دماغ رسد در جراحات بدن خواهدآمد  ست و عالج جراحات هائله که تسکین این هر دو نوع صداع بغایت ناف 

نسخة مرهم اسرنج بگیرند اسرنج پنج درم و پارچه بآب تر کرده با وی بیاالیند و مقابل آتش کنند که خشک گردد پس 

در ظرفی بآب نیمگرم بشویند تا آنکه پارچه سفید گردد هرگاه اسرنج دران ظرف زیر آب در ته نشیند آب صاف که 

ست بعد از آن وزن کنند و برابر  ز پنبه برگیرند و اسرنج را خشک کنند که این بهترین طریق غسل اسرنجباالی آنست ا

او سفیدآب رصاص و مثل یکی ازین هر دو مرداسنگ گرفته هر سه مساوی بسایند و بحریر بیخته موم در روغن گل 

ط شود و باز بر آتش گذارند و بآبهای مذکوره تسقیه انداخته از آتش فرودآرند و بران این ادویه انداخته حل کنند تا مختل

تر از آن آبها آب برگ بزر قطوناست پس در هاون بریزند تا سرد گردد و اندک سرکه و قدری سفیدی رقیق  دهند و قوی

بیضه بران انداخته حل کنند تا همه مختلط گردد و در هر شبانه روز یکبار بر سر طال کنند و این بالغترین ادویة 

ست اگر قوت  مستعمله در اعرا  مذکوره است و غذای این علیل غیر مبخر بسوی سر و آنکه تغذیة کثیر ندهد واجب

ترین صداع بر  مطاوعت کند که بر ماءالشعیر اقتصار کنند در روزی بدفعات پس برین اقتصار ورزند و این صعب

ا بآب فواکه و فلوس خیارشنبر و یا بحقنه نرم اسماعیل و یوسف مینویسند که بعد فصد یا حجامت طب  ر. ست طبیب

باید کرد و این صفت حقنه است کشک جو بنفشه خطمی در پارچة کتان بسته هریک بست درم هرسه را در یک نیم 

من آب بپزند تا نیم من بماند صاف کرده ده درم روغن گل و ده درم روغن بنفشه و دو استار فانیذ و نیم درم بوره یا 

ست برگ چقندر قدری بابونه شبت هریک بست درم انجیر پانزده بنفشه  ل کرده بکاربرند و این حقنه قوینمک دران ح

خطمی هر یک ده درم بپزند چنانکه رسم است و صاف کرده یک درم بوره و یک درم نمک و ده درم عسل دران حل 

ا مقدار پنج درم فلوس خیارشنبر دهند و آنرا الثعلب ب کنند و آنرا که تب آید از پس فصد هر بامداد آب کاسنی و آب عنب

الثعلب هر یک سی درم بستانند و پنج درم فلوس خیارشنبر و دو درم  که تب سخت گرم نباشد آب کاکنج و آب عنب

الثعلب و صندل  تدبیر ضماد آنرا که با ورم تب باشد از آب عنب. دانگ زعفران در آن حل کرده بدهند صبر و یک نیم

و زعفران و گل ارمنی و صبر و سبزی که بر سر آب باشد همه را جم  کرده بر سر نهند و ایضاً عدس سرخ و فوفل 
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سماق گلنار گل سرخ برگ مورد پوست انار همه بپزند و پارچه بدان تر کرده بر سر نهند با روغن گل و ایضاً برگ مورد 

الزیره بکوبند و شراب کهنه بران  ود خام و قصبگلنار پوست انار هر سه را در سرکه و آب بپزند و باندکی مشک و ع

چکانند و با هم سرشته بر سر نهند و آنرا که مدت دراز گردد ضمادهای معتدل برنهند چنانکه با قوت قبض قوت تحلیل 

ست انار تر ش و شیرین با پوست شکافته در شراب کهنه پخته بسایند و ضماد کنند و  داشته باشد و این ضماد معتدل

الملک بکوبند و آب او بگیرند و اگر در آب  ست برگ مورد تازه برگ بید برگ سرو و خطمی تازه و اکلیل که معتدل ایضاً

بپزند و بیفشارند و آب آن بستانند روا باشد پس روغن سوسن باین آب و شراب کهنه آمیخته دو سه جو ش بدهند و 

صره بسته با وی بجوشانند و بدست مالیده بفشارند و پارچه الزریره و گل ارمنی و شب یمانی کوفته در  اندکی مرو قصب

بدان تر کرده بر سر نهند و ایضاً ضماد محلل مر یک درم کندر یک درم صبر سه درم مرداسنگ یک درم موم زرد پنج 

درم روغن گل بست درم موم بروغن گداخته ادویه سوده بسرکه تر کرده بدان بسرشند و بر خرقة کتان طال کرده 

گرم نمایند و بر سر نهند و آنرا که حاجت تحلیل بیشتر باشد سرکة کهنه بدل شراب کنند و بدل روغن گل روغن  منی

سوسن یا روغن یاسمین یا روغن کنجد تازه کنند و آنرا که با درد بیخوابی باشد روغن گل و روغن بنفشه بر سر نهند 

تر از روغن گل  تر باشد روغن بنفشه فزون قوی *113*خوابی تر باشد روغن گل زیاده کنند و اگر بی پس اگر درد قوی

تر و صعام کشکاب و مزورة کدوبمغز بادام  کنند از بهر آنکه روغن گل مسکن درد زیاده است و روغن بنفشه خواب آرنده

نرا که دهند و آنرا که دماغ بجنبد اسطوخودوس و مغز مرغ خانگی و غیره دهند که در عالج صداع تزعزعی بیاید و آ

برشت و گوشت ماکیان دهند و صندل و سیب و به و گل سرخ و  خون بسیار رفته باشد و بن نبود زرده بیضة مرغ نیم

بنفشه و برگ مورد بویانند و اندکی کافور و آنرا که جراحت کوچک باشد برگ مورد خشک کوفته بیخته و اندکی مر 

لیکن باستخوان نرسیده باشد بر جراحت روغن گل بمالند و بدوزند آمیخته بر جراحت نهند و آنرا که جراحت بزرگ باشد 

االخوین مر مکی هریک پنج درم همه را سائیده بسفیدة بیضة  و این اکسیرین نهند صبر انذروت کندر هر یک ده درم دم

روز یک بار  مرغ بسرشند و موی خرگو ش بدان آلوده بر جراحت گذارند و اگر خشک بر جراحت بپاشند روا باشد و در هر

بندند تا آنکه صحت یابد و گرداگرد جراحت ضمادهای مذکوره مان  ورم نهند و ضمادها و روغنها نیمگرم  بگشایند و به

عالج برنهند مگر آنرا که عقل شوریده باشد و حرارت سخت قوی باشد و باقی عالج در جایگاه حراحات یادکرده آید 

رم فصد باسلیق یا هفت اندام نمایند و بعد ورم رگ سررو گشایند و تلیین جهت امالة ماده قبل از و  صداع تزعزعی

طبیعت بآب کاسنی مروق و خیارشنبر و یا بمسهل بارد و یا بحقنه لین کنند و اگر تب نباشد بحقنة حاد و حب ایارج یا 

آرد جو و باقال ضماد  قوقایا نمایند و بعده باضمدة مقویه چون صندل و فوفل و گل ارمنی و ریوند چینی و طحلب و
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سازند و اگر برگ مورد و مرزنجو ش و نمام و برگ انگور باریک ساییده ضماد کنند نیز ناف  بود و اگر در سر ورم باشد و 

الزریره و شب یمانی ضماد کنند و سیب و بهی و  تب نبود بمثل گلنار و عدس و پوست انار و گل سرخ و مورد و قصب

و اگر تزعزع از ضربه باشد اسطوخودوس دودرم سائیده با جالب و یا شربت عسل بخورانند و غیره اشیای خوشبو ببویند 

غذا بدماغ ماکیان و بزغاله و بره و گوساله سازند و باالیش قدری آب انار میخو ش بدهند و باغذیه و مزورات لطیفه که 

نرم الزم گیرند و بالجمله عالجش  در صداع حار گذشت غذا سازند و دعت و سکون و سکوت و نوم طویل بر فرشهای

ست اگر ممکن باشد و حل طبیعت اگر ازان مانعی نباشد و  طبری گوید که عالجش فصد قیفال. عالج سکته است

شمیدن روائح طیبه مشاکل مزاج او درین وقت و امر بخواب بسیار بر پشت و تسعیط باین سعوط روغن خشخا ش روغن 

ن یک درم حضض مکی تازه بوزن دو شعبره در شیر مذکور حل کرده در شیشه بنفشه هر واحد یک درم شیر دخترا

کرده بجنبانند تا یکذات شود و بمقدار احتمال مزاج سعوط کنند و تضمید سر باین ضماد بگیرند آب بید و شیر دختران و 

حل کنند تا غلیظ باهم بجوشانند تا مختلط شوند پس صاف کرده در آن اندک حضض و خطمی و آرد باقال و آرد جو 

گردد بر سر ضماد نمایند و اگر این کفایت نکند و صداع باقی ماند امر بتغریق رأس بروغنهای نیمگرم کنند هر روغنی 

که باشد سوای روغن بلسان مگر آنکه مزاج او با این الم ببرودت مستحیل گردد که درین صورت بر سر او روغن بلسان 

ترین اشیا آنچه درین صداع استعمال نمایند روغن نیمگرم  آن استعمال کنند و بالغو روغن غار و روغن قسط و مانند 

اهلل مینویسد که سبب تزعزع رأس خلط غلیظ باردست که در  ابن هبه. است که گاهی از سائر معالجات غنی میگرداند

ست و این مر   سمواض  خالیة سر حاصل شود و اعرا  آن ضعف حرکت ارادی و احساس ثقل در سر و کدورت حوا

منذر بحدوث سکته بود پس طبیب عند احساس حرکت تزعزعی مبادرت کند به تنقیة بدن از حبوب مخرج خلط غلیظ 

مثل حب صبر و مانند آن و بعد تنقیه ماءالعسل که در آن اسطوخودوس مسحوق جوشانیده باشند بنوشند و جلنجبین 

باشند بنوشند و از امتال و اغذیة مرطبه و نافخة غلیظة  بخورند و آبیکه دران گل سرخ و عود و مصطکی پخته

الفضول مثل قالیای لحوم طیور  عسرالهضم حذر کنند و غرغره بسکنجبین عسلی و خردل نمایند و اغذیة ملطفة قلیل

 غیرآجامیه تناول کنند و اعانت بهضم کنند و شراب کهنه بنوشند و مشک و غالیه و مرزنجو ش ببویند و آبهای ادویة

محلله بر سر ریزند و بپارچة خشن سر را بمالند پس اگر طب  قبض بود حقنه بعمل آرند و اگر غثیان محسوس گردد قی 

کنند بعد خوردن طعام زیرا که آنچه از خلط غلیظ در معده جم  شود ازین تدبیر دف  گردد السیما بعد خوردن ترب و 

س بر طبیعت اسهل میشود از دف  آن بدون خوردن چیزی و از آید و دف  کیمو اطعمه مالحه چه ازین قی بسهولت می

ست که مریض از سکته متوقعه خالص یابد باذن اهلل تعالی عزوجل                عالج این مر  غافل نشوند که ازین تدبیر ممکن
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ست پس  البست که اول بعالمات مواد دریافت نمایند که کدام خلط در بدن غ درین صداع واجب  عالج صداع نومی

تنقیة بدن و دماغ از آن ماده مکرر کنند بدستوری که در اقسام عالج امرا  دماغی مادی و صداع مادی مفصل مسطور 

شد و بعد ازان تعدیل مزاج دماغ و تقویت آن باطلیه و اضمده و مروخات و غیره حسب ماده نمایند و رماد گرم در سرکه 

ست و بهترین رماد خاکستر چوب انجیرست و اگر هنگام  ین صداع ناف آمیخته بر پیشانی و صدغین ضمادکردن بد

لیکن از تنقیة بدن و سر از خلط غالب غافل  *114* بیداری ا زخواب چیزی مسکن صداع بخورند صداع ساکن شود

. خواب نکنند نشوند و از اشیای مرطبه مثل البان و ماهی و بیضه و فواکه و بقول رطبه اجتناب کنند و بعد از تناول طعام

اول تنقیه بدن و دماغ از مادة ردیه بمسهل بلغم و حب ایارج یا حب اصطمخیون و قوقایا کنند بعده  عالج صداع دودی

باندک ایارج فیقرا سعوط نمایند و ذر یک هفته چند بار تکرار این سعوط کنند و دیگر ادویة قاتل کرم شکم مثل آب 

یخ افسنتین و شیح ارمنی در بینی چکانند و عقب او سعوطات و عطوسات منقی برگ شفتالو و آب بیخ توت و صبر و طب

دماغ بعمل آرند و بعد از آن برای رف  بدبوی بینی اگر باقی باشد آنچه درباب نتن االنف مسطور گردد استعمال نمایند و 

ل و اخراج کرم دماغ و دیگر ست بالجمله آنچه در قت بقول ایالقی شرب صبر و تقطیر او در بینی و تعطیس بدان ناف 

ست اینست که حلتیت و کافور هر یک قدری در روغن گل حل کرده بچکانند و قطور آب برگ  جراحات معمول راقم

ست و کذا قطور مخترع والد ماجد  خوخ و شریفه و سمهالو و امربیل هر واحد با صبر و حضض سوده آمیخته مجرب

دمال زخم مجرب و معمول و نفوخ برگ چرچته و پهنکری و شکر خام هر سه غفراهلل له در قتل کرم و حبس خون و ان

ست و اگر ملیم را در آبیکه صبر و حضض جوشانیده باشند سائیده  مساوی سائیده در اخراج کرم از مجربات استاد مرحوم

تین سوده ناس گرفتن ست و کذا ملیم و افسن یا در آب برگ نیب سوده در بینی چکانند اخراج کرم بسیار میکند و مجرب

بغایت سودمند و همچنین بندق هندی در آب سوده دو سه قطره در بینی چکانیدن مفید و تقطیر برگ نیب بآب سوده و 

جزو باریک سائیده در آب  کذا روغن او ناف  و گویند که تخم حنظل دو جزو مر و شیح هر واحد یک جزو زعفران نیم

ست و مجرب و آب برگ سرس با صبر  قطور آب برگ شاهتره نیز مخرج کرم ست و پودینه آمیخته سعوط کردن مجرب

ست که بعد یک ساعت از چکانیدن ادویه آب برگ گشنیز تازه در بینی چکانند و بتدابیر  یا ایارج آمیخته بدستور و واجب

و عطوسات که در سدة بینی حارة یابسه تدبیر نمایند و اگر با آن حرارت باشد تدابیر باردة یابسه بعمل آرند و نشوقات 

مسطور گردد بکار برند و بعد ازان تقویت دماغ و تعدیل مزاج آن نمایند و اغذیة لطیفة غیرمبخره که در آن گشنیز بسیار 

خجندی گوید که مالک امروز عالج این قسم صداع استکثار ریاضت متعبه است و تقلیل . داخل نموده باشند تناول کنند

بآب گرم شیرین و کثرت ریختن آن آب بر سر برای تفتیح مسام و انحدار فضالت و تقلیل مواد  غذا و استعمال حمام
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صاحب اقتباس مینویسد که اول رگ قیفال زنند و شیرة بنفشه یک توله و . محتبسه متعفنه که از آن کرم تولد میکند

ان تنوری دهند سه چهار روز داده جهت مویز منقی دو توله و برنگ کابلی چهار ماشه بنوشانند و غذا شوربای مرغ بن

تنقیة دماغ حب ایارج وقت خواب یک توله بآب نیمگرم بخورانند و صبح این مطبوخ اسطوخودوس دهند اسطوخودوس 

توله پوست هلیله زرد  نه ماشه افسنتین پرسیاوشان برنج کابلی درمنة ترکی بسفائج هر یک هفت ماشه سنای یک نیم

ه سیاه هر یک نه ماشه مویز منقی سه توله گل سرخ یکنیم توله ریوند خطائی تربد سفید هر پوست هلیله کابلی هلیل

یک نه ماشه جو ش داده گلقند پنج توله خیارشنبر شش توله شربت الهی علویخانی چهار توله روغن بادام شش ماشه 

نخودآب بچة مرغ و وقت شام  پهردواضافه نموده بنوشانند و بجای آب بر گالب و عرق افسنتین اکتفا نمایند و وقت 

شلة مرغ دهند و همین نمط چهارپنج مسهل دهند تا ماده مولده بتمامه برآید و روز دیگر این تبرید دهند افسنتین درمنة 

ترکی هریک یک ماشه سوده در شربت بنفشه یک توله آمیخته بلیسانند بعده شیرة بادیان و پودینه هر یک نه ماشه در 

ذخر هر یک هفت توله گالب نه توله برآورده شربت افسنتین شربت کشوث هر یک یکنیم توله تودری عرق شاهتره و ا

سرخ هفت ماشه بنوشانند و بعد حصول تنقیة سعوطات و قطورات قائل و مخرج کرم بکار برند مثل سعوط سرخس تنها 

کبر برگ نیم درمنة ترکی گشنیز خشک  و یا تربد سفید و ایارج فیقرا و این سعوط ناف  صبر افسنتین برگ شریفه برگ

هریک سه ماشه و قطور آب برگ خوخ و نیم و شریفه و فهنجنکشت و افتیمون هندی هریک سه ماشه صبر حضض 

ست و همچنین طبیخ ترمس سکنجبین ساده که دران صبر و مر  مکی هریک چهار ماشه سوده آمیخته از مجربات

نیز سبز و یا خشک در سرکه سائیده در بینی ریزند و بعد ساعتی ادویة هریک سه ماشه باشد و باید که اول آب گش

مذکوره و یا دیگر منقیات بعمل آرند جهت آنکه کرم از بوی گشنیز مست شوند پس از بوی دوا نتوانند گریخت و 

آرد  نده برمینماید و کرمهای مرده و ز استعمال مخدرات از داخل و خارج بسی مفیدست و این قطور قل  مادة مابقی می

کند لیکن باید که اول تقطیر بروغن کدوی تلخ نمایند تا از سوز ش بازدارد  و اگرچه اول مرتبه سوز ش در دماغ پیدا می

مرداسنگ بوزن هفت ماشه سوده در روغن گل آمیخته بکار برند در روزی سه چهار بار و یا در شیر بز و یا خر و یا زن 

نشیند و غنه در آواز و در کام سوراخ  افتد و بعضی را بینی می ینی بوسیده شده میبعمل آرند و درین مر  بعضی را ب

آید و آخر ورم زیاده  اللسان میگردد و بعضی را در تمام سر ورم میشود بلکه تا بسینه فرود می میشود و در آخر اعتقال

بدانکه پیش ازین معلوم شده  یعالج کلی صداع شرک *115*انجامد  ترقد و بهالک می شده از شدت درد پیشانی می

که شرکی گاه بمشارکت مطلقه و گاهی بمشارکت غیرمطلقه میباشد و گاه متادی بکیفیت ساذجه از کیفیات اربعة 

طبیعیه و یا کیفیت غریبة ردیه غیرطبیعیه که منسوب بسوی حر یا برد نیست مانند کیفیات سمیه میباشد پس گاهی در 
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هر میباشد و کیفیت آن بسوی دماغ متادی میگردد و ایذا میرساند و گاهی متادی از الجوا بعض اعضا خلط سمی ردی

مواد مواد غیر غریبه در طب  خود میباشد و اذیت آن بسبب کثرت کمیت یا شدت کیفیت آن میرسد و یا بسبب این هر 

آنکه فاسد میگرداند آن دو بساست که کیفیت موذیه متادیه سبب برای حصول ماده موذیه نیز میگردد بدو وجه یکی 

یابد و غذای جید راکه بسوی آن میرسد دوم آنکه دماغ را قابل مواد ردیه  کیفیت مواد جیده را که در نواحی دماغ می

میگرداند و این قبول بر دو گونه است اول قبول از جهت جذب از آنست ماند آنکه گرم گردد از آن دماغ پس منجذب 

ست و مقررست که عضو چون ضعیف گردد قبول  ی آن دوم قبول از ضعف مقاومتگردد بسوی آن مواد بسبب گرم

ست و بعد از آن  مینماید موادی را که بسوی آن آید و اعضای مشارک رأس اول و لولی همه معده و رحم و انثیین

نه و پشت و حجب مانند حجاب حاجز صدر و غیر آن پس مراق پس باقی اعضا مانند کبد و طحال و زهره و گرده و مثا

ساق و قدم و مانند اینها و بیشتر صداع شرکی نزد انتقال ماده از اورام اعضای باطنی مشارکة دماغ میباشد چون حرکت 

ست که اعتنا بعضو مشارک کرده  بسوی فوق نماید بالجمله بقول شیخ در جمی  اصناف صداع بمشارکت اعضا واجب

باشد و تبدیل مزاج آن کنند و معذالک تقویت رأس بمقویات آن نمایند  شود و تنقیة آن عضو نمایند بدانچه مخصوص او

تا ماده را قبول نکند پس در ابتدا مقویات بارد مثل روغن گل م  سرکه بعمل آرند و اما بعد ابتدا اگر مواد حار یا کیفیت 

بجای او روغن بابونه م  روغن  متادیه بسوی سر حار باشد مقویات بارده مسطوره مدام استعمال نمایند و اگر بارد باشد

آس کنند یا روغنی که در آن صمغ سرو گداخته باشند یا از برگ سرو و عصارة او یا از اثل ساخته باشند بعمل آرند و 

هرگاه از تنقیه و تعدیل عضو فارغ شوند نظر کنند که آیا این عر  بنفسه مستحیل بمر  شده و یا سبب این صداع 

باید که اعتنا نمایند  عالج صداع شرکی معدیماده و کیفیت دریافته بحسب آن عمل نمایند  در سر راسخ گردیده پس

ست که اول مبادرت به  باصالح غذا و آنکه مولد خلط مضاد خلط باعث مر  باشد پس اگر بسبب اخالط بود واجب

تنقیه نمایند بدانچه بهر استفراغ هر خلط در امرا  دماغی شرکی معدی مفصل مسطور شده و در حالت تنقیه و بعد از 

جیدالکیموس اغتذا سازند و بعد از آن حسب واجب بکیفیت میل کنند و معذلک  الهضم آن باغذیة لطیفة محموده خفیف

دران تحلیل و هضم و اطالق باشد و اگر غذای مولد دم جید مقارن کیفیت ماده یا کیفیت نفس معده نباشد غذای 

ت کوشند پس اگر محمود و مولد دو جید را اختیار نمایند و بهتر آنست که بعد دخول حمام خورند و در تخفیف بخارا

ماده صفراوی باشد بعد تنقیه آن بقی و اسهال تعدیل او با تقویت دماغ بروغن گل یا روغن آس نمایند و قی کردن 

بخوردن ماهی تازه و باالیش نوشیدن آب برگ خیار و سکنجبین نیز انف  بود و هر صباح دو سه لقمة نان بآب انار تر ش 

میخو ش و لیمو و ریباس تناول کنند و خوردن فواکه قابضه مثل امرود و سیب و  یا آب غوره یا شربت آن و شربت انار
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به ناف  و سرکه و گالب و روغن گل بر سر گذارند و ایضاً تقویت رأس بروائح طیبه مثل صندل و کافور کنند و بهر 

آلو یا شربت تمرهندی و  ست و گاهی بمطبوخ فواکه و یا آب آلو و ترنجبین یا شربت اخراج صفرا نقوع حامض نیز ناف 

ترنجبین ده درم تلیین طبیعت میکنند و بعد تنقیه تطفیة حرارت بمطفیات مذکور نمایند و تقویت معده بربوب قابضه 

مثل رب به تر ش و انار و غوره و زعرور و لیموی کنند و تقویت دماغ بشمومات و لخالخ بارد مثل آب خیار و صندلین و 

یلوفر و شیر زنان و سرکه و سعوط روغن بنفشه و نیلوفر و بادام و مانند آن و ضماد بصندل گالب و روغن گل و روغن ن

و برگ مورد و گل سرخ و نیلوفر و بنفشه و کدو و مانند آن با گالب و بدانچه درصداع صفراوی گذشت باید کرد تا مواد 

ست و بآبیکه دران  اع حار شرکی معدیو ابخرة مرتقیه را قبول ننماید و تدهین معده وسر بروغن سفرجل مسکن صد

الهضم مقوی مثل چوزة مرغ که  بابونه و برگ مورد و گل سرخ جوشانیده باشند بر سر نطول کنند و غذای بارد سری 

بآب انار یا آب حصرم یا آب سماق یا زرشک پخته باشند تناول کنند و یا مزورة تمرهندی بمغز بادام و کشمش و یا 

غز بادام و کشمش بخورند و خوردن نانی که در سرکه یا در رائب تر کرده باشند نیز مفید و کذا مزورة ما ش مقشر بم

مزورة انار تر ش محلی بنان نقی و باقی عالج همانست که در عالج امرا  دماغی شرکی معدی که از صفرا باشد 

که قی بدوای مخرج خلط نمایند  باید در معده باشد می مشکنابن عباس گوید که هرگاه صداع بسبب خلط . مسطور شد

پس اگر صفراوی بود بسکنجبین و نمک و آب گرم و یا بسکنجبین و ماءالشعیر و قدری نمک جریش و یا تخم خربزه و 

باریک سوده بسکنجبین و آب گرم و اگر ماهی تازه و خربزه و سرمق و خبازی  *116*سرمق و خبازی و تخم شبت 

گرم بنوشند فی صفرای مستکن در معده آورد جالینوس گفته کسی را که صداع از بخورند و باالیش سکنجبین و آب 

صفرا در معده باشد اگر از خود قی کند صداع او در ساعت زائل شود و گفته کسی که در معدة او صفرا مجتم  گردد اگر 

ع گردد غذا بخورد و عالج هر روز مبادرت بغذا قبل از صداع نکند صداع ظاهر شود پس هر روز قبل از آنکه صداع شرو

این کسان قی بآب گرم قبل از غذاست اگر بر ایشان سهل بود و اگر قی سهل نباشد مبادرت بغذای محمود جید بمعده 

کنند لیکن مقدار او اندک باشد و صاحب او را مصابرت بر گرسنگی نباید کرد و اگر صداع ساکن نشود این نقوع صبر 

ل سرخ پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث هر واحد سه درم شاهتره ده درم شکاعی و دهند افسنتین رومی هفت درم گ

بادآورد هر واحد سه درم پوست هلیلة زرد ده درم مویز منقی و تمر هندی هر واحد بست درم در شش رطل آب 

ز رب  رطل از آن بجوشانند تا چهارم برود صاف کرده در شیشه انداخته بروز در آفتاب و بشب در جای گرم نهند و هر رو

درم صبر سقوطری استعمال کنند منفعت بین نماید و صفرا را که در معده باشد ناف  بود تخم کاسنی تخم کشوث  با نیم

تخم شاهتره و گل سرخ هر واحد ده درم بگیرند و بر آن سرکة کهنه پنج رطل و آب شیرین دو رطل انداخته بآتش 



191 
 

ر طبرزد سه من انداخته باز بپزند و کف آن گرفته از آتش فرود آورده سه معتدل بپزند تا نصف بماند صاف کرده شک

اوقیه صبر سقوطری بران انداخته در ظرفی بردارند شربتی از ده درم تا پانزده درم بآب سرد و ایضاً این حب استعمال 

رم باریک سائیده بآب کنند که تنقیة معده از صفرا میکند پوست هلیلة زرد پنج درم گل سرخ سه درم سقمونیا یک د

حبها سازند و یکنیم درم خورده باالیش آب شاهترة مروق رب  رطل تا ثلث رطل بشکر سلیمانی ده درم بنوشند و اگر 

بدن تضمید سر باضمدة ناف  صداع حار  استفراغ بطبیخ هلیله و تمرهندی و افسنتین کنند بدان انتفاع یابند و بعد تنقیة

د و این ضماد مقوی سر بعمل آرند تا من  از قبول فضول نماید گل سرخ صندل سفید هر ساذج که مذکور شد باید کر

الراعی  واحد سه درم اقاقیا و حضض هر واحد یک درم گل ارمنی دو درم باریک سائیده بآب مورد و آب بید و آب عصی

ا از آنچه مقوی عضو و مان  از و آب شاخهای گل سرخ و آب برگ انگور و آب طل  هر کدام که بهمرسد و یا مانند اینه

قبول فضول صفراوی باشد سرشته ضماد نمایند و باید که عضل ساقین بعصابه بربندند و پایها بمالند تا فضالت بسوی 

البرء گفته که چون انسان را صداع بسبب صفرا متولد در معده باشد هر  اسفل منجذب گردد و جالینوس در کتاب حیله

مغز نان بآب انار میخو ش یا آب اناردانه بنوشانند که این تقویت معده او و قم  صفرا نماید و این صباح حریرة معمول از 

حریره در شکم او تا دیر بماند بجهت انار پس اندک اندک از آن بدهند تا بسوی معدة او صفرا نریزد و صداع آن را 

اع ساکن شد زیرا که فم معده قوی گشت عار  نگردد و درین خوردن سفرجل و اشیای قابضه تجربه کردیم پس صد

و صفرا را قبول نکرد و باید که اشیای قابضه با اغذیه باشند تا مدتی دراز در شکم باقی مانند و بتدریج نفوذ کنند و 

جالینوس در شرح کتاب ابیذیمیا نوشته که گاه آدم صحیح را صداع دفعتاً بغیر سبب ظاهر عار  میشود و این از فضول 

تم  در معده میباشد و اشارت کرده که صاحب او نان بشراب ممزوج بآب تر کرده بخورد بهر آنکه این طعام حاده مج

ست تعدیل این فضول و اعانت بر هضم آن در معده می نماید و اگر ماده بلغمی باشد بمطبوخ شبت و  الحراره  معتدل

خورند و باالیش کله پایچه با شبت پخته بنوشند السوس با سکنجبین عسلی و نمک قی آورند و اگر ترب ب ترب و اصل

ست و بعد قی گلقند و هلیلة مربی و مانند آن بخورند و خوردن سه درم حبی که از  و بعد از آن قی نمایند نیز خوب

الطیب و افسنتین هر واحد یک جزو صندل سفید رب  جزو ساخته باشند نیز در تقویت معده و هضم طعام از  سنبل

هندیست و تلطیف ماده بمنضج حار نموده مسهل بلغم و حب ایارج دهند و ایارج فیقرا با گلقند منقی معده مجربات سر 

است و بعد تنقیه جوارشات حاره برای تجوید هضم و تقویت معده بخورند و آب گرم بر سر ریزند و روغن گل نیم گرم 

هند شیخ میفرماید که اگر اخالط بارد بلغمی باشد که الهضم مثل چوزه مرغ و کبوتر بچه بد در گو ش چکانند و غذا سری 

از آن ریاح شدید هیجان نماید مقویات قوی تر و ملطفات دهند و اگر زائل نشود ایارجات کبار بطبیخ افتیمون دهند و 



191 
 

ست یا داغ خفیف بر صدغین نبوعی که سر نسوزد بلکه شریان تنگ گردد و اکثر سل  قط  شریان صدغین درین ناف 

ان یا قط  و داغ میکنند و بهترین داغ آنست که باالی شریان شق کرده شریان را ظاهر کنند پس بر نفس شریان شری

داغ نهند تا اثر آن بر جلد واق  نشود و آلة داغ سالت باشد یعنی تنگ سر باید نه فراخ سر و اگر ممکن باشد در تابستان 

د و تا ده روز چیزی نخایند و وقت غذا درگرما بوقت سردی باشد و این عمل نمایند و باید که غذای او حریره ها سازن

صدغین بچسبانند و انزروت و زعفران بدان مخلوط * 117* ایضاً کثرت کالم نشاید و همچنین قوابض بر شریان

اغ سازند و گاهی بران قط  اسرب نهاده  بعصابه می بندند تا ضربان موجب وج  نکند و ایضا چوب می بندند و اما د

قوی برای این سه بر وسط سر و دو بر صدغین و یک باالی نقره نزد موخر سرست و باید که در هر حال از شراب 

اجتناب نمایند مجوسی گوید که هرگاه صداع از فضول بلغمی محتقن در معده باشد امر بقی از ترب مقط  منقوع در 

صاحب او را از شربت آب یکساعت من  کنند و بعد سکنجبین عسلی بآب شبت و نمک جریش یا بماهی شور نمایند و 

ازان سکنجبین بآب مطبوخ ترب و شبت بنوشانند و یا ادویه مقبه بمثل دوا بدهند تخم ترب و تخم شبت و تخم جرجیر 

مساوی باریک سائیده بعسل سرشته بآب گرم بمالند باندکی نمک و بنوشند پر مرغ مبلول در روغن کنجد یا زیت یا 

حریک قی نمایند و در تنقیه معده کوشش کنند و بعد تنقیه آن ماءالعسل یا شراب آن بآب سرد یا اندک شراب بانگشت ت

ریحانی ممزوج بآب بنوشانند بعد ازآنکه باندکی از آن مضمضه کرده باشند و حب معروف بحب قوقیا و حب ایارج ناف  

یارج فیقرا سرشته بخورند نف  دهد و ایارج مخمر بعسل نیز صداع است و اگر هر روز اطریفل صفیر دو درم با نیم مثقال ا

ناف  بود چون هر روز دو مثقال ازان سه روز متواتر بخورند تنقیه معده از بلغم راسخ کند و هلیله مربی ناف  ست و چون 

 حب صبر هر روز بسه شب وقت خواب یک مثقال بآب گرم بخورند و ایضا چون حب ذهب دو درم و نیم بآب گرم

بخورند تنقیه معده از بلغم کند پس اگر صداع ساکن نشود و مزمن گردد ایارج ارکاغانیس و طبیخ افتیمون و نمک دهند 

و این صفت حب ایارج ناف  این صداع منقی معده از بلغم ست تربد سفید خراشیده دو درم ایارج فیقرا سه درم پوست 

ک درم تخم کرفس نیم درم همه را باریک سائیده بآب حبها هلیله کابلی دو درم نمک هندی مثل این شحم حنظل ی

سازند شربتی از دو درم و نیم تا سه درم و این حب صبر ناف  بلغم راسخ در معده است هلیله کابلی و تربد سفید 

خراشیده هر واحد پنج درم گل سرخ چهار درم مصطکی دو درم صبر ده درم باریک سائیده حبها سازند و یک مثقال 

خواب بخورند و این نقوع صبر ناف  صداع حادث از بلغم راسخ در معده است بیخ کرفس بیخ بادیان هر واحد هفت  وقت

درم مصطکی و سنبل الطیب و تخم کرفس و بادیان و انیسون هر واحد دو درم اسارون و حب بلسان هر واحد سه درم 

درم افسنتین پنج درم همه را در شش رطل آب بآتش سلیخه و عود بلسان و گل سرخ هر واحد چهار درم عاقرقرحا یک 
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مالئم بپزند تا بنصف آید در ظرف آبگینه بآفتاب سه روز بدارند و هر روز چهار اوقیه با یک صبر بنوشند و این نقوع صبر 

دیگرست افسنتین رومی پنج درم اسارون سه درم مصطکی و سنبل الطیب و عاقرقرحا هر واحد یک درم و نیم هلیله 

ابلی چهار درم حنظل دو عدد و تخم کرفس و بادیان هر واحد سه درم چهار رطل آب گرم بران انداخته در روز بآفتاب ک

و در شب بجای گرم بدارند و هر روز چهل درم با یک مثقال صبر و یک درم روغن بادام بنوشند و غذا بران شوربای 

بچه بنخودآب و مانند آن و بران شراب ریحانی ممزوج بنوشند و اسفید باج گوشت نر صغیر باشد و لحم نخورند یا کبوتر 

تضمید معده ایشان باضمده مسنحنه ملطفه کنند تا من  تولد بلغم کند مثل این ضماد بگیرند سک و رامک و الدن و 

عود خام هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم سنبل الطیب مصطکی هر واحد دو درم مشک یک دانگ همه را باریک 

وده در آب نمام و یا آب مرزنجو ش سرشته بر معده در حالت خلو ضماد سازند و بفلفل و کند ش و صبر و زیره و شونیز س

عطسه آورند و آب چقندر و آب مرزنجو ش و آب پودینه در بینی چکانند جرجانی و ایالقی مینویسند که اول بمطبوخ 

آن اندکی گلقند و انیسون و زیره و مصطکی و مانند آن  شبت و لوبیا سرخ و تخم ترب و عسل قی باید کرد و از پس

بخورند و اگر روز دیگر ایارج فقیرا بعسل سرشته سه درم یا سه مثقال بدهند صواب باشد و آنرا که صداع پیوسته باشد 

پزند صبح نقوع صبر دهند باین نسخه سعدسنبل افسنتین فقاح اذخر کرفس بادیان نانخواه زیره هر یک مشتی همه را ب

چنانکه آب سرخ شود و قوت ادویه گیرد و صاف کرده و بر مقدار نیم  من ازین آب ده درم صبر انداخته در شیشه کرده 

بآفتاب  تا سه روز نهند و هر ساعت شیشه را بجنبانند و سه روز بامداد ده درم ازین آب صاف کرده سه درم روغن بید 

اضمده و اطلیه که در صداع بلغمی مذکور شد همه موافق بود و آنرا که بدین انجیر با روغن بادام تلخ انداخته بدهند و 

تدابیر صداع زائل نشود داغ کردن صواب باشد بر میان سر و بر هر دو صدغ و یکی بر پس سر باالی مغاک پس گردن 

خوردن موافق باشد  و طعام و شراب نیز همان نوع باید کرد که در همانجا مذکور شد و خرمای قسب و زیتون بعد طعام

سه درم در آب خوب جوشانیده صاف کنند و دران نمک طعام سه درم  زیرهابن الیاس گوید که شبت سه درم تخم 

عسل بست درم حل کرده بنوشند و بریشه ملوث بروغن کنجد قی کنند و یا لوبیای سرخ و تخم چقندر و تخم سرمق و 

شانیده بنوشند و قی کنند بعد خوردن ترب یا نخودآب یا ماهی شوربا پودینه بستانی و نمک طعام هر واحد سه درم جو

مطبوخ ؟ و تقویت راسن بخورات خوشبو موافق مثل اند و عنبر و مشک نمایند و غذا مزوره نخوداب بصعتر و اگر  دکارع

درم انجیر عناب  ده  *118*به قی ساکن نشود و این حقنه حاد بعمل آرند بگیرند سنا پنج درم جلبه بزر کتان هر یک 

سپستان هر یک بست عدد خطمی در خرقه کتان صره بسته سه درم خسک بابونه شبت هر واحد یک کف بنفشه نیلوفر 

هر یک سه درم در شش رطل آب بجوشانند تا دو رطل بماند صاف کرده بران بوره ارمنی یک درم نمک طعام یک نیم 
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ه حل کرده استعمال نمایند و ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس درم عسل و مری و روغن کنجد هر یک ده درم پاشید

این علت را ناف  است ابن نوح گوید که قی بطبیخ شبت و نمک و عسل و لوبیای سرخ تخم قطف و پودینه بستانی و 

قی کنند  بجوزالقی و کنکرزو و نمک نان هر کدام ازین اشیا بعد از ترب بکله پایچه مطبوخ بشبت خورده باشند نوشیده

و اگر از قی ساکن نشود ایارج ارکاغانیس و جالینوس خورند و طبیخ افتیمون افضل ازین هر دوست و مویز منقی آنرا 

نیکوست و غذای او نخوداب مطیب بزیره و اسفیدباجات و فالودجات مطیب بزعفران و شراب صرف و گوشت سرخ 

مری و زیتون الماء و نان خور ش بمری و انجیر در ماءالعسل تر  بریان بزیت و فلفل و دارچینی و چقندر معمول بخردل و

کرده بدهند و لحوم صید موافق ترست برای ایشان و خاصه لحم خرگو ش بریان و یا کباب کرده بابازیر و در طعام 

رای صداع ایشان سداب و زیره و کردیا اندازند و ماءالعسل و آب انیسون و مطبوخ مصطکی بنوشانند و این دوا قوی تر ب

باردست بگیرند گوگرد و جندبیدستر و حب الغار مساوی و در روغن گاو و روغن گل سائیده بر پارچه طال کرده بر 

پیشانی نهند و اگر  ماده سوداوی باشد قی نمایند و منضج و مسهل سودا بدهند و از ادویه قویه بهر قی ماده سودا 

ز بگذارند بعده  خربق دور نموده ترب را قطعه قطعه کرده با شبت و اینست که خربق سفید را در ترب خالنیده سه رو

لوبیای سرخ جوشانیده صاف نموده سکنجبین عسلی داخل کرده بنوشند و همچنین نمک نفطی و تربد اصفر هر واحد 

یک درم خردل نیم درم در شهد سرشته در طبیخ شبت و ترب و لوبیای سرخ حل کرده دادن صواب باشد بعده 

لمسک مر و حلو و مفرحات استعمال نمایند و باقی تدبیر عالج در امرا  دماغی شرکی معدی از ماده سوداوی و از دوءا

بحث مالیخولیا اخذ کنند ابن عباس گوید که هرگاه صداع از فضول سوداوی محتقن در معده باشد باید که قی نمایند 

قون و حب اسطوخودوس دهند و این نقوع صبر ناف  بدانچه در صداع بلغمی مذکور شد و مطبوخ افتیمون و غاری

سوداست هلیله سیاه و کابلی هر واحد ده درم افسنتین اصل السوس مقشر هر واحد پنج درم شکاعی بادآورد حشیش 

غافث بسفایج اسطوخودوس بادرنجبویه پودینه جبلی هر واحد چهار درم قرنفل یک درم ساذج سنبل الطیب خربق سیاه 

یم درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند و در آفتاب نهند و هر روز چهار اوقیه ازان گرفته صبر یک درم هر واحد یک ن

غاریقون چهار دانگ باریک سوده روغن بادام شیرین یک درم انداخته بنوشند و این حب اسطوخودوس ناف  اینست 

وخودوس هر واحد پنج درم غاریقون چهار درم هلیله کابلی سیاه هندی و صبر و بسفایج هر واحد سه درم افتیمون اسط

شحم حنظل دو درم و نیم خربق سیاه دو درم همه را باریک سائیده بآب بادرنجبویه سرشته حبها سازند شربتی دو درم و 

نیم تا سه درم بحسب قوت مریض و ضعف آن و باید که تدبیر صاحب این بتدبیر ناف  اصحاب سودا مثل اطراف بزغاله 

چوزه مرغ فربه و نان سمید و زرده بیضه نیمبرشت و حریره معمول از مغز گندم و شکر و روغن بادام و مویز و و بره و 
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کشمش و بادام و انجیرخشک مانند آن کنند و اغذیه مولد سودا اجتناب نمایند و در حمام معتدل الحرارت بآب شیرین 

فتیمون باریک سوده بخورند و اگر درمعده اخالط مختلفه غسل کنند و هر روز دو اوقیه سکنجبین شکری با یک مثقال ا

از صفرا و سودا و بلغم باشد باید که صاحب او بعد امتال از اغذیه مختلفه مثل ماهی تازه و مالح و ترب و خربزه و سرمق 

خریف  و بقله خردل و حرف  و مانند آن و نوشیدن سکنجبین بآب گرم مطبوخ شبت و ترب قی کند اگر زمانه صیف یا

باشد در هفته یک مرتبه یا دو مرتبه و اگر زمانه ربی  یا سرما باشد این مطبوخ بنوشند پوست هلیله زرد ده درم هلیله 

سیاه و کابلی هر واحد هفت درم گل سرخ شش درم سنای مکی شاهتره هر واحد پنج درم بلیله و آمله هر واحد چهار 

ده عدد مویز منقی بست درم تمرهندی پانزده درم شکاعی باداورد حشیش درم آلو بخارا بست عدد عناب مثل او انجیر 

غافث گاوزبان  بنفشه اصل السوس هر واحد چهار درم اسطوخودوس کماذریوس کمافیطوس تخم کاسنی تخم کثوث 

تربد بسفاج هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادرنجبویه فرنجمشک هر واحد دو درم همه را در شش رطل آب 

شانند تا بیک رطل آید و ده اوقیه از آن صاف کرده این دوا برای تقویت او اندازند تربد سفید خراشیده غاریقون ایارج بجو

فیقرا هر واحد چهار دانگ تخم حنظل یک نیم دانگ نمک نفطی دو دانگ سقمونیا نیم دانگ باریک سائیده به مطبوخ 

ر صداع از انصباب خلط سوداوی در فم معده باشد تنقیه فم معده بقی انداخته سحرگاه نیمگرم بنوشند ابن الیاس گوید اگ

از آب گرم و جوزالقی و کنکرزد کنند و جالب بادرنجبویه دو درم با شکر ده درم بنوشند و غذا مزوره از آب نخود بشیره 

سمین و عنبر و تخم قرطم خورند و خوردن حب افتیمون و مطبوخ آن و تقویت سر بشمومات حار رطب مثل نرگس و یا

 *119*استعمال اطریفالت و سعوط بآب مرزنجو ش و استنشاق  و مشک و غالیه  ناف  ست و اگر ماده ریحی باشد 

تنقیه معده بقی کنند پس دیگر مستفرغات که روغن بیدانجیر دران داخل نمایند بعمل آرند و اگر از استعمال او مانعی 

تخم کرفس بیخ بادیان بیخ اذخر نانخواه مصطکی هریک دو مثقال باشد زیت کهنه بدل این روغن کنند و اگر 

جوشانیده صاف نموده دو درم روغن بادام تلخ و یک درم روغن بادم شیرین داخل کرده چند روز بنوشند ناف  بود و 

تقویت  جوار ش کمونی و فوتنجی و معجون کاسرالریاح و مانند آن بهر تقویت معده و تحلیل ریاح استعمال کنند و بهر

راس روغن آس و روغن الدن و روغن سوسن و آب سرد واثل و سنبل و سعد و آنچه دران قبض و تسخین باشد و 

مالیدن دست و پا بکیسه حمامی و یا بپارچه درشت و یا بسنگ پا و گذاشتن در آب گرم و بستن آنها نیز مفید بود و 

ریحی باشد برگیرند ایالقی و جرجانی گویند که اول تنقیه  باقی تدبیر از عالج امرا  دماغی شرکی معده که از ماده

معده بقی کنند پس ایارج فیقرا دهند بعده ماءاالصول بروغن بادام تلخ و اگر حاجت آید نقوع صبر بروغن بیدانجیر دهند 

ن هر و صفت ماءاالصول اینست پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هر یک ده درم بیخ اذخر انیسون سلیخه غاریقو
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یک پنج درم مصطکی نانخواه قرومانا پودینه کوهی هر یک سه درم افتیمون اسطوخودوس هر یک هفت درم همه را 

در آب بپزند و صاف نموده هر صباح سی درم گرم کنند و هفت درم گلقند حل کرده صاف نموده چهار درم روغن بادام 

ول حل کنند و سه روز در آفتاب نهند و بعد ازان هر بامداد تلخ داخل کرده بدهند و اگر ده درم صبر درین آب ماءاالص

مقدار ده درم تا پانزده درم با دو درم روغن بید انجیر بدهند صواب باشد و در هفته یکبار سنجرینیا یا دواءالمسک حلو یا 

ر حمام رفتن و در مر یا تریاق کبیر و مثرودیطوس بخورانند و روغن بیدانجیر و مصطکی بر معده مالیدن و هر صباح د

طعام زیره و نانخواه و دراچینی داخل کردن سود دارد و آبیکه بنوشند باید که مطبوخ سازند و دران مصطکی اندازند و 

گلقند با مصطکی و زیره خوردن ناف  بود و هر شب پایها از بن ران تا بقدم نیک بمالند و اندکی کشنیز خشک و تخم 

ابیر بخار از سر باز ماند و اگر صعود ابخره معده باشد اطریفل کشنیزی خورده شیره کتان و شکر بخورند که بدین تد

تخم کاسنی در عرق شاهتره برآورده نبات سفید داخل کرده بنوشند و مکیدن سیب و به و امرود و سماق و آشامیدن 

ا  و لیمون و تمرهندی و بزرقطونا با شکر و مالیدن دست و پا و گذاشتن در آب گرم و آشامیدن شربت بنفشه و حم

آلوبالو و مانند آن با اسپغول و امثال آن و تناول نان بسرکه همه مان  صعود بخاراند و خوردن فواکه از دور آن ناف  و کذا 

چند لقمه نان بآب انارین و یا انار میخو ش و آشامیدن ربوب حامضه مثل رب ریباس و غوره و سیب و به و انار و خواب 

ن در مواض  بارده رطبه طیب الرائحه و ترتیب اوقات غذا تا آنکه نیک هضم یابد سودمندست و اگر بعد و آرام و سکو

ازین تدابیر صداع باقی ماند در حمام آب نیمگرم بسیار بر سر ریزند و مقدار یک دو ساعت در بیت اوسط نشینند و بعد 

اع بحال خود باشد باید که طبیب از عالمات برآمدن از حمام آب سرد بر دست و پا یک لحظه بریزند و اگر صد

مخصوصه هر خلط دریافت کند که کدام خلط سبب تولد بخار و محدث صداع ست پس متوجه معالجه آن بعالج خاص 

آن گردد و مقویات معده مثل مصطکی و گلقند و مانند آن ناف  بود و هرگاه طعام تناول نمایند و تبخیر شروع گردد و 

سپغول یا کشنیز خشک بشکر باالی طعام بخورند و اگر خوف سردی معده از لعاب اسپغول باشد لعاب صداع آرد لعاب ا

بزر کتان م  کشنیز خشک استعمال کنند و تقویت راس کنند بدانچه در سابق مذکور شد پس تسکین آن از نطوالت و 

دد و باقی تدبیر از عالج صداع شمومات مناسبه نمایند خصوصا شم مرزنجو ش که گاهی تنها سبب خالصی تام میگر

بخاری داخلی و امرا  دماغی بخاری اخذ کنند مسیحی گوید که اگر صداع از بخارت باشد که از اخالط رویه در معده 

به سوی سر صعود کند قی بادویه مخرج آن اخالط استعمال نمایند و بگیرند بیخ کرفس بیخ بادیان و اذخر هر واحد ده 

وند مدحرج شکاعی بادآورد هر واحد پنج درم هلیله سیاه اسطوخودوس هر واحد هفت درم افتیمون درم پودینه کوهی زرا

غاریقون هر واحد پنج درم سلیخه نانخواه قصب الزریره هر یک سه درم سنبل الطیب دو درم مویز منقی سی درم در 
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انداخته در ظرف آبگینه بآفتاب سه روز شش رطل آب بجوشانند تا دو رطل بماند صاف کرده یک اوقیه ایارج فیقرا دران 

بدارند و هر یک روز یک اوقیه تا دو اوقیه با سه درم روغن بیدانجیر بنوشند که این اوجاع راس مزمنه ببرد و اگر حاجت 

بمعجونی از معجونات افتد سنجرینیا و امر و سیا و تریاق کبیر و مثرودیطوس و دواءالمسک مر و حلو استعمال کنند و 

ضعف فم معده باشد هر صباح چند لقمه نان در آب غوره و مانند آن که در عالج امرا  دماغی شرکی برای ضعف اگر 

فم معده گفته شد بخورند و یا حریره مغز نان یا آرد گندم بمثل انار دانه و غیره تر ش ساخته بنوشند که بتکرار عمل 

د بر لقمهایی که در جالب ساذج یا بافاویه تر کرده باشند تقویت فم معده کند و اگر استعمال ترشی الم و ایذا رسان

اقتصار ورزند و اگر قبل از صداع اشیای مذکور استعمال نمایند بسیار متنف  شوند و هرگاه انحداد طعام و اهضام آن 

نان  معلوم شود چیزی که دران قبض بود مثل لقمه نان در رب فواکه یا تنها فاکهه مثل سیب و بهی و ناشپاقی یا

بشربت پست جو متنف  شوند و اگر حرارت مفرط   *121* بقسب یا به زیتون تناول کنند و اگر معده بسیار گرم باشد

باشد شربت خشخا ش و برگ کاهو خورانند و بمثل کله پائچه مطبوخ بسماق و کشک جو و هرلسیه بلحم گوساله و 

و اکثر بعد اجابت پنج شش بار صداع الحق شود طباشیر دانه  مپهیماهی تازه غذا سازند و اگر بالینت  طب  باشد که گاه 

میل یشب سبز هر واحد یک ماشه سوده بامله مربی یک عدد سرشته بخورند باالیش شیره بهدانه بریان سه ماشه در 

عرق گاوزبان عرق صندل عرق کاسنی هر یک پنج توله شربت بزوری شربت به هر یک یک توله داخل کرده بنوشند و 

صورت برودت مزاج معده با وجود ضعف شربت سنبل نیز ناف  و برگ تنبول را خواص عجیب ست و تلبین طبیعت  در

بایارج فیقرا و گلقند نف  میکند و در هفته یکبار وقت خواب مصطکی یک مثقال باد و چندان آن شکر بخورند و بعالج 

داعی که از شراب آب سرد هیجان کند چه این نیز ضعف معده رجوع نمایند شیخ میفرماید که ازین قیبل ست عالج ص

بسبب ضعف معده بود و اجود عالج او آنست که اندکی شراب ریحانی بنوشند و در آب نوشیدنی نیز قدری از آن 

بیامیزند تا از نکایت آب معده محفوظ ماند و مجوسی و غیره مینویسند که گاهی صداع عقب استکثار طعام بسب تخمه 

ف معده افتد و تدبیر ش قی بآب گرم و نمک و خواب طویل و اسهال بحوار ش شهریاران و حقنه و تکمید و استرخاد ضع

و تنطیل سر بآب گرم ست پس اگر صداع اشتداد کند آب گرم کثیرالحراره بر سر ریزند و پشم پاره در روغن حار آغشته 

فرفیون و مشک در روغن زنبق آمیخته در بینی  در گو ش نهند و یا روغن گل نیمگرم چکانند و مومیائی و جندبیدستر و

چکانند و بعد تنقیه معده را تقویت دهند بمربای هلیله م  مصطکی یارب به و سیب و غوره و مانند آن و غذا  سری  

و مراقی و امعانی و اطرافی آنچه بمشارکت جگر و حرارت آن   عالج صداع شرکی کبدیالهضم مثل چوزه مرغ سازند 

یجان او آب انار و غوره یا آب انار دانه یا آب الوبخارا یا شیره تخم خرفه یا آب تمرهندی بنوشند و آب سرد باشد وقت ه
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برنهار بیاشامند و نان و سرکه بخورند تا بخار صاعد بسوی سر را من  کند و دیگر تدابیر مان  بخار از عالج امرا  

د باضمده حسب ماده خاصه باین قسم ناف  ست و انچه دماغی بخاری و صداع بخاری جویند و ادرار و تضمید کب

بشرکت مراق باشد عالجش در بحث  مالیخولیای مراقی خواهد آمد و عناب بعرق بید ساده مالیده شیر تخم خرفه شش 

ماشه شیره خشخا ش چهار ماشه دران کشیده طباشیر یک نیم ماشه سوده پاشیده بنوشند و گاهی عو  هر دو شیره 

هو شیره تخم خیارین و گاهی در شدت درد عو  نقوع عناب شربت عناب شربت بنفشه شربت نیلوفر شیره تخم کا

میکنند و تلیین از الوبخارا عناب آلو سیاه تمرهندی مویز منقی در آب گرم ترکرده فلوس خیارشنبر  شش توله ترنجبین 

ه تقویت معده و دماغ کنند و یا سمط مغسول چهارتوله مالیده صاف نموده روغن بادام شش ماشه داخل کرده نمایند بعد

دو ماشه جواهر مهره یک ماشه در گلقند گل مشکی یک توله سرشته ورق نقره یا ورق طال یک عدد پیچیده بخورند 

بعده شربت یاقوت دو توله و شربت بنفشه مکرر دو توله عرق کیوره پنج توله تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده 

موشک پران یک عدد گرفته شکم آن پاک کرده بجوال دوز سوراخها بسیار نموده گرما گرم بر  بنوشند و بعد حلق راس

یافوخ بندند لیکن روغن گل پیش ازان دو سه گهری متواتر بمالند و در روزی سه چهار بار تکرار این عمل نمایند و 

دماغی شرکی مذکور شد و ایضا در آنچه از شرکت امعاد قدمین و یدین و دیگر اعضا باشد تدبیر ش در عالج امرا  

صداعی که از کرم معده دامعا باشد تنقیه بحب حب السالطین م  این مطبوخ کنند افسنتین چهار ماشه برگ شاهتره 

بادرنجبویه برنگ کابلی مکو گلوی سبز هر یک نه ماشه برگ سنا یک توله و نیم پوست هلیله زرد و هلیله سیاه هریک 

ار توله شربت دینار چهار توله شربت دینار توله مغز خیارشنبر هفت توله شکر سرخ چهار توله دو توله گلقند عسلی چه

روغن بادام تلخ هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و وقت دوپهر نخوداب گوشت بچه گاو دهند و وقت شام نان با شورابای 

وده در هلیله مربی یک عدد آمیخته گاو مرغن مشحم و صبح این دوا بدهند مقل ازرق یک ماشه مصطکی دو ماشه س

بخورند باالیش شیره زیره سیاه و انیسون هر یک چهار ماشه بادیان صعتر هر یک نه ماشه لعاب گازبان چهار ماشه در 

عرق افسنتین و اذخر و شاهتره هر یک شش توله برآورده شربت افسنتین سه توله داخل کرده حرف هفت ماشه پاشیده 

چهار مسهل بکار برند بعده جهت من  بخارات و تولد کرم اطرفیل قنبیلی علویخان خورانند و  دهند و همین نمط سه

این دوا مجرب تخم پالس درمنه ترکی انار دانه تر ش هر یک سه درم مویز منقی نصف وزن ادویه کوفته یک توله بر 

صداع عرضی که تاب  مر  دیگر باشد  نهار بخورند انتباه تا اینجا عالج اقسام صداع اصلی و شرکی مذکور شد و عالج

عالج مر  اصلی ست که هر یک ازان در مقام خود ذکر خواهد یافت لیکن بعضی ازان که اکثیرالوقوع ست مثل 

شیخ و  عالج صداع نزلی صداع تاب  نزله یا حمیات و امرا  حاده برخی از عالج آنها درینجا نیز مسطور می گردد
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با نزله باشد دران تبرید و ترطیب سر بروغنها و نطوالت و ضمادات و مانند آن روا مجوسی می گویند هر صداعی که 

بآب فواکه و بنفشه و اماله آن به بستن دست و پا و مالیدن   *121*نبود بلکه متوجه باستفراغ مواد از فلوس خیارشنبر 

انها و گذاشتن در آب گرم شوند و درینجا بعض تراکیب مطب اساتذه کرام که مخصوص صداع نزلی حار و مرکب و 

ضج تام گردد اگر با نزلة حار باشد تنقیه بدن و سر از مسهل صفرا و حب بلیله کنند بعد از ن باردست جدا جدا مسطور می

اگر بدن ممتلی از اخالط و محتاج تنقیه باشد و هرچه در عالج نزله و زکام حار خواهد آمد مفید شناسند و اطریفل 

السوس چار ماشه گل بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و  گشنیزی توله خورده عناب پنج عدد اصل

د و یا هلیله سربی خورده شیرة عناب شیرة تخم کاهو یا کاسنی عرق السوس بهدانه کنن اگر حرارت زیاده بود بجای اصل

شاهتره نبات بنوشند و اگر خواهند اطریفل گشنیزی بجای هلیلة مربی کنند و یا گل بنفشه گل نیلوفر کوکنار هر یک 

و اگر با صداع در هر  یک توله در شیر گاو جوشانیده بخار آن بگیرند و نزله بند و پاشویه و تبرید بدستور استعمال دارند

السوس عناب سپستان گاوزبان  الثعلب گل بنفشه اصل دو بازو ضربان و ریز ش نزله و سرفه باشد منضج از عنب

پرسیاوشان تخم خطمی خبازی داده بعده گل سرخ سنای مکی نیز اضافه کرده جو ش داده صاف نموده مغز فلوس 

وس کراهت آید هلیلة زرد هلیلة سیاه تربد سفید اضافه کنند و بعد گلقند شیرة بادام داخل کرده دهند اگر از مغز فل

مسهالت عناب سپستان خطمی خبازی پرسیاوشان جو ش کرده بخورند اگر نزله باز نایستد خمیرة خشخا ش کوکناری 

کنند و  الطیب است طیار بند نیز نهند و لعوق معتدل برای سرفه و ناس نزله که در آن مشک و سنبل اضافه کنند و نزله

السوس گاوزبان پرسیاوشان نبات جوشانیده همراه لعوق مذکور بدهند و ایضاً اگر درد سر و ضربان چشم  برای سرفه اصل

به شدت باشد بهدانه عناب در آب جو ش داده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بنوشند و قرص مثلث در آب سوده بر 

دت درد باشد فصد سررو کنند و در جوشانده خطمی خبازی تخم صدغین طال نمایند و پاشویه نیز کنند باز اگر ش

خشخا ش هر یک پنج ماشه اضافه نمایند و ایضاً اگر صداع و ضربان بشدت م  تب باشد بهدانه گاوزبان سپستان نه دانه 

یرا کوکنار یک ماشه زعفران ماشه در عرقیات جو ش داده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و افیون بزرالبنج کت

صمغ عربی اشق قرنفل هریک ماشه کوکنار نیم ماشه در سفیدی تخم مرغ سائیده نزله بند بر صدغین نهند و ایضاً 

برای صداع نزلی حار هلیلة مربی کوفته به اسطوخودوس سوده ممزوج نموده بخورند بعده شیرة مغز تخم هندوانه شربت 

کم روغن خورند و ایضاً ایارج فیقرا به روغن بادام چرب کرده به بنفشه عرق شاهتره عرق کیوره بنوشند غذا یخنی پالو 

اطریفل گشنیزی یا صغیر سرشته تناول نمایند باالیش لعاب بهدانه عرق شاهتره نبات بنوشند روز دوم اطریفل عرق 

اسهال شود  الثعلب شربت بنفشه بالنگو پاشیده بنوشند بالنگو برای قبض و اصالح معده که از ایارج شاهتره عرق عنب
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السوس شیرة خیارین شیرة گشنیز خشک دهند و ایضاً اگر م  زکام و  میدهند روز سوم برای رف  خشونت ریه شیرة اصل

حمی حار نزلی باشد عناب پنج دانه گل بنفشه تخم خطمی هر یک چهار ماشه بعرق شاهتره پاوآثار جوشانیده صاف 

نفشه دهند روز دوم شیرة مغز تخم هندوانه روز سوم شیرة تخم نموده شیره مغز تخم کدو شیرین شش ماشه شربت ب

کاهو و خاکشی پاشیده بنوشند روز چهارم خیارین افزایند روز پنجم اسطوخودوس سوده افزایند و تخم خطمی موقوف 

ر با نزله فایده اگر سرفه نباشد کاسنی برای درد سر نزلی نیز مفید است و شاهتره هم در نوازل معمول اساتذه است و اگ

مرکب باشد اسطوخودوس گل نیلوفری بکد چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه تودری سفید شش ماشه پاشیده بنوشند 

شود و گاهی  کنند و گاهی اطریفل گشنیزی افزوده می افزایند و بجای شربت نبات می و گاهی گل بنفشه چهار ماشه می

السوس نبات سفید حل کرده بالنگو  ضاً هلیلة مربی خورده شیرة اصلافزایند و ای برای نخس سر شیرة مغز تخم کدو می

الثعلب گل  شش ماشه پاشیده دهند و اگر مسهل منظور باشد اسطوخودوس گاوزبان شاهتره تخم خطمی خبازی عنب

بنفشه پرسیاوشان هریک چهار ماشه عناب پنج دانه جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بعد نضج سنای مکی فلوس 

خیارشنبر گلقند روغن بادام شش ماشه هلیلجات هر یک شش ماشه افزوده مسهل دهند و گلنار کوکنار بزرالبنج 

پنج ماشه گل گاوزبان سه ماشه پرسیاوشان هفت ماشه زعفران نیم  *122*عاقرقرحا گشنیز خشک هر یک چهار 

اشیده بدهند و افیون زعفران قرنفل زنجبیل ماشه کوکنار دو سرخ نبات توله در عرق مکوه پاو سیر جوشانیده خاکشی پ

هر یک یک ماشه در آب صمغ عربی سائیده بر کاغذ که مثل روپیه تراشیده باشند سوزن زده ضماد نموده بر صدغین 

الملک هر یک یک توله سبوس گندم چهار توله برگ کنار پاو آثار  الثعلب گل خطمی گل بابونه اکلیل بچسبانند و از عنب

ر آب جوشانیده پاشویه نمایند اگر تخفیف شود روز دیگر همین نسخه دهند و ایضاً اگر با ضعف دماغ باشد در ده آثا

دارچینی ماشه سوده باطریفل توله سرشته بخورند و گاوزبان شش ماشه بعرق شاهتره پاو سیر جوشانیده نبات دو توله 

شه افزایند و اگر یبوست نیز باشد عود صلیب حل کرده بنوشند روز دوم گل بنفشه شش ماشه اسطوخودوس چهار ما

ماشه سوده به دواءالمسک شش ماشه سرشته شیرة تخم خشخا ش چار ماشه شیرة مغز بادام چهار دانه شربت انار 

که عر  حمیات و امرا  حاده باشد شیخ  عالج صداع عرضی. شیرین دو توله داخل کرده برای ترطیب دماغ بنوشند

ا باشتداد مر  یا نوبت عار  شود و بانقضای آن زائل گردد و یا بعد زوال مر  یا اقالع مینویسد که این صداع ی

نوبت باقی ماند و آنچه در حمیات افتد گاهی چنان صعب گردد که مریض را بیقرار گرداند حتی که سبب خود یعنی تب 

حالة او بمشاکلت بول خر یعنی مکدر و را بیفزاید و ایضاً گاهی سفید و رقیق شدن بول دفعتاً با وجود شدت حمی و است

الحال و گاهی  نماید لیکن مشابهت او به بول خر گاهی داللت کند بر حدوث صداع فی غلیظ شدن آن بران داللت می
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ست که به سائر دالئل رجوع کنند و بعضی گویند که چون اشتداد یابد صداع در  بر انحالل ماده و زوال آن پس واجب

ست هنگامی که مقارنت نماید با آن سائر عالمات ردیه مثل اختالط ذهن و تغیر  ردی بل قاتلحمیات حاده عالمت 

نماید و بساست که  حال چشم و زبان و شدت بیخوابی و اگر از عالمات ردی منفرد باشد داللت بر بحران برعاف می

صاعد ابخره گاه بحدت خود تنها و گاه داللت میکند بر بحران بقی و گیالنی مینویسد که این صداع در اکثر امر بسبب ت

بکمیت خود تنها و گاه به هر دو وجه محدث صداع میگردد و در جمی  این احوال از تلیین طبیعت و جذب مواد باسفل 

از مالیدن پایها و مانند آن چاره نباشد و اگر تضرر بحدت ابخره و حرارت تب باشد عالجش تنطیل و تضمید باشیای 

و اگر بسبب کثرت ابخره باشد و داللت میکند بر این احساس به تمدد م  ثقل در سر و قلت اشتعال  باردة مقویه است

الحراره است و وجوب اسهال و جذب بسوی اسفل درینجا  عالجش تنطیل و تضمید باشیای محللة مقویه قلیل

گل و سرکه و گالب بر سر ترست بالجمله اگر سبب این صداع حدت خلط و ابخره و شدت حرارت تب باشد روغن  قوی

نهند و یا گشنیز خشک بریان کرده باریک سائیده با سرکه و روغن گل سرشته بر پیشانی طال کنند به تکرار که برای 

ست و لخلخه از سرکه و گالب و آب گشنیز تر و صندل و کافور نف  کثیر دارد و  این صداع مجرب اوستادی مرحوم

گالب سوده بر پیشانی و صدغین نف  عظیم بخشد و در طبیخ بنفشه و نیلوفر و  همچنین ضماد بو ش دربندی بسرکه و

بابونه پایها گذارند و خوب بمالند و ساقها ببندند و هر چه مان  ابخره از سر باشد بخورانند و اگر سبب این صداع کثرت 

تقویت سر و دماغ کنند شیخ میفرماید که  ماده و ابخره باشد اول تنقیه بقی یا اسهال نمایند بعده بتدابیر و ادویة مذکوره

در صداع حار که در حمیات افتد استعمال اطلیة عاطفة ابخره بر سر مکروه است و کثرت استنشاق سرکه و گالب آنرا 

فائده میکند ایضاً او مینویسد که صواب عالج او اینست که بروغن گل معمول از زیت یا بروغن گل معتاد که با سرکه 

باشند تغریق راس نمایند نیمگرم در سرما و در نرمی تب و سردکرده در گرما و در شدت تب و نطول از  خوب آمیخته

طبیخ جو و خشخا ش و بنفشه و گل سرخ آنرا ناف  است اگر ابخره ایذا به حدت خود دهند و اگر بکثرت خود ایذا رسانند 

الراعی و  رفق کند مثل زیت که در آن نمام و عصیچیزی ازین استعمال نکنند بلکه استفراغ نمایند و آنچه تحلیل ب

مرزنجو ش م  عصاءالراعی دران جوشانیده باشند استعمال کنند اگر تحلیل مطلوب باشد حتی که بعضی قدما طالی 

بابونه تجویز کرده اند و اگر شدت درد باستعمال مخدرات و منومات مضطر گرداند باید که اندکی از آن به حذر و احتیاط 

آرند و گاهی در ابتدا برای من  ارتفاع مواد سویق جو و بزر قطونا شرباً و ضماداً بکار میبرند و گاهی تضمید بگشنیز  بعمل

نمایند و گاهی حجامت میکنند و بستن اطراف و مالیدن آن و استعمال تدبیر صداع خماری درینجا بسیار  و روغن گل می

گرم نهند و اگر ازین تدابیر تسکین حاصل نشود بابونه و خطمی و  مفیدست و باید که هنگام گشادن اطراف را بآب
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بنفشه و خسک بآب پخته بعد حلق راس ضماد کنند و گاهی احتیاج میشود به حجامت منکبین یا ساقین و چسبانیدن 

ند و بروغن زلو میان منکبین و زیر ذقن و امثال آن و هرگاه صداع بعد تب و امرا  حاده باقی ماند اغذیة بارد رطب ده

گل م  روغن بابون  تقویت سر نمایند و آب گرم بر دست و پا صبح و شام بریزند و روغن بنفشه بر سر بمالند و بعد 

صاحب کامل گوید صداعی . ظهور انحطاط بیّن بادویة ملطف مواد و محلل آن اعانت طبیعت بر ازالة سبب صداع کنند

گالب یک جزو و روغن گل نیم جزو و سرکة خمر رب  جزو و خوب بر  که تاب  تب و از شدت حرارت بود فقط بگیرند

بر سر ریزند و دران پارچه کتان تر کرده بر سر نهند پس اگر زمانه تابستان باشد بر برف سرد کرده  *011*هم زده 

و آب خیار بر  بعمل آرند و پایها خوب بمالند و عضالت ساقین به عصابها بربندند و ایضاً به صندل و گالب و آب خرفه

سر ضماد کنند و آبیکه در آن بنفشه و جو و خشخا ش پخته باشند سرد در گرما نیمگرم در سرما بر سر ریزند و اگر با آن 

بیخوابی باشد شیر دختران بر سر دوشند و اگر این صداع از خلط محتقن در معده حادث شود به سکنجبین و آب گرم 

ط پاک گردد و اگر از خلط در جمی  بدن عار  شود باید که تنقیه بدن از آن خلط به امر به قی نمایند تا معده از آن خل

مطبوخ فواکه نمایند و اگر صداع در تب از ضعف راس افتد می باید که تقویت سر به اضمدة مقویة آن مثل ضماد مرتب 

تا  عالج صداع بحرانید آن سازند الراعی و مانن العالم و آب عصی از صندل سفید به گالب و آب بید و آب طال و آب حی

توانند تدارک او بر طبیعت گذارند و ادویة مقوی طبیعت غیر قوی در کیفیات و مضاد کیفیت مر  استعمال کنند و اال 

به صورت شدت صداع و ظهور عجز طبیعت از دف  مواد طریق میل طبیعت به دف  ماده یقیناً دریافته اعانت طبیعت 

اگر غثیان و تقلب نفس و اختالج در لب و دوار و غیره عالمات میل طبیعت برای دف  ماده  بدان طرف نمایند مثالً

السوس و بیخ  سوی فوق دریافت شود اعانت بر قی نمایند به سکنجبین و آب گرم و دیگر مقیات بارد مثل طبیخ اصل به

و سایر آثار میل طبیعت به دف  ماده طرف  خیار و چقندر و مانند آن و اگر غراغر و نفخ شکم و اضطرار و حرقت در مراق

اسفل یافته شود اعانت بر تلیین طبیعت کنند به مزلقات خفیفه مثل نقوع آلو بخارا و عناب و سپستان و مویز منقی و 

تمرهندی با  شیرخشت و یا شربت آلو و نیشوق و یا آلو منقوع در جالب بعد خالنیدن سوزن تا منتفخ شوند و یا شربت 

الوزن مقدار پنج درم و یا شربت ورد مکرر به آب سرد و اگر گرانی در نواحی  و شربت تمرهندی و شیرخشت قلیلبنفشه 

گرده و تحت اضالع پشت و جمله عالمات میل ماده به طریق بول محسوس گردد به ادرار بول عالج کنند از 

فه و یا ماءالشعیر با جالب و یا قند و خوردن سکنجبین یا شربت بنفشه و دو درم شیرة تخم خربزه و تخم خیار بالمناص

بهی مان  بخار و مدراست و اگر شعاع و سرخی پیش چشم و خیاالت سرخ یا زرد و دغدغه در بینی به مریض مدرک 

شود تدبیر رعاف آوردن کنند به بوئیدن سرکه و گرفتن بخار آن بر سنگ یا خشت گرم ریخته و دیگر نفوخات معطسه و 
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سوی چشمة آفتاب و اشیای سرخ و گذاشتن فتیله پودینه دشتی و  به چیزهای درشت و نظر نمودن به خراشیدن بینی

فقاح اذخر و کند ش به زهرة گاو سرشته و اگر نبض موجی رخو نرم و جلد لین معلوم گردد معرقات استعمال نمایند به 

ع و وج  اعیای زیر گو ش یا در بغل یا کنج ران دلک و شرب ادویه و نطول بر سر و باید که معتدل باشند و اگر شائبة لذ

مفهوم شود اضمدة حارة جذابه مثل نعناع و کرفس به روغن زرد کهنه بر آن موض  استعمال کنند و یا مهاجم بالشرط 

بر آن موض  نهند تا که ماده از دماغ به طرفی که میل کرده مندف  گردد و آن موض  متورم شود و بعد از آن تدبیر نضج 

سوی عضو رئیس است پس دماغ را ایذا دهد  انفجار ورم کنند تا ماده از همین جا دف  شود ورنه خوف رجوع ماده بهو 

سبب اشتمال او بر تمتم سر و  مسیحی گوید که نوعی از صداع مسمی به خوده است یعنی بیضه به بیضه و خوده

باشد و بر صداع عام نیز اطالق  گرد سر میانطاکی گوید که بیضه درد مخصوص وسط سر است و خوده مثل دائره 

کنند و بر این تقدیر هر دو مترادف باشند بالجمله آن درد سر است مثل بیضة سالح یعنی خود مشتمل بر تمام سر و  می

التحلل عسراالنقاء شدیدالصعوبه که از ادنی مثل حرکت و تناول مبخرات و مالقات مسنخات و استماع  ثابت مزمن بطی

صوات به نوائب عظیم هیجان کند و صعوبت او هر ساعت مشتد گردد حتی که صاحب او از آواز و روشنی و اصوات ا

کالم نفرت و از حرکت بدنیه و فکریه کراهت کند و به استنشاق روائح که بطون دماغ را ممتلی گرداند و به شرب 

بر کشادن چشم به تمامه خصوصاً پیش آفتاب شراب ایذا یابد و تاریکی و تنهائی و خاموشی و سکون را دوست دارد و 

شکافد به غیر ضربان شرائین صدغین و خلف  شود یا می شکند یا منجذب می قادر نباشد و هرساعت دریابد که سر او می

اذنین در اکثر به خالف شقیقه که خالی از ضربان آن نبود و ایضاً فرق فیمابین هر دو آن است که در شقیقه چون 

نماید بدوی و  یابد بلکه صاحب او احساس می ز ضربان من  نمایند صداع ساکن شود و در بیضه تسکین نمیشرائین را ا

باشد و عالج او  صوتی از تحریک ابخره محتبسه و برای نوائب او اوقات راحت و سکون بود چنانکه برای صرع می

الماء  نوشته که این صداع مقدمة نزول ...نایادا کند و جالینوس در  ری...کسخت دشوار است و باشد که بنابر شدت 

باشد اسباب مر  به قول اکثر اطبا شش گونه است یعنی احتقان بخارات اخالط زیر اغشیه دماغ یا احتباس ریح  می

امکنه با فلفمونی در دماغ یا جمرة دماغ یا ورم بارد در اجزای اندرونی سر و به  *014*غلیظ یا اخالط ردی در این 

وس سبب جالب او ضعف دماغ یا شدت حس او است و سبب مولد او خلط ردی است یا ورم حار یا بارد با قول جالین

آنکه بیشتر از ورم سوداوی و صلب افتد و اکثر در وسط حجاب خارج از قحف یا داخل آن بود پس اگر سبب او که ورم 

وس شود و اگر در غشای خارج قحف باشد از بود یا غیر آن اندر غشای داخل قحف باشد درد و تمدد تا بن چشمها محس

نهادن دست بر سر درد زیاده گردد و تمدد در وجه دریابد و رنگ رو بحسب رنگ بخار و یا سرخ باشد و این مر  اکثر 
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بعد امرا  حادث میشود بنابر ضعف جوهر دماغ و حجب داخل یا خارج او تا آنکه از حرکات خفیفه بدنی غذائی و 

ارجی ایذا یابد و فضول مودی قبول کند و همچنین کسانی که مستعد به امتالی راس باشند و بخاری و حرکات خ

مواض  سر آنها مهیا قبول مواد موجب این علت بود هرگاه سوءتدبیری نمایند ضرور درین علت مبتال گردند و طبائ  

در فم معده ایشان فضول صفراوی جم  مستعد بامتالی راس ابدانی هستند که دران ریاح حار بخاری متولد شود و آنکه 

باشد و گاهی از خلط حاد و از  گردد و گویند که حدوث این مر  در اکثر از خلط بارد غلیظ و سده و از ریح شدید می

بخارات اخالط مستکن در دماغ یا مرتقی از معده یا سائر بدن بود و در اسراراالطباء مسطورست که از بخارات صفراوی 

اوی نادرالوقوع میباشد و اگر افتد در مدت دو چهار روز به هالکت میرساند طریق تشخیص اسباب این و دموی و سود

مر  بدان که شناخت هر سبب از اسباب مذکوره مذکور به همان طریق است که برای تشخیص امرا  دماغی مادی 

نوعی از انواع درد که وج  ناخس  و ورمی و انواع صداع خلطی و بخاری و ریحی گذشت و ایضاً از دریافت کردن حال

لذاع است یا ثقیل یا تمددی یا ضربانی نیز سبب این صداع مشخص گردد مثالً اگر مریض وج  ناخس لذاع بیان کند و 

یافته شود و صفراوی بود و اگر درد ثقیل گوید نشان مواد دموی یا با آن دیگر عالمات صفرا مثل زردی رنگ و غیره 

د پس اگر با آن سرخی چهره و دیگر آثار دم مفهوم گردد دموی باشد و اگر با آن سفیدی رنگ و بلغمی یا سوداوی بو

اشک و تهبج و غیره نشان بلغم دریافت شود بلغمی باشد و اگر با آن تیرگی رنگ و سائر عالمات سودا مدرک گردد 

آثار ورم پیدا بود ورمی باشد پس اگر با  سوداوی باشد و اگر درد تمددی و منتقل بیان نماید بخاری و ریحی باشد و اگر

ثقل و ضربان بود ورم فلمغونی باشد و اگر با تلهب و لذع بدون کثرت ثقل بود ورم حمره باشد وایضاً شناخت این امر که 

بخارات از کدام خلط است از لون وجه و غیره عالمات مخصوصة هر خلط توان کرد مثالً اگر رنگ رو و چشم سرخ مکد 

و و التهاب در سر محسوس گردد و اوواج کشیده و نبض ممتلی و چشم برآمده و احساس حاسة شم به رائحه  و گرمی

دم و تغیر طعم دهن بنمو است و عطش باشد و در خواب اشیای سرخ بیند بخارات دموی باشد و اگر رنگ زرد مشب  و 

ت چیزهای زرد و روئیت نیران و شهب شدت نخس و حرقت و التهاب و عطش و رنگ ملتحمه مائل به زردی و خیاال

در خواب بود بخارات صفراوی باشد و اگر رنگ سفید و تهبج وجه و کثرت ثقل و تمدد و نوم و کدورت حواس و رطوبت 

منخرین و کنج دهن و چرک چشم و تغیر طعم دهن به مائیت و عدم طعم بود بخارات بلغمی باشد و اگر رنگ مائل به 

و حزن و اشتهای کاذب و بطور حرکت چشم و کشیدگی آن به جانب پشت و خشکی دمعه و  سیاهی و یبس و وسواس

های مشو ش و اشیای سیاه و دخان در خواب بود بخارات سوداوی باشد عالج بعد  تقلص ملتحمه و رویت خواب

طور شد تشخیص سببی از اسباب مذکوره حسب سبب بدانچه در اقسام عالج امرا  دماغی و انواع عالج صداع مس
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عالج کنند و ایضاً اگر از کثرت اخالط باشد تنقیه خلط غالب از بدن و سر به فصد یا اسهال حسب واجب کنند پس 

عنایت به تقویت راس مصروف نمایند مثالً اگر خلط حار باشد روغن گل به سرکه خوب بر هم زده بر سر ریزند و ایضاً 

و اقاقیا و آس و اثل و گل سرخ بسازند و طالی کافور و گالب و آب در ابتدا اطلیه به روادعات مقوی سر مثل صندل 

الملک و  بید نیز ناف  و به طبیخ خشخا ش وجود گل سرخ نطول سازند و در آخر بعض ادویه محلله مثل بابونه و اکلیل

عناب و  مانند آن مخلوط نمایند و سر هندی نوشته که در بیضة دموی از منقیات دم مطبوخ برگ حنا و شاهتره و

کند و از کبار  نماید و ثوران او ساکن می سرپهوکه مساوی است چه این دوای تنقیه از صفرا مختلط به خون می

سازد و بعد تنقیه و اسهال و تقویت راس برای من  بخارات خورانیدن فواکه قابضه  منضجات و منقیات دم مستغنی می

گلقند شکری با هلیلة زرد و گل بنفشه و طالی افیون و سرکه و  مثل انار و به و سیب مفید بود و کذا ادامت خوردن

اند و چون حال به صالح گراید تغذیه به طعامی که خالی از تبخیر باشد مثل   گالب بعد تنقیه در نوع حار مفید گفته

وزة مرغ مزورة بقول و مثل عدس مقشر نمایند و هرگاه مر  ساکن شود اندکی از لحوم سری  االنهضام لطیف مثل چ

آب غوره و آب انار و آب لیمو بدهند و به تدریج اعاده به عادت او نمایند و در مادة حار و بارد مرکب و فصل   مطبوخ به

مزمن که دفعتاً راحت و دفعتاً ظهور صعوبت شود بعد فصد سررو و برآوردن خون بقدر پاوسیر  *015*گرم و مر  

السوس هر یک چهار  طمی اسطوخودوس هر یک شش ماشه خبازی اصلدهد سپستان یازده دانه خ این دوا سود می

ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده شیرة تخم کاهو شش ماشه شیرة مغز تخم هندوانه چهار ماشه 

شربت بنفشه دو توله داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده بنوشند و قرص مثلث که در آن صمغ سرس داخل است به 

کرده باشند و اگر خلط بارد باشد بعد تنقیه مداومت به خوردن گلقند عسلی م  هلیلة کابلی  وده بر شقیقه ضماد میآب س

الحراره مقوی راس  و اسطوخودوس و طال به صبر و زعفران و مرمکی به آب نمک مفید بود و آبی که در آن ادویه قلیل

نعناع رطب و مانند آن جوشانیده باشند بر سر نطول کنند و اگر الملک و گل سرخ و فقاح اذخر و  مثل بابونه و اکلیل

مدت دراز گردد و مر  زائل نشود ادویه که حرارت آنها زیاده از این باشد مثل نمام و مرزنجو ش و پودینه نهری و بری 

حب صبر الزریره و شونیز مخلوط سازند و اگر مادة مر  خلط غلیظ باشد ادویه مستفرغه مثل  و برگ غار و قصب

استعمال کنند و به صبر و کافور و اندک مشک سعوط نمایند و بر پیشانی و هر دو شقیقه ادویه ملزقه مثل زعفران و مر 

الزیره  عربی و اندکی افیون طال سازند و آبی که در آن ادویه محلله مثل پودینه و برگ غار و قصب االخوین و صمغ و دم

مادة غلیظ که با وی حرارت شدید نباشد اوالً ادویه مسخن و ملطف استعمال نمایند  پخته باشند بر سر ریزند و ایضاً در

قوت نماید مثل خردل و نطرون به عمل آرند و چون مر  انحطاط نماید اوالً ادویه  بعد از آن آنچه تلطیف و تحلیل به
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در این باب از مجربات است و معطسة خفیفه بعده معطسات قویه استعمال کنند و سعوط بندق هندی به اندک زعفران 

آرد جو و آرد خطمی و آرد بزرکتان آمیخته به اب گرم یا گالب یا آب   افیون مرمکی زعفران جند بیدستر سوده به

ریحان سرشته بر مقدم سر ضماد نموده مسکن قوی درد خورده و شقیقه است و صاحب شفاءاالقسام نوشته که در غالب 

شود پس معالجة او به عالج  د بنابر ازمان مر  حت که قسم حار او مستحیل به بارد میباش امر این مر  از سردی می

ام بعد تنقیه استعمال مثرودیطوس و تریاق است و  صداع بلغمی نمایند م  زیادتی تخدیر از آن و آنچه تجربه کرده

مواد این به نهجی پردازند که نویسند که در نضج و تنقیه  آب مرزنجو ش و از اینجاست که بعض متأخرین می سعوط به

در صداع بلغمی نوشته شد و تقویت معده و دماغ به اطریفل کبیر انطاکی نمایند و این طال بسیار مفید افتاده بسباسه 

قرنفل زنجبیل تخم بادرنجبویه اسطوخودوس هر یک سه ماشه کوفته بیخته در روغن بابونه و نرگس سرشته نیمگرم بر 

ش تکمید از زیرة کرمانی و شونیز و سعد و اذخر و گل بابونه و برگ آن هر یک هفت ماشه در همه سر نهند و باالی

صره بسته به گالب و کیوره گرم تر نموده بکار برند و این تدبیر نیز از مجربات است حجر ارمنی و نطرون و حجر 

ا یک ساعت نجومی مالیده بعده قبطی و دارشیشعان هر یک سه ماشه کوفته بیخته در روغن نرگس و زنبق آمیخته ت

برگ حنا و شبت هر دو تازه اشنه هر یک یک دسته در پارچه پیچیده به آرد نخود آغشته در تنور گذارند که پخته شود 

التحلیل و  گرماگرم بر همه سر نهاده از عصابه محکم بربندند بالجمله چون علت طول کند و متمکن گردد ادویه قوی

وقات محلله استعمال نمایند و به هنگام شدت درد و اضطرار در این نوع از مخدرات ضرر زیاده نطوالت و سعوطات و نش

نویسد که صداع  شود و بیضه که به سبب ورم باشد عالجش به عالج اورام راس نمایند اقوال حذاق طبری می نمی

وع بر قحف از خارج و جلد سوی سر مستکن در حجاب موض معروف به بیضه دو قسمت یکی آنکه از بخارات صاعد به

راس باشد دوم آنکه از بخارات مستکن در حجاب موضوع بر قحف از داخل بود و این بخارات یا صفراوی باشد یا 

سوداوی یا رطوبی یا دموی و برای هر واحد از اینها عالمت خاص است که بر آن داللت کند و آن در تشخیص مذکور 

جاب خارج این است که فصد قیفال کنند م  وجود قوانین فصد چه اگر پیر شد پس عالج بخارات دموی محتبس در ح

القوه باشد آن را غمو  و استرخای جفن اعلی بهم رسد زیرا که قوت از فصد مسترخی  را بیضه حادث شود و آن ضعیف

تنقیه به این دوا  گردد و این را روفس در کنا ش خود در تدبیر مشائخ ذکر کرده پس بعد فصد و اخراج خون مقدار واجب 

نمایند تربد مجوف خراشیده چهار درم آلو بخارا سی عدد عناب پنجاه عدد هلیلة زرد بست درم سنا و افسنتین هر واحد 

پنج درم همه را بجوشانند و یک شربت از آن بنوشند و بعد اسهال تغذیه به زیرباجات و عدسیات سازند و اگر استفراغ 

رتبه نمایند اگر از آن مانعی نباشد و اگر از این تدبیر زائل نشود محاجم میان کتفین نهند یک دفعه کفایت نکند دو سه م
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و بعد حجامت آبی که در آن سبوس و جو کوفته و کشنیز خشک جوشانیده باشند در نیمروز قبل از غذا بر سر ریزند و 

هر واحد یک درم در آب کاسنی بست درم اگر از این زائل نشود این ضماد استعمال نمایند شیاف مامیثا بو ش دربندی 

حل کرده آرد جو و خطمی و برگ گل بنفشه بقدر الئق داخل کرده بسایند و در شب ضماد نمایند و صبح دور کرده به 

آب نیمگرم بشویند و در شب باز اعاده آن نمایند و بهتر آن است که استعمال نطول مذکور و بعده این ضماد و متواتر و 

ند و اگر این کفایت نکند فصد رگ پیشانی کنند و بر ساقین شرط زنند بعد تنقیه به دوا و فصد و در جمی  به ترتیب کن

این معالجه هنگام استعمال او مراعات قوانین آن واجب است تا خطا واق  نشود و بقراط در ابیذیمیا ذکر کرده که گاهی 

قوانین واجب بود تا از وقوع خطا ایمن باشد و اگر این تدبیر کفایت نکند و مر   دو خط اول ناخوانا *016*هیجان 

این است بگیرند عناب جرجانی .... زائل نگردد مریض را به نوشیدن نقوع انبر با ریس با ریوند و عناب امر کنند و نسخة 

ند خالص سه درم تخم کشوث یک تخم دور کرده یک رطل بغدادی و انبر با ریس تازه منقی از دانه یک رطل و ریو

یعنی آوند گل پاکیزه خوشبو کنند و بر آن آب گرم چندانکه  فضاردر ظرف ... کف تخم کاسنی یک کف این همه 

مریض هر ... بپوشد و یک انگشت به عر  باالی آن باشد بریزند و سه روز در گرما و پنج روز در سرما به آفتاب نهند 

شربت عناب به سرکه بنوشند به این نسخه بگیرند عناب جرجانی خالص کرم ناخورده یم  روز یک قدح از آن با ده درم

درم پوست بیخ کاسنی یک دسته در سرکه به مقداری که آن را بپوشد سه ... رطل کشنیز خشک سی درم عدس مقشر 

ف کرده از آن سکنجبین روز تر کنند بعده جو ش قوی داده سرکه را صاف کنند و بدارند تا مروق گردد و بار دیگر صا

بپزند به قوام معتدل و هر روز یک قدح متوسط از نقوع مذکور با ده درم این سکنجبین بنوشند که این مر  و سایر 

امرا  دموی را شفا بخشد و اگر این مر  از بخارات دموی محتبس زیر غشای موضوع قحف از داخل باشد همین 

بعد فصد و استفراغ امر به دوام بوییدن بنفشه و سعوط کزدن روغن آن به  عالج کنند لیکن اینقدر زیاده نمایند که

دفعات متوالی کنند و بعد از آن به این روغن سعوط نمایند بگیرند سوسم اصفر اندک و گل کشنیز اگر وقت او باشد و 

مقدار این همه ادویه صد درم یا قداح او اندک و همه را بسایند تا مثل مرهم گردد و اگر ...... اال برگ او سبز اندک و 

باشد حل کنند و بر آن سی درم روغن بید و بنفشه انداخته به آتش نرم بجوشانند تا سرکه فانی شود و روغن بماند پس 

صاف کرده بدارندو هر روز یک درم از آن سعوط کنند و دو سه دفعن به عمل آرند که این در معالجة نوع دموی 

ات رطوبی محتبس در حجاب خارج باشد تنقیه به این طبیخ هلیله کنند بگیرند هلیله کابلی پنجاه و اگر بخار... النف   بالغ

درم سنای حرمی خالص ده درم مویز طالفی منقی بست درم و به دستور مطبوخ جوشانیده یک شربت از آن بگیرند و در 

د پنج روز هفت درم شکر داخل کرده بنوشند و آن یک درم ایارج فیقرا و دو ثلث درم غاریقون و نیم درم تربد آمیخته بع
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چون دوا خارج گردد غذا زیرباج حلو دهند و از سایر اغذیة ردیه مقوی مادة مر  من  کنند پس اگر مانعی نباشد دو یا 

سه شربت حسب واجب بنوشند و میان هر شربت فاصلة ایام به حسب قوت و سن و مزاج مریض کنند و اگر این کفایت 

غرغره به مویزج و عاقرقرحا و ایارج سازند و تحنک بدان نمایند اگر مزاج مریض از آن متغیر نشود و اگر این  نکند لزوم

الملک و شح و قیصوم و اندک تخم حنظل کوفته خوب جوشانیده باشند بر  کفایت نباشد از آبی که در آن بابونه و اکلیل

نبود روغن سوسن و روغن ناردین روغن قسط بمالند و مصطکی  سر نطول کنند و به دفعات استعمال نمایند و اگر کافی

الرطوبت تناول کنند و اگر این هم کفایت نکند این  و عود خام بخایند و جلنجبین مصطکی بخورند و اغذیة ناشفه قلیل 

ه درم الملک هر واحد س ضماد به عمل آرند آرد کرسنه آرد جو خطمی هر واحد ده درم صبر و مر و بابونه و اکلیل

یا روغن خیری داخل کرده بر .... الطیب نیم درم همه را سائیده با سرکة ممزوج به آب خوب آمیخته قدری روغن  سنبل

سر ضماد نمایند و اگر از این مزاج مریض به حرارت متغیر شود و رطوبت گرم گردد این تدبیر ترک سازند و اعاده 

یا کنند و اگر اثر نکند و مر  زائل نشود لزوم این نقوع صبر نمایند سوی تنقیه به حب صبر و حب ایارج و حب قوقا به

بگیرند صبر سقوطری ده درم مقل ازرق و عود وج و زرنباد هر واحد سه درم بیخ سوسن و مویزج هخر واحد پنج درم 

در آفتاب  همه را نیم کوفته سی درم مویز منقی و سی درم عسل سفید و آب گرم به قدری که بپوشد بر آن انداخته

بگذارند تا انکه جو ش خورد و ساکن گردد پس هر روز یک قدح با سه درم روغن بادام تلخ بنوشند و تا زوال مر  لزوم 

این نمایند و اگر این کفایت نکند به حقنة لین که در آن اندک شحم حنظل پخته باشند به روغن خیری و روغن 

س محتبس در حجاب داخل قحف باشد بر عالج مذکور این قدر زیاده یاسمین لزوم نمایند و اگر بخارات صاعده ذرطوب

نمایند که شرب نقوع مذکور ترک بکنند و به روغن مصطکی و روغن یاسمین و روغن خیری و مانمند آن سعوط نمایند 

لجة او اندکی از آن سعوط کنند که این در معا  و اگر این کفایت نباشد بگیرند گل ترنج و در روغن خیری جو ش کرده

النف  است و اگر مر  صفراوی باشد و بخارات او محتقن در حجاب خارج قحف بود عالجش استفراغ به طبیخ  بالغ

هلیله است اگر مانعی از آن نباشد و فصد بود استفراغ و نسخة او این است بگیرند پوست هلیلة زرد و تمر هندی منقی از 

عناتب جرجانی پنجاه عدد کشوث تخم کاسنی هر واحد کف افسنتین لیف و تخم هر واحد سی درم آلو بخارا سی عدد 

سه درم تربد کوفته دو درم به دستور مطبوخ پخته یک شربت از آن بگیرند و و سه طسوج سقمونیای مشوی حل کرده 

بیماز آن نیمگرم بنوشند و بعد از این مطبوخ پنج روز صبر کنند بعد از آن فصد قیفال نمایند و شرب ماءالشعیر که در 

و اگر این کفایت نکند اعاده * 127* باشد و اگر یافته نشود عناب و سپستان جوشانیده باشند لزوم نمایند نحل با طل 

استفراغ کنند اگر احتمال آن بود و پوست خشخا ش و بنفشه ریحانی هر واحد یک کف جو کوفته سبوس گندم تخم 
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پس اندک سرکه آمیخته بر سر بسیار ریزند هر روز یک دو دفعه و  کاسنی هر واحد دو کف همه را بپزند تا مهرا شود

اگر کافی نباشد این ضماد کنند جراده کدو جراده خیار هر واحد یک کف شاخ نرم بید یک باقه غنچه بادام اگر وقت او 

هم زنند و باشد برگ نیلوفر هر واحد یک کف باریک بسایند و اندک آرد جو و سرکه و گالب و روغن گل آمیخته بر 

مدام بر سر ضماد نمایند و اگر کفایت نکند گالب سی درم سرکه کهنه ده درم روغن گل سه درم شیاف مامیثا باریک 

سوده یک درم صندل سفید سوده یک درم همه را در شیشه کرده مخلوط نمایند و دائم تمریخ سر بدان کنند و بدانکه 

مامور به ست زیرا که در سرکه لطافت و غوص تقطی  اخالط و تحلیل استعمال سرکه و روغن در جمی  انواع این علت 

آن است اال در نوع سوداوی ازان زیرا که در آن تقویت این خلط است و اگر این تدبیر کفایت نکند لزوم شرب این نقوع 

می کنند بگیرند تخم کاسنی تخم کشوث هر یک سی درم آلو و عناب هر یک پنجاه عدد کشنیز خشک و توت شا

خشک هر واحد یک کف تمر هندی پنجاه درم در ظرفی کرده آب گرم بقدریکه بپوشد بران ریخته سه روز در آفتاب 

گذارند بعده یک قدح با ده درم سکنجبین بنوشند و بر شرب سکنجبین لزوم نمایند و از غذا بر زیرباجات و حصرمیات 

ند و اگر بخارات صفراوی محتقن در حجاب داخل قحف باشد و اقتصار کنند و دائم بدلک قدمین و بستن ساقین امر نمای

این قسم بیضه باهل بغداد اکثر می افتد حتی که اطبای آنجا آن را صداع یرقانی می گویند و عالج این عالج 

مذکورست غیر آنکه در عالج این ترک شرب نقوع و شربت مذکور نمایند و مدام بر روغن بنفشه و آب طل  و شیر 

سعوط سازند که این بغیر شک ازاله آن می نمایند و اگر مر  سوداوی باشد و احتقان بخارات او در حجاب دختران 

خارج قحف بود و این اشرواعسر انواع اوست مریض را بعد پرهیز باستفراغ از مطبوخ افتیمون یکدو دفعه امر نمایند و اگر 

ال بتدبیر مرطب پردازند و شیر بز یا خر یا دختر بر سر دوشند و کفایت نکند بروغن بنفشه دفعات متوالیه سعوط کنانند و ا

عقب آن آب نیمگرم که در آن جمسفرم و اندک سبوس و خطمی پخته باشند بر سر ریزند و اگر کفایت نکند لزوم 

ثل رب  نمایند به تناول هلیله کابلی و معجون افتیمون که آن اطریفل صغیرست چون مثل یکی از اجزای او افتیمون و م

جزو از اجزای او مصطکی و عود خام و مثل سدس جزوی از اجزای او گاوزبان و برگ بادرینجبویه و مشکطرامشی  

زیاده کرده مثل اطریفل معجون سازند و این در هر سه روز یکبار بخورانند و استنشاق روغن بنفشه و ریختن آن بر سر 

گیرند موم روغن بروغن بنفشه و بعد فرود آوردن از آتش اندک آب و سعوط بدان الزم گیرند و این ضماد بکار برند ب

خبازی و آب خطمی آمیخته خوب مخلوط سازند بعده تا دو روز متواتر بر سر ضماد نمایند بعد از آن به آب نیمگرم 

ند و بشویند و اگر امر مشکل گردد و قوت مریض مساعد باشد فصد صافن کنند که این آن خلط را باسفل بدن جذب ک

گاهی صاحب او را نقوع صبر به نسخه که سابق مذکور شد می نوشانند و در آن هلیله سیاه و افتیمون و افسنتین می 
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افزایند و هر روز یک قدح از آن نوشایند و ساعتی بران صبر کرده امر بنوشیدن قدمی از شیر بز می نمایند که باین 

الیخولیا منتقل می گردد پس عدول از تدبیر او به تدبیر مالیخولیا و طریق صحت می یابد و بیشتر این نوع بوسواس و م

ترطیب بدن او نمایند و اگر بخارات سوداوی در حجاب داخل قحف محتبس باشد عالج این همانست که مذکور شد و 

ن نمایند بگیرند در آن این قدر زیاده کنند که اگر بعد شرب نقوع و تناول معجون افتیمون زائل نشود و سعوط با این روغ

دارشیشعان یک دانگ و برگ لسان الحمل یک درم و برگ بادرنجبویه یک درم و فیل گو ش اگر یافته شود یک درم 

اگر یافته نشود اندکی برگ مرزنجو ش و همه را در روغن بنفشه جو ش داده بدفعات سعوط کنند در هر دفعه بوزن دانگ 

  ست و بدانند که آنچه از عالجات انواع بیضه ذکر کردیم آنها از بسائط اوست یا دو دانگ که این در معالجه او بالغ النف

و اگر نوعی با نوع دیگر مرکب گردد استخراج او از اعالمات و اعرا  آنها موقوف بر طبیب ست و هرگاه مرکب باشد 

و آن باستقصا  عالجش مرکب بحسب آن کنند و جزوی که آن معالجه جزو اقوی از اجزای ترکیب ست قوی نمایند

بیان کرده شد شیخ الرئیس می فرماید اگر معلوم کنند که درینجا خون بسیارست و سبب اول یعنی موجب این صداع 

ابتدا و سبب محرک او خون باشد فصد نمایند و اما اگر دالیل بر آن قائم گردد که اخالط باردست و مدت بر مر  

کرده باشند نطوالت به آبیکه در آن محلالت اندک و مسخنه م  جم  اندک طول کند و ایضاً در ابتدا روادعات استعمال 

و قبض باشد مثل فقاح اذخر و بابونه و نعناع و سائر آنچه در عالج امرا  دماغی بلغمی و سوداوی مذکور شد استعمال 

طکی درینجا خیلی نمایند و به تدریج قوی کنند و بچیزی که الئق او بود استفراغ نمایند و استعمال حب صبر بمص

سودمند ست و در هر شب یکبار تعاهد این نمایند و در استفراغات این حب قوقایا استعمال کنند اگر احتیاج بقوی از آن 

افتد بعده طبخ خیارشنبر به چهار مثقال روغن بیدانجیر بنوشانند و بدانند که بعد استفراغ تنقیه دماغ و حجب او باشیای 

باید کرد و از این قبیل است شمومات مشک و عنبر و کافور نیز باین هر دو مخلوط کرده می مقوی آن که معلوم شده 

تا بتقویت تحلیل جم  شود و بضمادات * 128* شود برای تعدیل حرارت آنها و گاهی با وجود این صبر می آمیزند

حمام و اضمده قوی التحلیل حاره و مخدره که در انواع صداع مذکور شد لزوم نمایند و چون مر  انحطاط نمایند 

استعمال کنند و مادام که این مر  در ابتدا بود و معلوم کنند که مواد حارست پس تدبیر او بدانچه در عالج امرا  

دماغی حار دموی و صفراوی مذکور شد باید کرد و مغز خیارشنبر بروغن بادام چند روز متواتر بنوشانند و سعوط مومیائی 

را ناف  است و بدانکه بیضه چون طول می کند مستحیل به مزاج برودت می گردد و اگر چه از سبب و روغن بنفشه ایشان

حار باشد پس بیضه مزمنه را قل  نمی کند مگر داوئی که قوی التحلیل واالسخان باشد و گاه سعوط بقرص کوکب و 

ایشان را نف  می کند و خصوصاً هنگام  شلیثا و دواءالمسک و مانند آن هر کدام از آن در شیر دختران حل کرده باشند
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اشتداد وج  و غلبه سهر و اما داغ و فصد شرائین و قط  آنها و عرق جبهه در بیضه بطریق صداع کهنه است و اما غذا از 

آنچه منجر نباشد حتی که عدس بروغن بادام شیرین و همچنین آب بقول دهند و اگر بمثل این غذا بسبب قلت بخار 

بارد اغتذا نماید باک نیست و اما طال باید که گاهی مائل بتخدیر اندک نمایند و غر  اعظم در آن  آن صاحب بیضه

تحلیل باشد و ازین اطلیه افیون و دم االخوین و زعفران و صمغ ست هنگام ضرورت محوجه بتخدیر از صدغ تا صدغ 

ن آنرا بر پیشانی طال کنند ناف  بود و بقرابا دیگر بدان طال نمایند و ازین قبیل ست زعفران و مازو و اقراص کوکب چو

دین و الواح ادویه مفرده رجوع کنند سویدی از اطبا نقل کرده که در بیضه و خوده بارد حب بلسان ناف  است و سعوط 

 عصاره قثاءالحمار بروغن بادام یا بشیر دختران و کذا فاوانیا بقدر فلفل بروغن بادام و کذا قرص کوکب بمقدار مذکور

بروغن مسطور و کذا قاقله کبار رب  درم بروغن بادام و کذا آب چقندر سه قطره و کذا سکبینج و بقدر حبه مومیائی 

بروغن بادام و شرب و ضماد دواءالمسک حلو و سعوط آن بروغن بادام تلخ و ضماد موی سرسوخته بنمک و آب در 

و کذا نمک طعام در آب حل کرده و کذا صبر و صمغ  حمام و کذا فرفیون یک درم زیت کهنه ده درم موم زرد و درم

عربی بعد اسهال قوی و کذا زعفران و مر و کذا رماد بسرکه سرشته و کذا سرگین کبوتر صحرائی و حرف و کذا نف  و 

گل خیری و روغن گل و کذا حنا بآب نمک سرشته چون تمام شب بر سر دارند و استعمال مشک بهر تقویت راس و 

و بورق و کند ش و بعد آن سعوط بروغن بادام نیز هر واحد ناف  ابن الیاس گوید که این صداع اکثر کسی  نفوخ سکبینج

را حادث شود که مزاج دماغ او ضعیف و سری  القبول باخالط باشد و آن را امکان دف  آن نبود و عالجش تقویت دماغ و 

ازآن تنقیه دماغ و جمی  بدن از اخالط ردیه و  سرست بشمومات و طیوب مقوی دماغ موافق آن همه بحسب واجب بعد

رطوبات فاسده بایارجات و حبوب و شبیارد حل طبیعت بحقنه حاد و حموالت و نوشیدن جالب معمول از بنفشه و اصل 

السوس مقشر کوفته هر یک سه درم بشکر سفید ده درم و غذا نخودآب بما ش مقشر و شیره مغز بادام و اگر سداب تر 

تا سبز گردد و سداب مضمحل شود و نمیگرم از آن بر سر نهند ناف  بود و گمان من آنست که قول در  بزیت بپزند

معالجه این صداع فضول ست و لیکن بهر حال عالج کنند تا زیاده نشود و به نزول الماء نانجامد و این حب صاحب 

نیم درم کوفته به حریر ریخته به آب بیضه را نف  کند صبر سقوطری پوست هلیله زرد هر واحد یک مثقال مصطکی 

کرنب حبها سازند و این یک شربت است و این حب قوقایا آن را بسیار ناف  ست عصاره افسنتین صبر سقوطری هر 

واحد یک درم سقمونیا نیم دانگ شحم حنظل دو دانگ کوفته بیخته به آب کرفس سرشته حبها سازند و این یک 

صداع زائل نمی شود لیکن معالجه آن بهر حال باین طور نمایند که آب خیارشنبر شربت است ابن نوح گوید که این 

منقوع مسنحن بقدر سکرجه با یک مثقال تا سه مثقال روغن بیدانجیر در هر هفته یکبار بنوشانند و بمقدار یک فلفل 
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واءالمسک و طالی صدغین فلونیای فارسی یا رومی در شیر دختران سعوط کنند و ایضاً نیم درم از آن بخورانند و د

بادویه الزوقیه اربعه که در آخر قول شیخ مسطور شد بسفیده بیضه سرشته بر دو پاره کاغذ طال کرده ناف  ست و آب 

ریاحین خوشبو بر سر ریزند و اگر نجاح حاصل نشود داغ استعمال نمایند و جالینوس گفته که من عالج این صداع بحب 

و سعوط این بشیر دختران حل کرده نمودم و درد ساکن شد گیالنی می نویسد که این صبر و مصطکی و دادن فلونیا 

دوا صداع مزمن را ناف  ست چهل درم شونیز و چهار درم عصاره قثاءالحمار بسایند و بروغن سوسن یا بروغن حنا حل 

هشت درم و نطرون سرخ چهار  کنند تا مثل قیروطی گردد و اندرون بینی بدان لطوخ نمایند و ایضاً بگیرند بخور مریم

درم و اگر عصاره قثاءالحمار درین داخل کنند بهتر بود و بانبوبه نی در بینی دمند و اضمده و لطوخات بر سر استعمال 

نمایند و این ضماد اوجاع بارده سر را ناف  ست بگیرند و فاریقون جندبیدستر برگ سداب هر واحد یک جزو حب الغار 

ه بقیروطی روغن گل بیامیزند و موی سر تراشیده ضماد کنند و اگر در بعض اوقات درد شدید نیم جزو همه را سود

عار  شود که طاقت برداشت آن نبود اشیای مسکن وج  استعمال نمایند و این لطوخ ناف  درد سرست بگیرند عصاره 

حد دو درم کوفته بسرکه اقراص سازند هوفاریقون شانزده درم افیون دو درم انیسون بزرالبیخ زعفران بیخ سقمونیا هر وا

 و دقت حاجت بسرکه و آب سوده بر موض  لطوخ نمایند که این اوجاع حادث از کیموسات غلیظه و ریح متفحه را

نف  بخشد و این دوا نیز اوجاع کائن از کیموس غلیظ لزج را ناف  بگیرند فرفیون یک جزو جندبیدستر یک جزو * 129*

جانب درد اندازند و امر کنند که در آبزن درآید و اندک مکث در آن نماید پس بر آید و حسب در آب حل کرده در گو ش 

عادت استحمام کند و اگر دوای مذکور بکدام روغن حل کرده در گو ش چکانند باک نیست و ایضاً بگیرند حب الغار 

ا که اذیت از امرا  بارده رسد و مقشر دو درم خردل یک درم و به آب سوده ضماد نمایند و این دوا ناف  ست کسی ر

اکثر چنان باشد که یک مرتبه استعمال نماید بعد از آن در حمام درآید و از مر  صحت یابد و بعد حمام عافیت تام 

یابد بگیرند زفت یک رطل موم سه اوقیه فرفیون یک اوقیه و بدان نصف پیشانی م  عضله صدغ لطوخ کنند و کسانی 

حار عار  شود ایشان را سزاوار نیست که بدوای متخذ از فرفیون قریب گردند حکیم شریف را که صداع از بخارات 

خان در حاشیه شرح اسباب می نویسد که گاهی درد بعد فصد هیجان می کند بسبب تحریک ابخره محتقنه و درین 

د مگر آنکه مضطر گردند هنگام می باید که تسکین نمایند و کسی که بعد فصد معتاد بغشی باشد فصد او را جائز نبو

پس تناول ربوب میخو ش بران مقدم دارند و چون تکرار فصد واجب گردد ابتدا بفصد رگ بینی نمایند پس رگ پیشانی 

کشایند بعده عروق دیگر زیر قصاص شعر و اگر صحت نیابد بشرایین پس گو ش که منتفخ باشند ببرند بعد از آن حبس 

ا و سفیداب ارزیز یا خاکستر بودار کنند و اگر کفایت نکند داغ دهند و بعض ثقات خون بالزوقات معمول از صمغ و کتیر
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این معجون تصنیف کرده اند که از نکایت بیضه خالص می گرداند بگیرند تربد و غاریقون و ایرسا هر یک سه اوقیه 

یسون برگ سنا هر واحد زنجبیل عاقرقرحا هر واحد یک نیم اوقیه شونیز تخم کرفس دارچینی مغز پسته خولنجان ان

یک اوقیه مغز چلغوزه زعفران فلفل سفید زراوند ؟ لک قسط شیرین هر یک نیم اوقیه جندستر عود هندی قاقله کبار و 

صغار سعد کهربا کتیرا مغز پنبه دانه هر یک سه درم کوفته بیخته در سه چندان عسل مصفی که از یک سطل آب بزر 

رده باشند معجون سازند و برای کسی که اراده اسهال بود سه مثقال و کسی را که مرزنجو ش یا بزر کرفس تسقیه ان ک

مداومت بر آن نماید از نیم مثقال تا دو درم بخورانند و اسحق گفته که هشت درم بخور مریم خشک و دو درم بیخ 

کند و کسی که سوسن خشک و یک درم بوره سرخ سوده بطریق سعوط استعمال نمایند که درد او در ساعتی ساکن 

تعاهد بدان نماید ضرور این مر  را قل  کند و قرشی نوشته که چون موی سر بتراشند و بحجر مصری یا نطرون 

بخارند پس بحنا و نمک لطوخ سازند نف  بسیار دهد و این حب بدن و اعضای سر را پاک کند السیما اغشیه و اعصاب 

یون پنج درم مقل ازرق ده درم و حبها سازند و در هفته اول هر روز او را بگیرند شحم حنظل و صبر هر یک ده درم فرف

دوازده قیراط استعمال کنند و در ثانی شانزده قیراط و در ثالث بست و چهار قیراط و همچنین تا آنکه به سی و شش 

در زمانه قدیم برین  قیراط برسد و بر همین مقدار توقف کرده تعاهد بدان نمایند تا آنکه نقای تام حاصل شود و متقدمین

حب اقتصار می کردند بهر آنکه او را مغنی ارمثل ایارج جالینوس و لوغاذیا یافتند و بدانند که استعمال چوب چینی بعد 

و آن دردی ست در طول نصف سر از شق ایمن یا ایسر و اکثر این مر   شقیقهفصد و مسهالت درین باب ناف  است 

ماع بخارات مرتف  از جمی  بدن یا از عضو واحد در شق ضعیف سرست و یا حصول ذی ادوار می باشد و سبب او اجت

خلطی روی یا ریح در آن شق و در اغلب از اخالط می افتد و از سوءمزاج ساذج نمی باشد و اسباب مذکوره بقول شیخ و 

چشم دریابد و در چشم صاحب کامل گاه در نفس دماغ یا اغشیه داخل قحف باشد و درین حالت مریض درد ممتد تا بن 

اعرا  روی ظاهر شود و کثرت خواب مشو ش بود و گاهی در غشای خارج قحف و اکثر در عضل صدغ باشد و درین 

صورت بیمار را تحمل نهادن دست بموض  درد نباشد و ضربان عروق بود و موادی که بمواض  مذکوره می رسد یا از 

س دماغ و حجب او که بنا بر قوت خود از طریق درزها دف  می کند و بقول اورده و شرایین خارج دماغ می آید و یا از نف

سمرقندی ماده این مر  در اکثر امر اندر شرایین سر می باشد و آن ماده بخارات بود و یا اخالط حار یا بارد طریق 

کند و با آن ملمس تشخیص اسباب این مر  باید که اوالً از مریض سبکی سر و گرانی آن بپرسند اگر سبکی سر بیان 

موض  الم حار و نبض سری  بود پس از احساس طنین در گو ش و وجود ضربان عروق و هیجان درد عند قبض شکم و 

سکون درد از مالقات هوا و آب سرد نیز سوال کنند اگر این اعرا  یافته شود سبب مر  بخارات باشد و اگر با سبکی 
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احساس دوی در گو ش سوال کنند اگر باشد سببش ریح بود اگر مریض در سر ملمس بارد بود از حال کشیدگی در سر و 

جواب اول گرانی سر بگوید و با آن ملمس گرم و نبض سری  بود از ضربان صدغ و شدت درد و راحت از مبردات نیز 

و طول  سوال کنند و این عالمات مواد حار باشد و اگر با وجود گرانی سر ملمس سرد بود حال تسکین درد بمسنحنات

زمانه مر  و کثرت عرو  زکام در سرما نیز بپرسند و این نشان ماده باردست بعده آثار مخصوصه هر خلط از رنگ 

چهره و غیره که در مبحث بیضه مذکوره شد دریافته حکم بر ماده خاص که خون ست یا صفرا یا بلغم یا سودا باید کرد 

مرکب حکم نمایند و هر گاه با وجود آثار ماده مریض شکایت * 131* و در صورت ظهور عالمات ترکیب ماده بر مواد

غثیان و تهوع نماید پس بپرسند که تهوع باقی ست یا بدون قی اگر باقی باشد و از قی تسکین یابد ماده شقیقه در معده 

هر دو شریان  باشد و شقیقه بمشارکت معده بود و اگر تهوع بدون قی باشد و با وی قلق بسیار و اشک مفرط و انتفاخ

بعد تشخیص سبب  عالج کلی شقیقهپس گو ش بود ماده آن در عمق بدن یعنی عروق منقسمه در اعضای داخلی باشد 

در شقیقه بخاری و ریحی انچه در عالج صداع بخاری و ریحی گذشت بعمل آرند و در خلطی هر چه از تعدیل و تنقیه 

طور شد حسب سبب مشخص بکار برند و فصد خصوصاً رگ در عالج صداع دموی و صفراوی و بلغمی و سوداوی مس

پیشانی و بناگو ش و مسهل و حقنه و جذب ماده و ضماد و نطول و غیره سائر تدابیر بهمان نهج و بطریقیکه در بیضه و 

خوده گذشت استعمال نمایند اال آنکه عنایت در سعوط و نطول و تدهین و اطلیه بجانب علیل بیشتر مصروف دارند و 

ی عالج مخصوص این مر  درینجا مسطور می گردد و چنانچه گویند که از جمله معالجات مخصوصه این علت باق

این ضماد از مجربات ست بزرالبنج زعفران بسباسه صمغ عربی کتیرا حب کاکنج گل بنفشه افیون هر یک سه ماشه 

در آن سوزن بسیار زده بر یک جانب آن  گل ارمنی چهار ماشه در گالب سوده بر پاره کاغذ مدور بشکل فلوس تراشیده

ادویه مذکوره طال نموده بر صدغ چسپانند و تبخیر کاغذ تنها و همچنین بخور پارچه کبود و دارالی سبز نف  می کند و 

اول بحمام رفته غسل کنند و بعد از آن یک عدد زرده بیضه مرغ و اگر بیضه سنگ پشت باشد بهترست گرفته بر روی 

سوراخ گو ش جانب علیل بران نهاده خواب کنند و یا همچنان بدارند تا آنکه گو ش همه را جذب کند و  کیسه ریخته و

همینسان سه چهار روز متواتر بعمل ارند که مجرب ست و اگر دو عدد فتیله از پارچه کبود بججم خضر ساخته مدور 

بر پیشانی نهاده از تسمه چرم بودار که  نموده بروغن خشخا ش و بنفشه بادام نیمگرم غوطه داده یکی بر صدغ و دوم

بججم دوانگشت در عر  باشد محکم بران گردانیده بر پس سر او بندند و تا بوقت زوال سه چهار مرتبه تجدید فتیله 

نمایند و دو فتیله باریک ساخته بصبر سوده در روغن آمیخته آلوده در هر دو گو ش نهند که در هفته صحت کلی می 

مسیحی گوید که در شقیقه اوالً تنقیه بدن بفصد اگر دموی باشد و یا بادویه مسهل ماده نمایند بعد شود و مجرب ست 
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از آن شق علیل سر و عضل صدغ را بپارچه بمالند تا آنکه سرخ و گرم گردد بعد ازآن ادویه مسخن یا مبرد بحسب ماده 

وط سازند مجوسی گوید که عالج خاص شقیقه مر  بران استعمال کنند و ادویه مقوی راس که در آن قبض باشد مخل

بعد تنقیه تمریخ جبهه و عضل صدغ جانب علیل قبل وقت دوره است بروغنها و اضمده موافقه آن بعده باجتناب ماده 

بسوی اسفل از حقنهای لینه اگر ماده حار باشد و اگر بارد غلیظ بود بحقنهایی که در آن ادنی حدت باشد و اگر شقیقه از 

صاعده از معده بسوی دماغ حادث شود تنقیه معده بقی و اسهال کنند و اگر مر  تسکین نیابد و دانند که سبب اخالط 

حدوث او خلط روی در عروق پس گو ش یا در شریان صدغ ست پس هر کدام را از آن که ممتلی و سری  الحرکه یابند 

ب آنست که در صداع ذکر کردیم ذکر بعض ادویه قط  کنند که این آخر عالج اوست و مداوات سائر انواع شقیقه بحس

که بالخاصیه در اقسام شقیقه ناف  ست موی سر انسان در صره بسته بر جانب علیل آویختن و کذا دهنه فرنگی و 

همچنین استخوان صدغ رخمه یمین بر جانب یمین و یسار بر یسار آویختن و ایضاً تعلیق هفت عدد طاقات سداب بر 

ط زهره بز جوان و کذا برگ شاهسفرم و کذا مغز سربوم بروغن بادام و کذا روغن یاسمین و کذا جانب علیل و سعو

روغن خسته خوبانی و کذا روغن شونیز و کذا بندق هندی و ایضاً آب بیخ چقندر سه قطره و کذا زهره مرغابی بروغن 

مین و سیب و نرگس و گل خیری و بادام و کذا آب کشنیز سبز و شموم مصطکی و عنبر و مشک و جوزبوا و گل یاس

بخور استخوان سگ و کذا سندروس و قطور جدوار بنفسجی بآب سوده در گو ش مخالف جانب درد هر واحد مستکن 

وج  شقیقه است و اگر خرما چهار عدد در شیر گاو یک آثار جوشانیده  خرما بخورند و شیر بنوشند برای شقیقه که 

اطبای هندست و کذا بخور سیندور بر کاغذ مالیده فتیله ساخته و کذا زنجبیل صندل مقارن طلوع آفتاب بود از مجربات 

سفیدپوست بیخ آرند بآب شسته برنج سائهی سوده بر شقیقه و پیشانی طال کردن شقیقه و صداع حار و بارد را مجرب و 

تاور تازه کوفته آب او برآرند و بی نظیر نوشته و همچنین تخم هلیله سائیده با آب نیمگرم ضماد کردن و ایضاً  بیخ س

برابر آن روغن کنجد انداخته بجوشانند چون آب بسوزد و روغن بماند بر سر بمالند که در انواع شقیقه و صداع از 

در قسم دموی بعد فصد قیفال یا اکحل فصد رگ پیشانی و رگ بینی و حجامت  عالج شقیقه حارمجربات ایشان است  

و حجامت ساقین یکی بعد دیگری بفاصله چند روز و تلیین طبیعت بملینات مثل ماء الفواکه  میان دو شانه و فصد صافن

با خیارشنبر و بدون آن یا مطبوح خیارشنبر و اطلیه که در آن زعفران باشد مثل طالی زعفران و حضض بگالب بر 

رت ماده صفرا در معده نقوع صبر ناف  بود و در صفراوی تنقیه بفصد و مطبوخ هلیله مفید بود و در صو* 131* شقیقه

بآب کاسنی ناف  و بقول جرجانی ایارج فیقرا در جمی  انواع شقیقه سودمندست و ایضا در شقیقه حار گل بنفشه شش 

ماشه عناب پنج دانه سپستان یازده دانه گل خطمی چهار ماشه شاهتره شش ماشه آلوبخارا پنج دانه بهدانه سه ماشه 
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ه صاف نموده نبات دوتوله داخل کرده بنوشند و استعمال شربت عناب مرکب نیز مفید و شب خیسانیده صبح مالید

سعوط طباشیر و طالی قرص مثلث بآب کوکنار مجرب ست و ایضا بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج دماغ و تقویت آن آب 

نند آن بر سر ریزند مطبوخ حشایش بارده مثل بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و برگ کاهو و خطمی و پوست خشخا ش و ما

و اطلیه و مروخات بارده مثل روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و روغن گل آمیخته نیمگرم بکار برند و برای من  ضربان 

شریان صدغ الزقات و لطوخات معمولی بعمل آرند که بعد من  ضربان درد ساکن می شود و اگر شقیقه با اغما باشد 

ق شاهتره عرق نیلوفر هر یک پنج توله جوشانیده صاف نموده شیره تخم کاهو الثعلب عر عناب بهدانه در عرق عنب

شش ماشه شربت نیلوفر دوتوله داخل کرده بنوشند و لخلخه و پاشویه بارد و حجامت استعمال کنند و اگر از ماده دموی 

بت نیلوفر دهند و و صفراوی مرکب باشد بعد حجامت قفا لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو شیره گشنیز خشک شر

طالی تخم کاهو تخم خشخا ش گل نیلوفر بزرالبنج افیون زعفران صمغ عربی مغز خسته شفتالو کوفته بیخته در آب 

کوکنار بر پیشانی ضمادکنند و در ماده مرکب صفرا و بلغم ایارج فیقرا سوده باطریفل سرشته بخورند باالیش گاو زبان 

ره بنفشه مالیده صاف نموده بنوشند و بخور سیندور بگیرند بعد دو سه روز طب  عناب بنفشه در عرقیات جوشانیده خمی

الثعلب هفت ماشه گل بنفشه نه ماشه گل نیلوفر گل  نرم شده نجات حاصل می شود و اگر با نزله و درد چشم باشد عنب

کرده صبح مالیده صاف سرخ هر یک پنج ماشه عناب چهار عدد سپستان نه دانه شاهتره هفت ماشه شب در آب گرم تر 

نموده نبات دو توله داخل کرده دهند و نزله بند و چهارده زاو بنهند بعده اگر سوز ش چشم بود اطریفل گشنیزی توله 

اسطوخودوس یک ماشه کوکنار نیم ماشه سوده بهم آمیخته همراه عرق کوه هر دو وقت بدهند بعد عناب چهار دانه 

السوس دو ماشه گاو زبان سه ماشه شب در  هفت ماشه گل بنفشه نه ماشه اصلسپستان نه دانه خطمی خبازی هر یک 

آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه دو توله داخل کرده دهند ایضا اگر با هیجان درد و نزله باشد 

اشه شربت بنفشه عناب پنج عدد گل بنفشه چهار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانیده صاف نموده شیر تخم خیارین شش م

دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دهند و جدوار یک ماشه حضض یکی دو ماشه بگالب و سرکه سوده بر شقیقه 

الثعلب گشنیز خشک هر یک چهار ماشه جوشانیده غرغره نمایند و اگر حرارت زیاده  ضماد نمایند و کوکنار گلنار عنب

توت غرغره کنند و گویند آبیکه دران صندل سفید یکشب خیسانیده باشند باشد به آب گشنیز تازه و لعاب اسپغول و رب 

سه قطره یا بیشتر در بینی قطور مکرر کردن شقیقه را زائل کند و در خالصه است که برگ مروه بشیر زنان سائیده 

که باذن اهلل بجامه پالوده سعوط کردن در شقیقه حار فی الحال درد را ساکن سازد واال همانجانب در گو ش چکانند 

تعالی صحت شود اقوال حکما سویدی گوید که تمر هندی و شیر املج شربا و مالزمت سرکه تند به آب ممزوج همراه 
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نان اکال و حماص در سرکه پخته ضمادا در حمام و اکال و جفت بلوط و نیلوفر شربا و ضماداً و آب گشنیز سبز سعوطا 

ید مینویسند که طالی برگ گشنیز و گالب و سدا گالب و برگ بید و سوار هر واحد شقیقه حار را ناف  ست حکیم بایز

و گل نیلوفر هر کدام که بدست آید و بر موض  درد دو سه جا کلک زده زلو بر آنجا چسپانیدن نف  بین میدهد و مکرر 

بریده داغ دهند تا از بتجربه درآمده لیکن بعد از تنقیه بکار برند و اگر تدبیری سود ندهد بزودی رگ صدغ جانب درد 

حدوث نزول الماء ایمن گردد و غذا در این علت خفیف و سری  الهضم مثل نان گندم و گوشت حلوان و جوجه مرغ 

مرغن دهند لیکن اندکی کم دادن اولی بود و بجای آب بر گالب و آب سرد برابر ممزوج قناعت کنند بلکه آب بتمامه 

شیرین بالمناصفه اقتصار نمایند شیخ میفرماید که عالجش فصدست بنحوی که در بگذارند و بر گالب تنها و بآب انار 

بیضه و غیره معلوم شده خصوصا عرق جبهه و صدغ و از آنچه شقیقه حار را ناف  نقوع صبر در آب کاسنی ست شربتی 

دوری باشد باید که تنقیه از آن دو اوقیه تا سه اوقیه باشد و دران فصدرگ پیشانی و رگ بینی بسیار نف  می کند و چون 

بدن قبل از دوره نمایند و تبدیل مزاج بعد تنقیه کنند پس اگر ماده حار باشد مخدرات بر صدغین از افیون و پوست بیخ 

لفاح و شب یمانی و بزرالبنج و کافور گذارند و تبرید موض  بدانچه در عالج امرا  دماغی حار معلوم شده باید کرد و 

شق درد نف  می کند عباس گوید که اگر از حرارت باشد و درد شدید بود این سعوط بکار برند  طالی مداد کتاب بر

الثعلب سعوط  بگیرند شکر طبرزد و زعفران و کافور و باریک سوده بقدر دو حبه به آب خیار یا به آب بادرنگ یا آب عنب

انقطاع صوت و فقه عار  شود باید که آب گرم کنند و اگر دران اندکی افیون افزایند انف  بود و اگر بسبب شدت درد 

بسیار بر سر ریزند و روغن گل نیمگرم در گو ش چکانند و پنبه در گو ش نهند ابن هبته اهلل گوید که در ماده حار لینی 

خون و صفرا فصد سررو از جانب شق علیل نمایند و بعد فصد و تنقیه صفرا بمثل صبر و هلیله زرد و تعدیل مزاج 

آب انار نمایند و ماءالشعیر بنوشانند و اگر حرارت شدید باشد سورت  *132*که از آب غوره ساخته باشند یا  بسکنجبین

او از شیره تخم خرفه و ماءالقرع بسکنجبین بشکنند پس اگر طب  قبض شود به آب آلو و یا تمرهندی و جالب تحریک 

رب به و غوره و شربت حما  استعمال نمایند و اگر نمایند و اگر نرمی طب  افراط کند ربوب قابض مثل رب سیب و 

ابخره بسیار باشد گشنیز خشک کوفته بشکر بخورند و بصندل و گالب و آب حی العالم و آب کاهو و گشنیز تازه طال 

کنند و اگر التهاب شدید بود کافور و افیون اضافه نمایند و موض  درد را به آب نیمگرم بشویند و اگر درد قوی باشد 

فیون بروغن بنفشه و آب کاهو حل کرده در بینی و گو ش جانب درد چکانند و هر گاه درد ساکن شود تغذیه بمزورات ا

سازند بعده چوزه مرغ به آب سماق یا سرکه دهند انطاکی گوید که اگر شقیقه حار باشد بعد تنقیه لزوم شرب شربت ورد 

دو کنند و به آب گشنیز و سرکه و روغن گل و افیون طال نمایند بآب آلو بخارا و تمرهندی یا معجون بنفشه به این هر 
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و از همین اجزا سعوط کنند و از خواص ست تعلیق سداب و شرط موض  درد و طال بخون آن طبری گوید که عالج 

له شقیقه حار اوال تنقیه بدن ست اگر مانعی نبود بدوائی که در صداع دموی ذکر کردیم و آن مطبوخیست که در آن هلی

زرد و تمرهندی داخلست بعد از آن ده روز صبر کرده تنقیقه سر بحب جالینوس کنند و آن معروف بحب قوقایاست و بر 

مزورات کاهو مسلوق و کاسنی و کدو و ما ش و بقله یمانی و طرخشوق مسلوق و لبالب مسلوق و امثال آن لزوم نمایند 

م گردد و مانعی از تنقیه نباشد باید که استفراغ او بفصد هر دو و هر گاه در علیل ثابت بود و عالمات غلبه دم معلو

باسلیق و ابطی و قیفال نیز یکی بعد دیگری نمایند و در میان دو فصد فاصله ایام چندان باید که در آن امن از سقوط 

وست و قوت مریض بود و چون تنقیه کردند و فضول مجتمعه در سرباقی ماند آب نیمگرم که در آن خشخا ش م  پ

بنفشه و سبوس گندم جوشانیده باشند بر سر ریزند و اگر این کفایت نکند امساک نبض شریان به این الزق نمایند 

بگیرند تخم کاهو یک درم بزرالبنج دو دانگ مرصاف یک درم افیون مصری نیم دانگ کتیرا دو دانگ و همه را سوده 

ه بر صدغ چسپانند تا ایام متوالی و اگر این هم کفایت نکند بسرکه حل کرده بر کاغذ مقدار درهم تراشیده طال کرد

بشریان صدغ و پس گو ش نگاه کنند و هر کدام ازان که شدیدالحرکه و کثیراالنفاخ باشد قط  و داغ آن بعمل آرند و اگر 

داغ سلیم است  خواهند قط  او بداغ کنند و یا اول قط  نمایند پس داغ نهند و گاهی قط  از داغ مستغنی سازد و قط  و

اگر بعد تنقیه و پرهیز و سکون مزاج واق  شوند و اما قط  فقط پس خلقی کثیر را دیدم که سل شرائین کردند و ضرر در 

حرکات چشم و ضعف بصر عار  شد و مردی را در بصره دیدم که از سل شرائین او را حول همان روز حادث گردید و 

اب پیدا شد و اما شریان پس هر دو گو ش کسی را ندیدم که سل آن کرده شخصی را دیدم که از سل شریان سیالن لع

باشد و ایضا بتر آنها نزد من محبوب نیست بهرآنکه بقراط در کتاب اهویه و بلدان ذکر کرده که هر که او را در سن صبا 

ر آنها در مرد کالن بر این دو رگ را قط  کنند عنین گردد و یا منی او فاسد شود و قابل تولید نسل نماند و حکم بت

قیاس امر بتر طفل جاری نمی شود و هنگام بتر و داغ بی شک شقیقه زائل می شود اگر عقب تنقیه موافق و پرهیز تام 

باشند و در هر نوع صداع طبیب از مراعات مزاج مریض غافل نشود و هر گاه مزاج او از حالت طبیعی متغیر شود در 

ند تا به اعتدال خاص او باز آید زیرا که عالج مر  عضوی ممکن نیست در حالتی که تعدیل مزاج او اهتمام بسیار ک

مزاج آن عضو متغیر باشد و آن مر  با وجود تغییر مزاج عضو زائل نمی شود و لهذا اگر مزاج عضوی متغیر باشد اگر 

ضوی واجب بود در جمی  بدن دران جراحت بود فراهم نمی شود و اگر قرحه بود تبدیل نمی گردد پس هر گاه این در ع

در بلغمی نضج ماده بمنضج بلغم نموده تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج    عالج شقیقه بارو. بدرجه اولی واجب باشد

نمایند و ایضا از منضجات آن سکنجبین بزوری و عنصلی است و کدا مطبوخ مصطکی انیسون بادیان مویز منقی و در 
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ازند و بعد از تنقیه ادویه مسکن وج  که در انواع صداع مذکور شد و هر چه درینجا بقلم سوداوی بنضج و تنقیه سودا پرد

می آید حسب حاجت بکار برند و ضماد قرص مثلث به آب حنا سوده معمول ست و طالی مر و زعفران و اندکی مشک 

و پوست بیخ کبر زیاده نمایند و یا بآب یا گالب سوده گرم نموده نیز ناف  ست و اگر ماده بسیار غلیظ باشد اندکی افیون 

انزروت و فلفل سوده با گالب سرشته بر شریان صدغ گذارند و فرفیون یک مثقال حلتیت یکدرم جاوشیر سه درم 

بسرکه سرشته طال کردن ناف  شقیقه مزمنه است و در روغن یاسمین اندکی مشک حل کرده در گو ش چکانند و سعوط 

ه گاو سائیده برای شقیقه کبیر السن مفیدست و اگر برگ مرزنجو ش و بابونه هر یک ده افیون و چند فلفل سیاه با مسک

درم کوفته در لعاب حلبه سرشته در صره بندند و گرم کرده بدان تکمید نمایند برای وج  شدیده و ریاح غلیظه ناف  بود 

وق نیز ناف  ست مغز نان ده درم سداب و بعضی نمام قسط اکلیل الملک هر یک پنج درم درین کماد افزوده اند و این لز

سه درم پودینه سه درم بروغن گل سرشته بر موض  نهند و اگر شقیقه با ریز ش نزله بارد باشد اسطوخودوس چهار ماشه 

گندم و نمک تکمید  * 133*بادیان شش ماشه شکر سرخ دو توله در آب جوشانیده صاف کرده بنوشند و از سبوس 

گیرند و خاکشی به اندکی نمک مثل حنا سائیده طال کردن برای شقیقه که بعد زکام عار  سرکنند و ناس تنباکو ب

شود از مجربات والد مرحوم ست و حب هندی معمول حکیم شاه محمد و کذا نفوخات معمولی که در قرابادین مسطور 

که برای شقیقه و اکثر انواع صداع شد نیز مفید است و اگر امر مشتد گردد و ایارج فیقرا و غاریقون مساوی یکدرم بدهند 

مجرب است و طبیخ بابونه و شیح و صعتر و شبت و غیره حشایش حاره بر سر ریزند و حکیم کبیر علیخان تلمیذ رشید 

نواب علوی خان در قوانین العالج می نویسند که در شقیقه کهنه ضفدع کهنه را گرفته شکم آن شکافته پاک نمایند و 

بسیار کرده موض  درد را به روغن زرد چرب نموده گرماگرم بران بندند بعصابه محکم و یک ساعت بجوال دوز سوراخها 

نجومی بدارند و بعد هر ساعت نجومی تجدید ضفدع نمایند تا آنکه تا وقت زوال نوبت به پنج شش ضفدغ برسد اغلب 

گنجشک با دارچینی و یا زرده تخم که همان روز شقیقه برطرف گردد و مجرب ست و باغذیه لطیفه مثل چوزه مرغ و 

مفید شقیقه بارد ضماد موی سوخته و کندر و صبر مساوی     ذکر بعض ادویه یونانیهمرغ نیمبرشت با دارچینی بسازند 

به آب قرنفل سرشته در حمام و سعوط روغن تخم شفتالو و کذا عنبر و یا مشک یک قیراط بروغن بادام و سعوط و 

بر سر و غذا بکبک و دراج و گنجشک و شفنین و ظبی و ارنب و بچه مرغ هر ............ خ و ضماد روغن تخم مشمش تل

واحد در شقیقه بارد مجرب سویدی ست و ضماد بیضه مورچه سائیده بروغن گاو آمیخته بر یافوخ و روغن ناردین و 

ر در زیت کهنه پخته و زهره رخمه مرزنجو ش بآب قرنفل سرشته و برگ راسن تنها و بشراب کهنه پخته و ثمر قثاءالحما

و کبابه سوده بآب صبر آمیخته بر یافوخ و عود بروغن بان بر یافوخ و بر جانب درد متواتر و خرنوب نبطی و طلق محلول 
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بوزن او صبر آمیخته و به آب بادیان سرشته بر یافوخ و مقل ازرق بسرکه و ثوم بصبر معجون بعسل و سرگین کبوتر 

یاسمین و یا برگ آن سوده در روغن کنجد جوشانیده و حنا بسرکه سرشته در حمام و اشنان سبز بمثل  تنها و با حرف و

الملک بسرکه پخته در حمام و یاسمین بری در حمام و رامک در شراب کهنه و خسک محرق  او صبر در حمام و اکلیل

افسیا و خرنوب شامی بروغن ناردین و با صبر مساوی بسرکه رشته و خطمی تنها و با کندر و حرف بآرد خشکار و ث

محموده بسرکه و مامیران و صبر مساوی بآب صبر تازه و آرد گندم پخته به روغن مادام آمیخته و کنجد و شاخ انگور 

سوخته در حمام و مازو یک جزو و زعفران دو جزو بآب قرنفل همچنین ضماد زرنباد به آب سائیده در اسفل قدم و 

ن بنفشه و مومیائی یک حبه به آب مرزنجو ش ورنه بروغن بادام و بیخ و برگ قثاءالحمار پخته سعوط بسبابه به روغ

بشیر دختر آمیخته و خون رخمه و یا زهره آن به روغن بنفشه در جانب صحیح و فرفیون قیراط بجندبیدستر و روغن 

مین بری بشیر زنان و آب برگ بادام آمیخته و روغن یاسمین و روغن بادام مسلخ تلخ به آب مرزنجو ش و آب یاس

سوسن سه روز متواتر و مروارید محلول و زعفران جندبیدستردر زهره بز حب مثل عدس ساخته و یک حب بروغن بادام 

سوده و فرفیون یکدرم در ده درم روغن بادام یا زیت حل کرده اگر مر  نو باشد در جانب صحیح و اگر کهنه باشد در 

و ش نیز و روغن تخم ترنج و شرب و ضماد شیح ارمنی و راسن و عصاره قثاءالحمار و حب جانب علیل و قطور آن در گ

الغار بشراب کهنه و خربق سیاه و شحم حنظل و جوزالسرو و اشق و زراوند طویل و زنجبیل مخلوط به روغن خیری زرد 

فرا یعنی خراد نرگس و قصب الزریره و مغز پنبه دانه و مثل او صبر بعسل سرشته و مغز خیار شنبر و راوند و بلسان و زو

و شم و ضماد روغن غار و یاسمین و خردل و گل بابونه و روغن سنبل رومی و شرب و شم و ضماد شونیز و حب الغار 

بمصطکی و انیسون آمیخته و زعفران و عنبر و مشک و جوزبوا و بخور و شرب و ضماد و شم مرزنجو ش و بخور و 

رگ غار مالیده و نطول و ضماد راسن و فقاح اذخر و اکل و شم شبت و اکل و ضماد ضماد سندروس و کبریت و شم ب

جند قوقا اکل لحم بازی و بقله بادیان و نان در شراب کهنه تر کرده نهار چند روز و لحم بقر و ثوم و عود یکدرم 

بز و عود و گویند که برگ بجالب هر روز و تخم بادیان و پوست بیخ آن و هلیله کابلی و اکل و ضماد و سعوط زهره 

طرفا مر مکی سندروس قند سفید خسته شفتالوی تلخ مساوی به آب فرنجمشک تازه سرشته بخور کردن ناف  ست و 

بقول بالقی اختالط مرمکی بادویه شقیقه مقوی فعل آنهاست و نف  عجیب سری  نماید و حکیم الملک در مجربات خود 

که مشابه کشک جو گردد و بر سر بمالند صداع و شقیقه مزمن را نف  بخشد و نوشته اگر مرمکی در سرکه بسایند تا 

سلطان محمد مراد گفته که از مجرباتست ضماد کردن جوزبوا سوده بر شقیقه و همچنین خوردن تریاق کبیر و ضماد 

آب سائیده بر  نیم عدد و نخود مقشر دو نیم عدد در... بدان و کذلک ضماد و تشمیم بگل نرگس و ایضا فلفل سیاه 
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شقیقه طال کردن و کذا تقطیر آب زنجبیل تر و قند سیاه سه سه قطره در منخرین و بقول رازی اگر نمک نیم رطل در 

یک رطل آب حل کرده دران حنا بسرشند و بعد ستردن موی سر از ان بر سر خضاب نمایند و تمام شب بدارند شقیقه و 

ت تجربه بعضی رسیده و هر گاه آب پیاز نرگس با نصف آن روغن کنجد بیضه و هر صداع مزمن را زائل کند و بصح

هر یک یک جزو زردچوب رب  جزو کوفته ....................  ذکر ادویه مجربه هندیهبپزند و بر سر بمالند بسیار ناف  بود 

سیاه در آب ساییده بیخته در آب دریا بقدر فلفل حب بسته در سایه خشک کنند و یک حب از این و نیم عدد فلفل 

سعوط کنند و بر قفا بخوابند بعونه تعالی در یک روز یا دو سه روز مر  زائل گردد و اگر چرک قلیان قدری و .......... 

سعوط کنند نیز مجریست و کذا ؟ در آب سائیده دو ......... سیر یک عدد در اندکی آب سائیده و پارچه بدان آلوده بجانب 

انیدن مجرب و در بیا  اوستاد مرحوم مرقوم است که مغز جمال گوئه به آب سوده قدر یک سه قطره در بینی چک

بر رگ صدغ گذاشتن مفید شقیقه است و در مفتاح المجربات مسطورست که دوای مذکور در آب  * 134* سینک 

شقیقه فورا دور می  سائیده بر شقیقه مخالف درد طال نمایند همین که سوز ش معلوم کنند به آب نیمگرم بشویند درد

شود و سعوط شوره فقط یا با نصف او دارفلفل به آب سوده در منخر مخالف و کذا دارفلفل یک عدد با رب  آن نمک 

الهوری در منخر موافق برای شقیقه از مجربات اوستاد مغفورست و سمندر پهل به آب سوده دو قطره آن در سوراخ 

و اگر اندکی انگزد در آب گرم حل کرده بر موض  درد بمالند مفید بود و بینی جانب مخالف درد چکانیدن مجرب ست 

فلفل سیاه به روغن بادام یا گاو سعوط کردن و کذا نوشادر در آب سائیده طرف دوم شق علیل ناس دادن برای شقیقه و 

ر دو عدد سوده در صداع بارد سودمندست و سعوط زعفران و ناگ کیسر نیز مفیدست و نوشادر دو ماشه قرنفل کاله وا

آب کریله تازه حل کرده دو سه قطره در بینی چکانیدن برای شقیقه مزمن مفیدست لیکن سوز ش بسیار می آرد قدری 

شیر عورت همراه این نیز اضافه کنند یا بعد استعمال این سعوط بشیر دختر سعوط نمایند و ایضا گل دوپهر یا که وقت 

آب او سعوط کنند و یا پنج قطره آب برگ نازبو در منخر راست بچکانند اگر درد  دوپهر می شکفد ورق گل آن مالیده به

بطرف چپ باشد و اال بالعکس و یا فلفل گرد یک عدد سرگین مگس مساوی در شیر مادر پسر سائیده در بینی چکانند 

در منخر مخالف درد سعوط  و در چشم نیز کشند و یا بگیرند و نیم برگ گل رواسن و نیم عدد فلفل گرد و به آب سائیده

نمایند و یا تخم سرس در اندک آب باریک سائیده و در پارچه پوئلی بسته بطرف درد و نیم قطره در بینی چکانند و یا 

تخم مهوه بچهار عدد فلفل گرد به آب سائیده در منخر مخالف درد چکانند و اگر ذوره بندال در آب تر کرده آب آن 

د سیالن ماده شقیقه می کند و درد دور می سازد و یا نوشادر هندی آمیخته شموم نمایند و صاف نموده دو قطره چکانن

یا سرگین کبوتر صحرائی با قدری خردل سائیده ضماد نمایند یا صابون الهوری در اندک آب باالی سنگ سائیده در 
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جرب و معمول حکیم شاه چشم جانب مخالف درد یا هر دو چشم کشند حب هندی که جهت درد شقیقه و بیضه سر م

محمدست و در سبل و غیره امرا  چشم منفعت عظیم دارد ایلوه زرد چراتیه هر یک یک ماشه جائپهل دو ماشه زیره 

سفید اجمود هر یک سه ماشه کوفته بیخته به آب نکچمکنی چهارده حب سازند یکی صبح و یکی شام بخورند با قدری 

ندر پهل یک عدد مرچ سیاه و کهنی یک عدد نوشادر یک ماشه هر سه را آب ناس بجهت شقیقه و درد سر بلغمی سم

کوفته بیخته ناس بگیرند بطرف آفتاب رو نموده اقوال اطبا شیخ الرئیس می فرماید که از اطلیه اصحاب شقیقه زعفران 

حب الغار و ست و بضماد معمول از سداب و نف  و روغن گل منتف  می شوند و کذلک بطالی قرص بولس و کذا ضماد 

برگ سداب یک جزو خردل نیم جزو در آب سائیده استعمال کنند و ابلغ ازین قیروطی است که از ذراریح یا از ثافسیا 

ساخته باشند تا که بر موض  آبله افتد و نف  داغ بخشد و اگر ماده شدیدالبرد باشد بفرفیون و خردل و عاقرقرحا و مانند 

ران مدت دراز گردد او بهرحال بارد بود و محتاج بتحلیل و تسخین قوی باشد و چون آن ضماد کنند و شقیقه مزمن که ب

اطلیه و نطوالت حار استعمال کردند و استفراغ و تنقیه بدن کرده باشند اقدام بمالش عضله صدغ جانب وج  از انگشت 

شتداد وج  ضربانی طالی افیون و پارچه خشن قریب وقت دوره نمایند بعده طال بکار برند و هنگام احتیاج تحدیر و ا

بانزروت و قوابض بر شریان صدغ جانب علیل و بستن قطعه اسرب یا چوب منهدم بران از نبض قوی محدث وج  

ضربانی من  کند و بعضی متقدمین عالج مجرب ناف  منقول از زنی برای شقیقه مزمن و بیضه چنین نوشته اند که بیخ 

زیتون و غیره بپزند تا مهرا شود پس بر شق علیل آب و روغن نیمگرم بریزند و بثفل  بندال و افسنتین را در اب و روغن

آن ضماد نمایند که شقیقه با حمی و بی حمی زائل کند و در اضمده مثل ضماد خردل نیست و هر گاه مر  طول کند 

آب بادیان سرشته ضماد  صمغ سداب و پوست بیخ کبر و عنصل و فرفیون سائیده بشراب ریحانی یا آب بادرنجبویه با

نمایند که عظیم النف  ست و بعد دخول در حمام و کثرت انکباب بر آب گرم سعوط روغن پسته در ساعت درد را بسوی 

کتفین فرود آرد و انتفاع یا بند صاحب کامل گوید که اگر شقیقه از تنقیه و تمریخ و اضمده و نطوالت و اجتذاب ماده 

طول کند این حب دهند صبر پنج درم فرفیون دو درم و نیم مرو پوست خربق هر واحد بحقنه ساکن نشود و مدت آن 

پنج درم شحم حنظل و سقمونیا هر واحد چهار درم نطرون سه درم مقل چهار و نیم درم به آب کرنب افشرده حبها 

رج جالینوس یا نقوع صبر که سازند شربتی از یک نیم درم تا دو درم و اگر ساکن نشود و مزمن گردد ایارج لوغاذیا و ایا

در صداع گذشت بدهند و چون بدن بکلی پاک گردد شق مریض را به پارچه درشت بخارند تا آنکه سرخ و گرم گردد و 

این قبل از وقت دوره بعمل آرند و این طال نمایند فرفیون چهار مثقال حلتیت و ثافسیا هر واحد سه مثقال مر صافی و 

مثقال باریک سائیده بسرکه سرشته بر موض  علیل طال کنند و جالینوس گفته که من دوا  جندبیدستر هر یک واحد یک
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از فرفیون ساختم و با وجود آن حاجت بغیر او نیفتاد و آن اینست که بگیرند قیروطی معمول از زیت مغسول یک رطل 

بر شق علیل طال کرده باشند و اگر موم سرخ رب  رطل و بران یک اوقیه فرفیون سوده انداخته حل کنند و موم سازند و 

اندکی فرفیون گرفته در زیت آمیخته در گو ش جانب درد چکانند منفعت بین نماید و اگر صاحب او به روغن بادام تلخ 

بآب مرزنجو ش در منخر محاذی شق علیل سعوط کند نف  ظاهر بخشد و همچنین روغن خسته مشمش و اگر این 

مساوی سائیده با آب مرزنجو ش تر  *135*دستر و جاوشیر و زعفران و زهره خرس سعوط بعمل آرند ناف  بود جندبی

سرشته مثل عدس حبها سازند و بشیر دختران و روغن بنفشه حل کرده در بینی چکانند و گویند می باید که معالجه 

شرب شراب صرف بعد  شقیقه بارد یا بلغمی به این دوا نمایند که در آب مرزنجو ش فرفیون حل کرده در گو ش چکانند و

طعام شقیقه را نف  دهد اگر از برودت و بلغم باشد و اما قبل طعام ردی ست زیرا که ارتفاع بخارات بسوی سر میکند و 

درد اشتداد می نماید سعید می نویسد که اگر سبب محدث شقیقه خلط بارد اعنی سودا یا بلغم باشد تنقیه بدن بادویه 

و یا ایاج نمایند و مصطکی بخایند و آب دهن بریزند و جلنجبین بخورند و آبیکه دران  مستفرغه آنها مثل حب فوقایا

عود و مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و بعد تنقیه شق علیل خصوصا عضله صداع زا بدست و پارچه خشن بمالند و 

و ش جانب درد بچکانند و روغن سوسن یا روغن خیری یا زنبق قدری مشک آمیخته بمالند و قدری از آن در بینی و گ

مریض را در حمام داخل نمایند و پرهیز کلی دارند که پرهیز شفا میدهد امراضی را که مواد آنها غلیظ باشد پس بعد 

تنقیه بدن بشوربای قنابر و عصافیر و بلحوم مطنجن آنها غذا سازند و هر گاه شقیقه قوی شود و ضعف بصر شروع گردد 

بصارت زائل شود مصنف حاوی صغیر گوید که عالمت و عالج شقیقه بلغمی و سوداوی  شریان را قط  نمایند ورنه

قریب از عالمت و عالج صداع بلغمی سوداوی است و شقیقه بلغمی را نوشیدن جالب از بادیان دو درم و گلقند شکری 

اصطمخیقون نمایند  ده درم نف  کند و غذا مزوره نخودآب بشیره قرطم دهند و بعد نضج خلط تنقیه بدن باین حب

سلیخه هفت درم غاریقون ده درم صبر بست درم سنبل و قسط و حب بلسان و فقاح اذخر هر یک دو درم زعفران نیم 

درم افتیمون و شحم حنظل هر یک پنج درم مصطکی یک درم کوفته بیخته به آب کرفس سرشته حبها سازند شربت 

السوس مقشر  وداوی نوشیدن جالب بادرنجبویه دو درم اصلیک مثقال و این حب مارستانی ست و عالج شقیقه س

کوفته سه درم با شکر سفید ده درم ست و غذا مزوره نخوداب بشیره قرطم یا بادام و بعد نضج تنقیه بدن بحب افتیمون 

یا مطبوخ افتیمون و تقویت سر بلخلخه ها و شمومات حار رطب و تنطیل سر بحشایش مسخنه مرطبه و احتراز از 

ارت شدید و برودت و صاحب شقیقه بلغمی و سوداوی را تناول این دواءالمسک بسیار ناف  ست جندبیدستر یک نیم حر

درم نانخواه زعفران تخم کرفس هر یک چهار درم افسنتین رومی صبر سقوطری هر یک شش درم سنبل الطیب ساذج 
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شربتی یک درم بجالب نیمگرم از شکر هندی مرمکی مشک هر یک دو درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند 

ده درم انطاکی گوید که تنقیه خلط غالب کنند و درینجا بر فصد بتر شریان و داغ آن افزوده می شود اگر ماده کهنه شود 

و در شقیقه بارد کثرت لطوخ بسیر و صبر و کندر و سعوط بکبابه و آب مرزنجو ش و خوردن یکی از ایارجات نمایند و 

رای شقیقه و اکثر انواع صداع بارد از مجربات مجوزه من ست سنای مکی قرنفل بسباسه انیسون هر واحد این معجون ب

یک جزو مرمکی گل سرخ هر واحد یک جزو زعفران رب  جزو مشک ثمن جزو بعسل معجون سازند شربتی از آن سه 

ه باشند سرشته ضماد نمایند که درم و شحم حنظل بحنا و کبابه مخلوط کرده بسرکه که در آن اشق و صبر حل کرد

این طال عجیب است و همچنین سعوط بآب چغندر ممزوج بروغن خسته مشمش طبری گوید که در شقیقه بارد آب در 

چشم نازل می شود و  بصر باطل می گردد و مجرای نور بند می شود و عالج این مشکلتر از شقیقه حارست پس اگر 

این مطبوخ کنند هلیله سیاه پوست هلیله کابلی هر یک پانزده درم بلیله و شیر آمله و  ماده آن در معده بود تنقیه بدن به

کمافیطوس و کماذریوس و اسقولوقندریون و سنای مکی و اسطوخودوس هر یک چهار درم قنطوریون و افسنتین و 

واحد پنج درم السوس مقشر و هوم المجوس هر  حشیش غافث هر یک سه درم شکاعی و بادآورد و گل سرخ و اصل

افتیمون هفت درم ترنجبین بست درم مویز طایفی منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ بجوشانند و صد درم از آن 

صاف کرده یک درم غاریقون و یک درم تربد و دو دانگ نمک هندی آمیزند و چون سه ساعت از شب باقی ماند دو 

بوخ مذکور بنوشند بعد از آن هفت روز صبر کنند و منضجات ثلث درم ایارج فیقرا بعسل سرشته بخورند و صبح مط

بنوشند و پرهیز نمایند از اغذیه غلیظه و پرخوری و شب خوری هر چند که غذا محمود باشد و اقتصار بر مزورات و 

ن گرم زیرباجات و اسفیدباجات نمایند و بعد از روز هفتم بقاروره و نبض نگاه کنند اگر قاروره و نبض حاد و جمی  بد

باشد فصد قیفال یا اکحل نمایند و اگر نبض را حاد و قاروره را رنگین نیابند ترب را بعسل و نمک جوشانیده با 

سکنجبین بیاشامند و رفاده بر شریان صدغ نهاده چشم و سر را بعصابه بربندند و امر بقی نمایند به استقصای تمام تا 

مزورات زیاده ننمایند بعد از آن بکند ش و تخم گل و شونیز عطسه آورند  معده ؟ یابد و چند روز راحت دهند و چیزی بر

اگر مانعی نباشد و طبیعت او گرم نشده باشد پس چند روز دیگر راحت دهند اگر مر  نقصان بین پذیرد و مریض در 

عت قبض ماند پس خود راحت یابد صبر نمایند و لزوم پرهیز کنند و طعام و آب وزن کرده بخورانند و نگذارند که طبی

اگر این تدبیر کفایت نمود بهتر و اال نظر بقوت و سن و مزاج مریض و سائر قوانین نمایند اگر رخصت استفراغ ثانی 

دهند تنقیه به این حب کنند و ندیده ام احدی را که این مر  عار  شد و استفراغ به این حب بعد از این تدبیر نمود و 

هر واحد * 136*رخ و افسنتین و تربد مجوف و تخم کرفس و ناخواه و مصطکی مر  او زائل نگشت بگیرند گل س
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یک درم ایارج فیقرا و غاریقون سفید هر یک یک نیم درم ماهیز هرج نیم درم خربق سیاه نیم دانگ صبر سقوطری ده 

ختن دو مثقال و درم همه را باریک سائیده به آب برگ ترنج یا آب بادرنجبویه یا شراب کهنه بسرشند و قبل حب سا

ثلث وزن کرده با نیم دانگ سقمونیا مشوی تقویت داده مثل فلفل حبها سازند و بعد پرهیز دو روز بدهند و غذا شوربای 

اسفید باجی که دران نخود بسیار پخته باشند بیاشامند و بعد استفراغ هفت روز راحت دهند اگر مر  بالکل زائل شود 

و سحنه مریض کنند اگر گرم باشد و مزاج او حدت پذیرد چند روز معالجه ترک نمایند و بهتر و اال نظر بنبض و قاروره 

بر پرهیز اقتصار کنند تا آنکه مزاج تسکین و اعتدال یابد پس اگر مر  زائل نگشت بر صدغین و موض  کثرت ضربان 

ره بمویزج و عاقرقرحا و ایارج روغن قسط یا روغن ناروین یا روغن بلسان خوشبو بمالند و اگر کفایت نکند لزوم غرغ

فیقرا و تحنک بدان برفق نمایند و اگر از استعمال این غرغرات چیزی از زبان یا حنک یا حلق را ضرر و سوز ش بهم 

رسد راحت دهند و روغن گل استعمال کنند بر مواض  ملتهبه و غذای او حریره معمول از نشاسته و پیه ماکیان سازند و 

چکانند که این لهیب آن موض  را زائل کند و بهتر آنست که طبیب هنگام استعمال غرغره از این اندک روغن گل بران 

اشیای حاده حذر نماید که گاهی سوز ش و ورم لهات می آرند و از نزول چیزی در حلق من  می کنند و دران خطرست و 

رم می شود و شقیقه تحلیل می گردد اگر این کفایت نباشد به اندک روغن مصطکی سعوط کنند که گاهی مزاج دماغ گ

و اگر این کفایت نکند رگ شریان را بعد بتر داغ دهند یا بتر او بداغ یا خرم کنند که بعد تنقیه بدن و داغ شقیقه زائل 

می شود و بدانند که استعمال داغ جائز نیست مگر وقتیکه مریض قوی و بدن نقی و طبیعت معتدل و فصل معتدل یا 

ل بود و ایضا بدانند که قط  شریان بر دو وجه ست یکی شق جلد و قط  عرق و داغ طرفین آن دوم سل قریب به اعتدا

عرق بصناره و ادخال آهن تحت او و قط  او بداغ بران حدید تا حرارت آلت داغ بغشای موضوع بر قحف نرسد و در 

غ واجب است که بر سر و گردن و جمی  اینجا تشنج حادث نشود و راست کردن سر او را ممکن نباشد و بعد بتر و دا

بدن تمریخ نمایند اگر مزاج او متغیر نشود و حفظ او بغذا و دوا نمایند تا مزاج او تسکین یابد محشی شرح اسباب نوشته 

که حقنه ها درین باب ناف  است و کذا ضماد حنا به آب نمک سرشته و این مروخ خار سودمندست بگیرند قرنفل سلیخه 

درم قصب الزریره سنبل الطیب ساذح هندی قرفه اشنه جندبیدستر قسط مرزنجو ش دارچینی هر یک بست هر یک ده 

درم بیخ بنفشه مر صاف هر یک پنج درم و نیم کوفته در آب بجوشانند تا مهرا گردد صاف کرده روغن کنجد آمیخته باز 

رطینثا وسعوط آب چغندر ممزوج به روغن تخم بجوشانند تا روغن بماند صاف نموده بدارند و نیمگرم بمالند و بخور ع

مشمش ناف  و بدانند که استعمال چوب چینی بعد تنقیه تامه در شقیقه مزمن بسیار ناف  ست و همچنین داغ بر صدغین 

و این سعوط مجرب است بگیرند مومیائی بقدر عدس و مشک و کافور و جندبیدستر مجموع بمقدار عدس و در روغن 
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ط کنند و این طال در ساعت شقیقه را نف  بخشد بیخ لفاح کندر زعفران صبر هر یک درم بزرالبنج دو بان حل کرده سعو

درم گل ارمنی درم صمغ عربی انزروت مرمکی هر یک نیم درم افیون یکدانگ کافور یکحبه سائیده بآب آمیخته بر سر 

ار  شود و گاهی در یک ابرو حادث شود و و آن دردیست که در هر دو ابرو متصل بعضالت پیشانی ع  عصابه گذارند 

بدان سبب مریض بر گشادن چشم قادر نباشد و بر رو افتاده ماند و از روشنی متنفر بود و پندارد که پیشانی او میطرقد از 

شدت تمدد و بعضی گویند که فرق درین درد و در شقیقه اینست که این بعد زوال آفتاب کمتر می گردد و بتمامه زائل 

شود و بلکه اندک اثری می ماند با ثقل بسیار بخالف شقیقه که از نیم روز تا همه شب هیچ اثری از درد نبود اال نمی 

اندکی ثقل و جالینوس گفته که درد شقیقه در طول می باشد بخالف عصابه و طبری گوید که درین علت نبض صاحب 

اخالط بخاری گرمست از بدن و احتباس آنها بنا بر  آن صلب و متمدد و قاروره خام غلیظ می باشد سبب آن یا صعود

کثافت جلد و انسداد مسام در پیش سر به موضعی که عصابه می بندند و از این جهت آنرا عصابه می نامند و یا تولد 

حرارت ساده و احتقان آن درصدغین و عینین بواسطه رسیدن سردی بسر عقب گرمی آفتاب یا آتش و گاهی از احتباس 

نیز عار  گردد و مراد از اخالط بخاری اخالط قابل تبخر از ادنی سبب است یا اخالط شبیه ببخار مثل اصناف زکام 

صفرا و خون صفراوی و بلغم رقیق حار که این همه مثل بخاراند در تصعد طریق تشخیص اسباب این مر  شناخت 

ک توان کرد مثال از مریض بپرسند که درد روز و اسباب مذکوره از لزوم و عدم لزوم مر  و از تقدم اسباب سابقه هر ی

شب می ماند و پیش از مر  نشستن در هوای سرد یا غسل کردن با آب سرد اتفاق افتاده بود یا نه اگر اقرار کند سبب 

او صعود اخالط بخاری باشد و اگر گوید که درد از صبح شروع می شود و بعد زوال آفتاب کم می گردد و در شب نمی 

در هوای بارد * 137*و پیش از مر  گردیدن در آفتاب گرم یا نشستن نزدیک آتش و سرد ناشده برهنه کردن ماند 

یا انداختن آب بر سر اتفاق شده بود سبب او تولد حرارت ساذج باشد و اگر بعد زکام بیان کند سببش حبس زکام باشد و 

می شود عالج در قسم اول فصد سر رو و بعد دو سه روز  این بیشتر از خوردن اشیای حاره یابسه در ابتدای زکام عار 

رگ پیشانی یا صدغین گشایند پس بخاریدن اندرون بینی از چیزی خشن رعاف آورند یا حجامت پس سر نمایند و 

تلیین طب  بملینات مناسبه مثل شیرخشت و ترنجبین بآب انارین و تمرهندی و آلو و مانند آن کنند و ماءالجبن بسیار 

است و مبردات که در عالج امرا  دماغی حار و بخاری و صداع حار و بخاری مذکور شد بکار برند و کافور و  ناف 

صندل و سرکه ببویند و دیگر شمومات بارد بعمل آرند و برای جذب اخالط و ابخره بسوی اسفل ساقین بندند و قدمین 

صد یا ترعیف شربت لیموی و نیلوفر هر واحد یکنیم توله بمالند و حجامت بی شرط بر فخذین و ساقین نمایند و یا بعد ف

در عرق بید ساده و گالب و عرق بیدمشک هر یک پنج توله حل کرده بنوشند و از سرکه و گالب و شیر زنان هر یک 
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لخلخه سازند و بشیر زن و  صندل سفید هر یک سه ماشه سوده آمیختهنه ماشه تخم کاهو گشنیز خشک حضض مکی 

روغن کدو و کاهو هر یک سه ماشه کافور یک ماشه حل کرده سعوط سازند بکرات و بمرات و غذا آ ش جو بشربت 

بنفشه و گالب و بیدمشک و یا اسفاناخ یا خرفه یا مزورات حامضه از انار و تمرهندی و آلو و اگر از این تدبیر زائل نشود 

دهند و تمرهندی نوشته که درین مر  تجربه کردم سعوط طباشیر معمول از طباشیر و  رگ بینی زنند و مسهل صفرا

افیون و زعفران و شکر مصری که در شیر زنان شیاف ساخته خشک کرده بشیر مذکور یا روغن گل یا روغن بنفشه حل 

سه روز متواتر بچکانند که کرده استعمال نمایند و ایضا بگیرند خسته خرما و بر سنگ به آب سوده در منخر جانب درد 

مجرب ست و کماد معمول از آرد جو و خطمی و صندل سفید و گل سرخ مساوی کوفته بگالب و سرکه و روغن گل 

سرشته نیم گرم استعمال نمایند و اگر کهنه گردد از بابونه و مرزنجو ش مطبوخ تکمید کنند و بطالی معمول از صندلین 

یک یک درم شیاف مامیثا دو درم افیون پوست خشخا ش هر یک یک مثقال  و تخم کاهو و گل سرخ و نیلوفر هر

الثعلب و گشنیز سبز طال سازند و طالی الزق نیز مفید است و گویند که آب سرد بر آنجا بفاصله دو  بگالب یا آب عنب

خلخله  درین سه وجب بکثرت ریختن راف  این درد است و همچنین چسپانیدن یک عدد زلو میان هر دو ابرو و این ل

باب از مجربات نوشته نوشادر کانی مصعد سه ماشه کافور یک ماشه در عرق نعناع دو توله روغن یاسمین یکنیم توله 

آمیخته بکار برند طبری گوید که ترعیف و فصد هر دو قیفان بعمل آرند و امر بپرهیز از هر چیز سوای مزورات معمول 

ویانند و امر بمالیدن پایها و بستن ساقین کنند و اگر این تدبیر کفایت نکند حقنه بسرکه و شکر نمایند و سرکه و کافور بب

های لینه مذکور در امرا  حاره  بمثل چغندر و حسک و بابونه و عناب و سپستان و بزرکتان و سبوس و جو و مانند آن 

در عار  شد و عالج بایارجات و بعمل آرند و ادویه که معده را گرم کند اصال ندهند و این مر  ابوجعفر کرخی را 

اشیای حاره نسخه کردند و کار عظیم گردید چنانکه بر گشادن چشم و نظر بروشنی قدرت نداشت پس ابن سیار معالجه 

با ضد او عالج مذکور از نوشانیدن ماءالشعیر و فصد سررو و استعمال حقنه لین و دلک قدمین و بستن ساقین نمود و 

رساله در این مر  تصنیف کرد و در آن رساله ذکر کرده که این علت در ؟ بسیار حادث می  مر  زائل شد بعد از آن

شود و آنرا عصابه گویند و این مر  در ری بشخصی از اجله کبار پیدا شد و اطبا گمان کردند که نزول الماء م  صداع 

عد شخصی قدح او نمود و بالکل نابینا است و شریانهای او قط  کردند و داغ نهادند تا آنکه بصر چشم او زائل شد ب

ساخت و زنی را این علت در ری عار  گردید و شخصی بتضمید صدقین بضمادیکه در آن افیون بود ایما کرد پس 

موض  خدر شد و ماده در آن منجمد گردید و در زبان آن ثقل و در چشم آن ظلمت پیدا شد و دائم بر رو افتاده می ماند 

اشاره می نمود و من شناختم که این عصابه است و عالجش بترعیف و حل طبیعت بحقنه های  و طبیبی بقط  شریان
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لینه و شدّ ساقین و دلک قدمین و شرب ماءالشعیر است پس آن زن این تدبیر نمود و مر  زائل شد و اگر مر  

طمی و آرد جو و برگ خبازی متعسر گردد و احتیاج به ضمادات محلله افتد واجب است که ضماد از بنفشه و نیلوفر و خ

و برگ اسپغول و مانند آن سازند و گویند که در غذای صاحب این مر  گشنیز زیاد اندازند و از جمله اغذیه مبخره 

مسخنه پرهیز کنند و در قسم دوم یعنی آنکه از تولد ماده بود مبردات مذکوره دهند و تفتیح مسام از خارج و تلیین طب  

ور سوده به روغن گل آمیخته در بینی چکانیدن مجرب و معمول است و کذلک ضماد برگ کاسنی بدستور نمایند و کاف

تازه و گویند که طال بکافور و یا شیاف مامیثا و حضض و تخم کاهو و بزرالبنج و افیون نرم سوده با سرکه و گالب 

بح و خوردن اطریفل گشنیزی سرشته و آشامیدن شیره تخم خیارین تخم خرفه و گشنیز خشک با شربت بنفشه هر ص

هر شب وقت خواب به آب گرم ناف  است و این نوعی از صداع شمسی است و عالج این صداع انست که در صداع 

حارساذج مسطور شد و آنجا که از احتباس زکام بود تدبیر ش بعالج زکام حار نمایند و از ادویه و اغذیه مسخنه احتراز 

خیلی سودمند است و اگر حاجت تنقیه باشد و در مزاج زیاده حرارت نبود خبازی .... .کنند و قطور کافور در روغن گل 

در منضج بارد عو  آلو بخارا و * 138*السوس پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه  پنج ماشه سپستان نه دانه اصل

روز که حرارت کم شود  شاهتره افزوده شب خیسانیده صبح گلقند سه توله داخل کرده بنوشند و اگر خواهند بعد دو سه

گاو زبان گل گاو زبان پنج ماشه بادیان بیخ کاسنی نیمکوفته هر یک هفت ماشه اضافه کنند و بعد نضج ماده شاهتره نه 

ماشه اسطوخودوس چهار ماشه سنای مکی یک توله پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی پنج ماشه هلیله سیاه شش 

چهار توله گلقند چهار توله با روغن زرد شش ماشه افزوده مسهل دهند و بعد دو ماشه مغز فلوس هفت توله شکر سرخ 

مرضیست که هر گاه عار  شود بیمار چنان پندارد که    حس.  مسهل باز نضج داده حب ایارج بدستور معمول خورند

گرم بران ریزند لذت یابد و مغز او همی خارد بدون صداع و الم و اگر سر او را بیفشارند یا بچیزی سنگین بکوبند یا آب 

لهذا صاحب ترویج این مر  را بعلت نمرودی مسمی ساخته و سببش ابخره سخیفه متخلخله حاره لذاعه قلیل المقدار 

است که بحد صداع نرساند و از عضو دیگر بسوی دماغ برخیزد و یا در بطون دماغ حاصل شود و لذع کند چنانکه 

کند و خار ش می نماید و خو ش می آید خاریدن آن و این از احتداد و شدت گرمی  بخارات موجبه جرب مسام را لذع می

؟ و تغیر آنها به کیفیت لذاعه حریفه می شود و بقول طبری این بخارات چون منعکس گردند و بعرق از مسام خارج 

ربه کرده ام که نبض شوند در بدن حکه پیدا کنند و اگر غلظت یابند زیر جلد بمانند جرب یابس احداث نمایند و تج

صاحب این مر  سری  دقیق متفاوت و قاروره حاد رقیق القوام می باشد عالج بهر من  ابخره و تبدیل مزاج اخالط و 

ترطیب آن ادویه سرد  تر و آنچه در امرا  دماغی حار و بخاری مسطور شد بعمل آرند و شیره خرفه و خیارین و کاهو 
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بت بنفشه بدهند و لعاب اسپغول و لعاب تخم مرو و ماءالجبن و رائب و ماءالقرع و آب و گشنیز با شربت نیلوفر و با شر

هندوانه هر واحد با شربت بنفشه و شربت خشخا ش آمیخته نوشیدن نیز مفید بود و کمادیکه در عالج عصابه گذشت 

مغز بادام پخته و شیر بز و ناف  است و اغذیه مرطب منجر بخارات رطب چون ماءالشعیر با کاهو و پالک و کدو بشیره 

قند سفید بدهند و هر گاه تبدیل مزاج اخالط شود و حدت آن ساکن گردد و حرافت از آن زائل شود و حاجت تنقیه افتد 

دران هنگام از مسهل صفرا و یا مطبوخ افسنتین و تمرهندی و افتیمون و هلیله زرد با شیرخشت و ترنجبین استفراغ 

هتره مروق بشکر و یا شربت ورد مکرر بلعابات بدهند و هر چه ادرار بول بسیار نماید بدهند و اگر ماده نمایند و یا آب شا

خون غالب بود و قوت مساعدت کند فصد کنند و برای جذب مواد باسفل محاجم بی شرط بر ساقین و قدمین ننهد و 

نمایند و ماءالجبن و آبهای مذکور بنوشند  بعد تنقیه اطلیه و نطوالت و روغن های سرد برای تبدیل مزاج دماغ استعمال

و بعضی متاخرین می نویسند که آب تربز یا ماءالقرع یا ماءالخیار بقدر نه توله و شربت نیلوفر و خشخا ش هر یک دو 

توله و یا لعاب اسپغول و بهدانه بشربت نیلوفر و سکنجبین تفاحی علویخانی هر واحد یکنیم توله بدهند و غذا آ ش جو 

نیلوفر و گالب نوشانند و فرنی شیر بز دهند و اگر از این تدبیر صحت حاصل نشود جهت تنقیه بدن و تبلید  بشربت

حس مطبوخ هلیله و یا شاهتره و یا ماءالجن بشربت الهی علویخان دهند و یا مروق شاهتره و کاسنی با شربت شاهتره 

کنند و جهت تعدیل مزاج اطریفل گشنیزی دهند که در آن  مدبر شاه ارزانی و بعد از تنقیه اگر احتیاج افتد فصد سررو

هموزن همه ادویه گشنیز باشد و یا این سفوف دهند تخم شاهتره گشنیز خشک هر یک دو توله طباشیر یک توله 

ثقل راس در تشخیص امرا  دماغی مادی مالحظه .  کوفته بیخته قند سفید همچنین آن آمیخته دو مثقال بخورند

گرانی سر عالمات غلبه هر خلط که دریافت شود حسب آن تنقیه کنند و استعمال شبیارات ناف  بود و در  نمایند پس با

ثقل دموی بعد فصد قیفال فصد رگ پیشانی نمایند خصوصا اگر ثقل بسوی خلف سر باشد و یا بفصد رگ و یا شریان 

به مطبوخ هلیله و یا ایارجات به حسب  پس گو ش پردازند و خصوصا هر گاه ثقل بسوی قدام سر باشد و بعد از نضج

خلط غالب تنقیه نمایند و تغذیه به اغذیه لطیف مثل نخودآب با شیره قرطم یا ماءالشعیر با شوری با لحوم خفیف دهند 

یعنی آماس سر و آنها سرسیموس نیز گویند و سرسام به حسب اصالح اطبا بر دو قسم است حقیقی و  سرسام 

غشیه دماغ یا جرم آنست و انواع آن به حسب اختالف محل و ماده مختلف است مثال آنچه در غیرحقیقی حقیقی ورم ا

حجاب رقیق یا غلیظ دماغ سوای جرم دماغ از ماده گرم افتد قرانیطس گویند و ماده آن یا خون صفراوی یعنی مختلط 

یند یا حمرای صحیح یعنی صفرای به صفرا بود و یا صفرای خالص یعنی غیرمختلط و غیرمحترق که آنرا مره صفرا گو

طبیعی احمراللون غیر مختلط و غیرمحترق و یا صفرا مخلوط به اندک بلغم یا صفرای محترق مائل بسودا و این بدترین 
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انواعست و در اکثر از دم مراری یا از صفرا افتد و بعرق یا رعاف منقضی گردد و گویند که اکثر حدوث سرسام از شرب 

ها و گوشتها و از نشستن و راه رفتن در آفتاب می باشد و بعضی دموی را قرانیطس و صفراوی را خمر و تناول حلوا

قرانیطس خالص نامند و ورم نفس جوهر دماغ را اگر از خون فاسد متعفن افتد فلغمونی خوانند و اگر از خون صفراوی 

ردی محترق که در عمق دماغ و جوهر عار  شود حمره گویند و اگر از سودای غلیظ خبیث  *139*....  یا صفرای 

آن منصب گردد عار  شود جمره بحیم نامند و ورم خاص تجویف شرائین دماغ را که از خون محترق غلیظ فاسد در 

نهایت فساد و خباثت حادث شود غانغرایا و شقاقلوس خوانند و آنچه از ماده بارد افتد سرسام بارد گویند پس اگر در 

ر نفس جوهر دماغ از بلغم عار  شود لیثرغس نامند و اگر از سودا حادث گردد سرسام سوداوی مجاری جوهر دماغ یا د

خوانند و بعضی این را نیز لیثارغس گویند و سرسام غیرحقیقی آنست که بسبب تصاعد ابخره اعرا  سرسام مثل 

ع عصبی و از اخالط محترقه هذیان و اختالط عقل بی ورم دماغ و اغشیه ظاهر شوند چنانچه در تپ های گرم و اوجا

در فم معده و از اورام در نواحی خارج راس یا در غشای خارج و در برسام به مشارکت حجاب و اورام آن و سائر عضالت 

طریق تشخیص اقسام مذکوره باید که اوال این امر دریافت کنند . صدر و در ورم مثانه و رحم و معده مشهور می شود

یرحقیقی و این چنان باشد که از مقربین مریض معلوم کنند که هذیان و اختالط عقل که که سرسام حقیقی ست یا غ

عالمت مشترکه سرسام حقیقی و غیرحقیقی ست بتدریج ظاهر شده یا دفعتاً پس اگر مریض را هذیان و اختالط عقل به 

م باشد و تاب  سوء حال عضوی تدریج و اندک اندک واق  شود و با لزوم تپ که اکثر در نیمروز شدت کند ثابت و الز

دیگر نباشد بلکه اوال عالمات او ظاهر شود و بعد از آن مر  دیگر بهم رسد و عبث اطراف و اضطراب و نفس 

مضطرب غیرمنتظم و امتداد سر پهلو بسوی باال و اختالج اعضا در نواحی شراسیف و گاه با خواب مضطرب بود که از 

خوابد و گاه بیدار شود و در اکثر خواب اندک یا بسیار مشو ش بود با خیاالت و احالم آن برجهد و آواز قوی دهد و گاه ب

فاسده هائله و انتباه مشو ش به آواز بلند و بیحیائی و دلیری و اعرا  از شعاع و اضطراب زبان هنگام تکلم و خشونت و 

ی اطراف و بول مائل برقت و نبض گزیدن آن و گاه ورم زبان و اکثر قط  آواز و خواهش آب و اندک شرب آن و سرد

صلب صغیر و آخر انقبا  و اول انبساط او سری  تر بود و منشاریت او از موجبیت خالی نباشد و گاهی عریض و عظیم 

و متواتر گردد سرسام حقیقی باشد پس در این صورت به اقسام حقیقی نظر کنند یعنی اگر عالمات مذکوره آن با خنده و 

بینی و عظم نفس و نبض و سرعت و تواتر آن و سرخی چشم و روی و برآمدن اشک چشم و  ظهور قطرات خون از

چرک از آن و بیخوابی غیرمفرط و خشونت زبان و سرخی آن مائل بسیاهی پس سواد آن و ثقل زبان و کسل از کالم و 

و اگر با عالمات حقیقی  امتالی رگهای رو و چشم و تواتر نشست و برخاست بغیر حاجت یافته شود سرسام دموی باشد
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تپ محرقه و حاد و اشتداد آن بغب و بیخوابی مفرط و شدت خشکی زبان و بینی و کثرت غضب و بدخلقی و اضطراب 

و دقت اطراف بینی و زردی رو و چشم و زبان پس سیاهی آن و سرعت و تواتر نبض و کشیدگی پوست پیشانی بسوی 

ت تشنگی و قاروره احمر ناص  یا  ناری و قبض شکم محسوس گردد فوق و کراهت از روشنی و تتاب  نفس و کثر

سرسام صفراوی بود اما اگر از صفرای محترق مائل بسودا عار  شود با عوار  مذکوره جنون و ضجر و عظم نفس و 

کدورت چشم و ترسیدن و آواز دادن در خواب و جستن و گریه کردن نیز باشد و اگر شدت سرخی چشم و بیرون آمدن 

ن و بسیاری حمرت رخسار و احیانا عرو  کزاز یا قی و غثیان و فرط میالن مریض به افتادن او بر پشت بغیر نظام و آ

خالف معتاد و سبات باشد عالمت فلغمونی بود و باشد که درین ورم از سختی آماس درزهای سر از هم باز شوند و 

وز سوم هالک کند و اگر از آن تجاوز کند امید نجات است و شبکه دماغ اندر کشیده شود و سر بشکافد و آن در اکثر بر

اگر اندر سر وج  و التهاب شدید بود و لمس چهره سرد و رنگ رو و چشم زرد باشد و گاهی یکبارگی گرم و سرخ گردد 

ت با و دهن بسیار خشک و تپ شدیدتر بود نشان حمره باشد و این نیز اکثر روز سوم بقتل می رساند و اگر این عالما

خار ش دماغ بود عالمت تولد قوبا در دماغ بود و گاهی صبیان را حمره در دماغ عار  می شود پس یافوخ فرو می 

نشیند یعنی تارک سر منجذب می شود بطرف داخل و چشم ها غائر و کوچک و زرد شوند و بدن خشک نماید و اگر در 

اهی چشم غائب شود و سفیدی پدید آید و بقفا خفتن آرام حرقت و التهاب اشد مثل جمره آتش باشد جمره بود و اگر سی

یابد و شکم منتفخ و سر پهلوها کشیده گردد و در اعضا اختالج بسیار شود و فساد رنگ چهره و تیرگی او م  سرخی و 

بطالن حرکات باشد عالمت غانغرایا و شقاقلوس بود و غانغرایا مقدمه شقاقلوس ست و بعد بطالن حس بتمامه 

وس گردد و نزد جالینوس این هر دو لفظ مترادف اند و این نیز صعب ترین اقسام سرسام است و در سه روز می شقاقل

کشد و اگر عالمات سرسام حقیقی با لزوم تپ نرم و صغر و صالبت و بطور و اختالف نبض م  جنون و خوف و جستن 

رگ کردن و گریه و بیداری و گشاده ماندن چشم و از خواب و فریاد کردن و قلت انس با مردم و ذکر مرده ها و یاد م

خشکی بینی و زبان و لهات و کثرت تنفس بنوعی که گویا گلو خفه می کنند مدرک گردد و بدور رب  تغیر عظیم حال 

علیل ظاهر شود و قاروره نیلجی و یا فستقی بود سرسام سوداوی باشد و اگر با وجود آثار سرسام حقیقی دوام تپ نرم و 

و تفاوت و عریضی و لینت و بطور و موجبت نبض و بطوء و ضعف تنفس م  ضیق اندک و ترهل و تهبج و دوام عظم 

و کثرت آب دهن و فاژه و گاهی گشاده ماندن دهان و سفیدی زبان و کسل  *141*تغمیض و سبات ثقیل و نیسان 

ق و ارتعا ش و عرق اطراف احیانا و از جواب دادن و عسر حرکت پلک و زبان و لینت براز و غلظ بول و عرو  فوا

انحدار از بستر معلوم شود لیثرغیس باشد و هر گاه مریض را اختالط عقل و هذیان دفعتا واق  شود و اشتداد و ازدیاد و 
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انتقاص و فوائب آن تاب  اشتداد و ازدیاد و انتقاص و نوائب سوء حال عضوی دیگر بود سرسام غیرحقیقی تاب  امرا  

ایضا از نشان غیرحقیقی است که بعد از امرا  اعضای دیگر می باشد یعنی اوال مر  در اعضای مشارک  دیگر باشد و

دماغ بهم می رسد و بعد از آن عالمت سرسام ظاهر می گردد و سپس در اینصورت باید که به اقسام او توجه نمایند 

الجنب مثل وج  ناخس در پهلو وقت  و ذات یعنی اگر از مشارکت حجاب عاجز و عضالت صدر افتد تقدم عالمات برسام

النفس و سرفه خشک در ابتدا و نبض فشاری بران گواهی دهد و بیشتر حرارت آن در نواحی صدر باشد  تنفس و ضیق

بخالف حقیقی که در نواحی سر بود و نفس مختلف باشد گاه ضعیف شود و گاه متواتر و عظیم گردد و میل او بصغر و 

ه نفس بعد مدتی برآرد و اگر از خلط مجتم  در فم معده عار  شود و لذع فم معده و غثیان و ضعف اکثر بود و گا

عطش و تلخی دهن بران شاهد بود و اگر بسبب اورام اعضای دیگر مثل ورم مثانه و رحم افتد باشند عوار  اورام 

انتباه .  خصوصه او پردازندمذکوره معلوم شود پس هر قسمی از اقسام سرسام که مشخص گردد مطابق آن بعالج م

بدانند که گاهی در قرانیطس به سبب مشارکت یا انتقال ماده جوهر دماغ نیز ورم کند و این شدیدالردائت است در روز 

چهارم بکشد و اگر ازان تجاوز کند نجات یابد در اکثر و کسی که بسرسام بمیرد اکثر به سبب آفت در نفس هالک شود 

ادی ست و او در آن مختل گردد و بسیار باشد که حجاب و عروقی که از سر خارج شده است بهر آنکه حرکت نفس ار

ورم کند حتی که با آن درزهای سربشکافد و اگر در قرانیطس دوام ثقل در نواحی سر و رقبه باشد و بعد از آن تشنج و 

او یک روز نهایت تا دو قی زنگاری عار  شود مریض در ساعت بمیرد و اگر قوت قوی باشد اطول مدت مهلت 

روزست و امیدوارترین اصناف قرانیطس آنست که مریض آنچه هذیان کند بعد خفت تپ بیان آن کند و بساست که 

منحل و زائل میگردد قرانیطس ببواسیر اگر سیالن یابد یا خون از عروق مقعد جاری گردد و عطسه در سرسام دلیل 

ل باشند از سرسام کم نجات می یابند و اختالج اعضا و صداع شدید دائم محمود است و مشائخ که متجاوز از شصت سا

منذر بسرسام است و اکثر بحران قرانیطس بعرق و یا برعاف و یا بجریان دم بواسیر می باشد و سوءتنفس و شخوص 

سام چشم و تواتر نفس و تقطیر بول هر گاه در این علت عار  گردد بیمار هالک شود و هر گاه چشم صاحب سر

گشاده ماند و حرکت نکند پس صفرای سرخ قی کند در همان روز یا روز دوم بمیرد و ایضا کج شدن دهن صاحب 

سرسام قاتل است اگر عقب او خفت رو ندهد و اشک آمدن ردی است خصوصا از یک چشم و دوام مائیت بول در 

یگر خنده بود ردی است و همچنین سرسام مهلک است و در سرسام اگر با اختالط عقل ساعتی گریه و ساعتی د

سرسامی که منتقل از ذات الریه باشد داللت به شدت حرارت خلط می نماید اگرچه انتقال یابد بسوی غیرحقیقی و 

بیشتر سرسام غیرحقیقی بسرسام حقیقی منتقل می گردد و گاه سرسام بدق یا جنون منتقل گردد و گاه ماده قرانیطس از 
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ه و انتقال به لیثرغس می نماید و اشتداد اعرا  لیثرغس و کثرت عرق دران قاتل است و حرارت میل ببرودت نمود

جودت تنفس و انحطاط اعرا  خصوصا ظهور ورم پس گو ش نشان سالمت است و چون صاحب لیثرغس را بعد از 

و خروج بول بی  تنقیه بدن و آمدن بهو ش اختالج در همه بدن و رعشه در دست و پای چپ افتد با کثرت اشتهای طعام

اراده و بعد از عرو  حاالت مذکوره بروز هفتم یا هشتم اختالج قلب یا بیهوشی ظاهر شود پس همان روز یا روز دوم 

یا سوم بمیرد و همچنین اختالج بعضی اعضا مانند رخساره ایسر و دست و پای همان جانب با قلت  اشتهای طعام و 

سپس احتباس بول و اختالط عقل در مدت  یکنیم ماه می گردد ...... به فالج خروج بول بی اراده با سوز ش شدید منجر 

و بروز چهارم بهالک می انجامد و سرسام سوداوی کمتر افتد و اگر افتد در آخر منجر به مالیخولیا می گردد و کذا فی 

وض  عار  شود و اسرار شیخ الرئیس می فرماید که گاهی در نبض بعض صاحبان سرسام اختالف در حرکت اجزای 

مرتعش گردد بنا بر ضعف  قوت و قلت روح بسبب تحلل از کثرت حرارت و این منذر بغشی بود مگر آنکه اختالف و 

ارتعا ش را صالبت رگ و قوت قوت واجب کند که این منذر بغشی نبود و گاهی نبض ایشان تشنجی گردد پس منذر 

بینند و دران امرا  قبض طبیعت بافراط گردد بنحویکه خروج  بتشنج بود و چون عالمات امرا  حاده و حمیات صعبه

براز بمثل حقنه های لینه متعسر شود و در آنجا ادرار کثیر یا عرق بسیار یا رعاف یا آفت در احشا یا اورام در مغابن و 

زن بالسبب امثال آن نباشد این منذر قوی بسرسام بود و قرانیطس را نسیان شی قریب الغیبت از حواس ظاهری و ح

ظاهر و احالم زویه و صداع کثیر و ثقل و امتال تقدم نماید و در اکثر زردی چهره و سهر طویل و خواب مضطرب تقدم 

کند و این اعرا  مشتد گردد مادام که مواد متوجه بسوی دماغ بود و در عروق آن گرد ش کند و چون قریب قرانیطس 

و خصوصا در صفراوی و چون درین  *141*از پس سر قریب قفا دریابند  شوند و دماغ ماده را تشرب کند در ابتدا وج 

مر  افتند و دماغ ورم کند چشمهای ایشان خشک شوند بعده اشک شروع گردد و خصوصا از یک چشم و بیشتر 

و یا چشمها را بمالند و گاهی میل بسکون اکثر اعضا کنند مگر دستها که بیشتر آنرا حرکت دهند گویا که ریزهای اشیا 

کاه می چینند و گاه چشم بپوشند و گاهی گشاده دارند و ضجر کنند و گاه از کالم فصیح کسل نمایند و اراده تحریک 

زبان نکنند و گاه ایشان را تقطیرالبول حادث شود و این در حمیات از دالئل قوی برسام حاضرست و از آالمیکه در 

دردناک ایشان را بسختی مس کنند المی نیابند و گوئیم که چون  اعضای ایشان باشد غافل شوند بلکه اگر کدام عضو

ورم در جانب مقدم دماغ افتد تخیل را فاسد کند پس بیمار ریزه های اشیا از لباس و گاه از دیوارها بچیند و اشیاء 

یمار تخلیط غیرموجوده خیال کند و دست پیش چشم همین جنباند و اگر ورم در وسط دماغ باشد فکر را فاسد کند پس ب

نماید در چیزیکه عمل کند و تمیز باطل شود و بهذیان کثیر تلفظ نماید و چون ورم مائل بخلف یعنی موخر دماغ افتد 
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حافظه را فاسد کند پس بیمار امور غیر واق  را یاد کند و آنچه بیند فرامو ش نماید و فی الحال از آن غافل شود حتی که 

اقدام نماید پس طلب او یاد نشود و گاهی طشت برای بول کردن دران طلب  گاهی چیزی را طلب کند و بسوی آن

نماید و بسوی آن اقدام کند و باز آنرا فرامو ش سازد و اگر ورم بجمی  جهات دماغ مستعمل باشد اینهمه عالمات ظاهر 

کنون تدبیر کلی سرسام گردد و اگر با آن دماغ ورم کند چهره و چشم سرخ گردد و چشمها بیرون خاسته بود تم کالمه ا

 . بقلم می آید بران نظر دارند و سپس عالج هر قسم او که مطلوب باشد مالحظه فرمایند

بدانکه تدبیر مشترک در اصناف سرسام حقیقی آنست که هر گاه اختالط عقل و هذیان شروع  عالج کلی اقسام سرسام 

د و اگر در سه روز اول اتفاق فصد نیفتد و قوت مساعدت گردد و مانعی قوی نباشد فی الفور مبادرت به فصد سر رو کنن

کند تا هفته اول بروزیکه مناسب دانند بگشایند اما هر قدر که فصد سری  تر بود ناف  تر باشد و اگر رگ سررو یافته 

اولی نشود هفت اندام بگشایند و ایضا اگر ماده شدیدالتوجه بسوی سر باشد درینصورت فصد هفت اندام بلکه باسلیق 

است و اخراج خون بقدر صالح مناسب اما اگر آثار قرب غشی مثل ارتعا ش نبض یا انخفا  و اختالف آن بالنظام که 

یک نبضه عظیم و دیگر صغیر بود یافته شود فی الحال خون بند کنند تا غشی نیفتد و بهتر آنست که خون بتفاریق 

با وجود عدم اقتضا مقاومت مر  کند و عصابه فصد محکم  گیرند و در ضعف قوت اندک بر آرند تا طبیعت بقوت خون

بندند تا از اضطراب حرکات مریض وا نشود و احتیاط نمایند که بیمار به سبب بی شعوری خود عصابه فصد نگشاید که 

خون جاری گردد و اگر قوت مریض قوی و سرسام شدید باشد روز دیگر فصد رگ پیشانی بعد فصد قیفال نمایند و 

ن اگر قوت قوی نباشد و یا فصد دست ممکن نبود و یا مانعی از آن باشد رگ پیشانی گشایند و اگر امتال بسیار همچنی

یابند حجامت میان کتفین نمایند یا زلو بچسپانند و همچنین در صبیان و یا از رعاف خون جاری کنند و یا بر ساقین 

در تاخیر فصد خطر نبود و در فصد دو روز یا سه روز تاخیر حجامت نمایند و هر گاه حال قوت و سرسام متوسط باشد و 

کنند پس بعد استقرار ماده فصد نمایند تا منفعت او ظاهر شود و فصد روز اول و سوم کنند و در چهارم اهمال ضرور 

در درجه  است و بعد فصد استعمال حقنه لین مثل روغن گل بماءالشعیر و یا آب و زیت و عند احتیاج بقوی تر از این که

لینت باشد نیز مناسب بود و استعمال لخلخه سری  االثر است و مالیدن و بستن پایها در جذب ماده انف  االشیاست و 

پاشویه به دستور و حجامت ساقین با شرط در دموی و بی شرط در غیر آن ناف  ترین تدابیر است و تدفین سر به روغن 

ان یا کبوتر را بر سر مریض بنحوی شق کردن که خون او بر سر آن گل و سرکه مان  است مطلقا و همچنین ماکی

بچکد و گرماگرم بر سر بستن در اقسام آن مجرب است و کذا ماهی و جلد سر بز در حال سلخ آن بر سر گذاشتن 
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مجرب و چون تپ الزم این مر  است تدبیر تیپ مدنظر دارند و جهد و قصد تنویم بنطوالت و سعوطات و ضمادات 

مطالب است و در نطول که جهت آوردن خواب استعمال نمایند خشخا ش اندازند و برای اصالح خشخا ش اندکی  اهم

بابونه نیز افزایند و خانه تاریک معتدل الهوا باید خالی از تصاویر و از اشیای براق روشن و روبروی مریض کالم بسیار و 

ده آواز قوی و غضب و ضجر و طیش و فریاد نماید السیما وقت آواز قوی نکنند و پیش او ذکر چیزی نکنند که او را آما

بحران و باید که به همجلیس مریض مردم ظریف محبوب او و شفیق بدان باشند تا بسبب ایشان از اضطراب محفوظ 

ماند و هر گاه علت از ابتدا تجاوز کند و از هفت روز درگذرد و حرکات مضطربه ساکن شوند یا سبات عار  گردد 

الملک و امثال آن در  دات قوی خصوصا خشخا ش هرگز استعمال ننمایند و درین هنگام پودینه و نمام و اکلیلمبر

نطوالت افزایند و لعاب تخم کتان بآب و روغن زیتون بر سر مالند یا بریزند و بدن بیمار را به روغن مذکور نیم گرم باید 

و ش کرده باشد مدرات مانند شیره بزور مدره و شربت بزوری داشت و اگر به سبب فقدان عقل و ضعف حس بول را فرام

نوشانند و مثانه او را به روغن زیت نیمگرم و یا روغن گل و یا روغن بابونه مالیده بعد از آن به آبیکه در آن بابونه و 

از انحطاط و اکثر  الملک و بنفشه جوشانیده باشند نطول کنند و مثانه را بدست بمالند تا ادرار حاصل شود و بعد اکلیل

خروج از علت تدبیر ناقهین را مستعل دارند و در گهواره او را بنشانند و حرکت خفیف دهند که هوا بدان رسد و از هوای 

صحیح طیب نقل کنند و اگر اراده حمام باشد به آب شیرین تحمیم خفیف نمایند تا خواب  *142*ردی فاسد بهوای 

ثیر است و لحوم خفیفه بخورانند و تخمه و آب سرد شدید البرودت و آفتاب و باد سموم آورد چه در تنویم ایشان فوائد ک

چون در عالج این هر عالج سرسام دموی و صفراوی  و مخدرات قویه مضر سرسام است اجتناب از آنها واجب شمارند 

فرق مابین عالج دموی و دو قسم فرق قلیل است و در اکثر تدابیر مشترک لهذا عالج هر دو یکجا بقلم می آید و 

صفراوی آنست که در سرسام صفراوی احتیاج بتطفیه و تسکین بیشتر است و در دموی بتحلیل م  تسکین فزونتر و 

اجتناب از آب سرد و مبردات دیگر چندانکه در دموی ضرورست در صفراوی واجب نیست و قصد تنویم بنطوالت مرطبه 

ءً و سعوطاً در صفراوی اهم است و ایضا در عالج صفراوی حاجت به اسهال و استعمال روغن کدو و کاهو و غیره طال

صفرا اکثرست و بفصد کمتر و اسهال در صفرا بشرب مزلقات لطیفه و منقیات دم میباید و اگر طبیعت محتبس یابند در 

بخالف دموی بلکه  هر حال شاهتره داخل نمایند و در صفراوی به اخراج خون چندان مبالغه نکنند که قریب بغشی رسد

خون بقدر صالح م  احتراز از عرو  غشی برآرند بعده به استفراغ صفرا پردازند و ایضا ادویه بارد رطب اختیار کنند و 

اغذیه دموی بعد فراغ از مسهل و حقنه باید که بارد و قابض باشند مثل حصرمیه و سفرجلیه و تفاحیه و ریباسیه بخالف 

ضه نشاید بلکه مثل مزوره کدو و کشکاب جو مقشر و مزوره اسفاناخ و قطف و ما ش مقشر صفراوی که دران اغذیه قاب
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بکاهو و اندک گشنیز و مانند آن استعمال نمایند و بسرکه و شکر یا خوبانی یا آلوبخارا و امثال آن تر ش کنند بالجمله در 

سعوط و لخلخله و پاشویه و غیره که در  هر دو قسم بعد فصد و کودکان را بعد حجامت میان دو شانه تبرید و ضماد و

عالج امرا  دماغی حار مذکور شد بعمل آرند و یا در تبرید مذکور لعاب اسپغول عرق کیوره عرق گاو زبان عرق 

الثعلب اضافه کرده خاکشی پاشیده صبح بدهند و بجهت شام شیره تخم خرفه زیاده کنند و یا در تبرید مذکور شیره  عنب

الثعلب عرق کیوره عو  شیره مغز تخم تربوز داخل  تخم کدو شیره تخم خیارین عرق نیلوفر عرق عنبخرفه شیره مغز 

کرده خاکشی پاشیده صبح دهند و وقت شام صرف لعاب بهدانه شیره مغز بتخم تربوز و عرقیات مذکوره و شربت نیلوفر 

ب هر یک چهار توله عرق بیدمشک شربت و خاکشی استعمال نمایند و ایضا بعد از فصد عرق شاهتره عرق نیلوفر گال

انار شیرین هر یک دو توله و در صورت غلبه صفرا شیره آلوبخارا ده دانه آب تمرهندی سه توله افزوده بدهند و روز دوم 

عرقیات مذکوره باال با شربت عناب و شربت بنفشه و شربت نیلوفر و لعاب اسپغول و خاکشی استعمال کنند و اگر در 

و فصل صیف از انصباب صفرا قی مفرط و تشنگی و حبس بول و براز با تپ و سرسام عار  شود بعد فصد  عمر جوانی

باسلیق لعاب بهدانه شیره عناب شیره مغز بتخم تربوز شیره تخم کاهو عرقیات شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده 

ار برند و پاشویه بارد کنند و شاخها کشند و صبح بدهند و به جهت شام لعاب بهدانه عرقیات شربت نیلوفر خاکشی بک

بعده مسهل صفرا دهند و اگر از خوردن چند گلوری پان باالی مسهل عوار  سرسام و صداع و اغما بهم رسد فصد 

باسلیق ایمن بگیرند و اگر یافته نشود از ایسر خون گرفتن نجات می بخشد و اگر سرسام با ریز ش از بینی و گرفتگی 

الثعلب جو ش داده صاف کرده و شیره کاهو شربت نیلوفر  چشم باشد بهدانه عناب سپستان در عرق عنبآواز و سرخی 

خاکشی داخل کرده دهند و پاشویه کنند و اگر با نزله و سرفه باشد بعد فصد سر رو بهدانه خطمی خبازی سپستان گل 

هند و اگر در فصل گرما سرسام با نفث الدم بنفشه جوشانیده و صاف نموده و شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی پاشیده بد

الثعلب شربت نیلوفر زهرمهره سوده برای تقویت حرارت  عار  شود بعد فصد شیره تخم خرفه لعاب اسپغول عرق عنب

غریزی و حبس خون داخل کرده دهند بعده اگر تشنگی بسیار شود و بر زبان خارها افتد و خشک گردد آب آلوبخارا 

کاهو شیره خیارین شربت نیلوفر نوشانند و از لعاب اسپغول غرغره سازند و پاشویه بارد نمایند و غذا  لعاب اسپغول شیره

آ ش جو و دال خشکه و آب انار والیتی و لیموی شیرین بخورند و بجهت آخر روز شیره عناب لعاب بهدانه شیره مغز 

ون قرص طباشیر عو  آلوبخارا افزایند و غذا بتخم هندوانه شیره مغز بتخم کدو شربت بنفشه دهند باز برای حبس خ

آ ش جو مقرر سازند بعده مسهل ؟ دهند و در آخر روز مسهل لعاب اسپغول گالب و گاهی روز مسهل وقت شب همین 

میدهند و بدانند که استعمال قرص در ابتدا اگر حمی خلطی نباشد مضائقه ندارد برای من  احتراق خون و تغلیظ ماده و 
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هند و از اضمده معمولی درین مر  صندل و گالب و کافور و آب گشنیز سبزست و کذا جراده کدو و حبس خون مید

الثعلب برگ بید صندل سفید گل نیلوفر تخم کاهو مغز تخم هندوانه بسرکه و گالب و روغن گل سرشته  خیار برگ عنب

سرشته نان از یک طرف بیزند و بر طرف خام . ...............نیز معمول و بستن نان مونگ بر سر باین طریق که آردمونگ 

بغایت آزموده  *143*. او روغن گل مالیده از همین جانب نیم گرم بر سر بندند و بعد هر پاس تبدیل آن کرده باشند

است و نهادن پارچه بگالب و روغن گل هر یک دو جزو سرکه یک جزو تر کرده بر سر نیز مجرب است و اگر حاجت 

ده بود آب بقول و اوراق بارده آمیزند و ضماد برگ علیق بر سر بقول شیخ در صفراوی نف  کثیر دارد و در تبرید دماغ زیا

مسکن مریض و قریب او مشمومات بارده مثل نیلوفر و بنفشه و گل سرخ و کافور و غیره نهند و سعوط مغز تخم کدو 

ا شیر زنان سعوط کردن و بر سر دوشیدن و اگر شیرین مغز تخم تربوز سوده قدری روغن گل آمیخته نیز مفید و ایض

میسر نشود شیر بز بر سر ریختن و روغن کدو و نیلوفر بر سر مالیدن و از آب کاهو آب گشنیز تازه آب خیار قدری سرکه 

آمیخته و یا از صندل سوده و آب کاسنی سبز و آب تربز اندکی کافور آمیخته در شیشه کرده لخلخه ساختن و از آب 

اهو و صندل سفید و کافور سعوط کردن و از گل خیر و گل نیلوفر تراشه کدو هر واحد نیم پا و سبوس جو سه برگ ک

مشت جوشانیده نیم گرم پاشویه نمودن مفید است و ایضا بقول شیخ در ابتدا رادعات صرف استعمال کنند مگر آنکه ورم 

بتدا به چیزیکه در آن قدری ارخا بود برای تسکین عظیم باشد که در آن عروق خارج سر ورم کند پس در اینصورت ا

وج  واجب است بعد نطوالت مبرده غیرقابض که در آن اندکی بابونه داخل کرده باشند استعمال نمایند و بهر وجه جذب 

او مواد بسوی اسفل نمایند از دلک قدمین و غمز آنها و بستن رانها از بیخ تا قدم و گذاشتن پاها در آب گرم و ریختن 

بران خصوصا در حال هبوط حمی و قبل اشتداد آن و مالیدن قدمین بسنگ پا و یا بکیسه حمامی و یا بخرقه خشن باید 

و اگر در آب گرم بعض حشایش بارده مانند بنفشه و خطمی و خبازی و سبوس گندم و اندکی نمک طعام باشد بهتر 

گذارند بدون شرط و اگر بمسهل حاجت اقتد روز هشتم  است پس بگشایند قدمین را و محجمه بر ساقین و تحت قدمین

مسهل صفرا و یا به دیگر ملینات مناسبه که در عالج امرا  دماغی دموی و صفراوی و صداع دموی و صفراوی 

گذشت تنقیه نمایند و اگر استعمال حقنه ممکن باشد بهتر او مسهل است به اجزای مسهل صفرا بعمل آرند یا شیاف 

لی بعمل آرند لیکن استعمال حقنه و شافه بعد هبوط تپ و قبل اشتداد آن کنند و اگر بیخوابی مفرط ترنجبین معمو

عار  گردد تخم کاهو به اندک پوست خشخا ش و یا با کافور و افیون و اندکی زعفران و یا بدون آن بر سر ضماد 

رده درآوردن خواب مجرب ست اما در نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و سعوط افیون بقدر یک سرخ بگالب حل ک

حالت ضعف قوت استعمال افیون و دیگر مخدرات مهلک است بلکه مثل شربت خشخا ش استعمال نمایند و پاشویه بارد 
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بعمل آرند و کاهو بر سر او ضماد نمایند و تخم خشخا ش در ماءالشعیر بنوشانند و نطوالت منوم که دران کاهو و پوست 

بنفشه و نیلوفر و جو مقشر و گل سرخ و غیره باشد بکار برند و اگر بسبب ذهول طبیعت و  خشخا ش و تراشه کدو و

تصاعد ابخره سبات قوی الحق گردد و نشانه های بحران ظاهر نباشد بهر نحو او را بیدار دارند و دست و پای او را به 

ته افسرده نگردد و باعث هالکت سختی مالند و موی سر او را همی کشند که بواسطه سبات حرارت غریزی فرو رف

نشود و هر گاه مر  به انحطاط افتد و هذیان و اختالط عقل هنوز بحال خود باشد در حالت ضعف قوت شیر زنان و در 

السوس و بنفشه و بابونه  صورت بقای قوت شیر بز بر سر دوشند و بعد از ساعتی سر را بنطول معتدل که در آن اصل

ت بشویند و شیر باز دوشند و باز بدستور نطول نمایند به همین طریق چند روز و غذا ماءالشعیر داخل بود م  دیگر مبردا

دهند و گاهی تلطیف غذا میکنند حتی که یک دوره در سکنجبین اقتصار می نمایند و در انحطاط مر  بتدریج در غذا 

زند یا تر ش بفواکه بارده کنند و درین وقت بنان بیفزایند و از کدو و بقول بارده و ما ش و حبوب بارده بطریق اسفیدباج سا

سمید در آب سرد تر کرده نف  یابند و جالب بر برف سرد کرده دهند و باقی تدبیر از عالج امرا  دماغی دموی و 

صفراوی و صداع دموی و صفراوی حسب حاجت اخذ کنند تعلیم در سرسامیکه از صفرای محترقه افتد عنایت به ترتیب 

د و حقنه های مبرد مرطب حتی االمکان بعمل آرند و تا که عالمات نضج ظاهر نشود استعمال حقنه و مسهل بیشتر دارن

جایز نبود و تا ظهور نضج ماءالشعیر رقیق بجالب آمیخته بنوشند و روغن بنفشه و کدو بمالند و شیر زنان بر سر دوشند 

ه باشد که سرسام حار به امرا  دیگر مثل لیثرغس و تفهیم گا.  و باقی عالج از تدابیر سرسام صفراوی اخذ کنند

شقاقلوس و دق و تشنج منتقل گردد پس هر گاه تغمیض عین دوام کند و آب دهن سائل گردد و نبض بطی و لین شود 

و دیگر عالمات لیثرغس یافته شود بعالج او نائل شوند و اگر عالمات شقاقلوس ظهور نماید بعالجش پردازند و اگر غور 

ین و نرمی تپ و هزال بدن و صغر و صالبت نبض و دیگر آثار دق ظاهر شود بعالج او مشغول گردند و اگر نبض عین

تشنجی گردد و دیگر نشان تشنج دریابند عالج تشنج نمایند اقوال حذاق  مصنف اقتباس می نویسد که در سرسام 

و صندل مفید تخم کاهو گشنیز خشک هر  دموی روز اول رگ سر رو زنند و خون چندان گیرند که قریب بغشی رسد

یک سه ماشه و گالب ضماد کنند و ضماد سوار تنها بگالب همین اثر دارد و لخلخه بارد ببویانند و پاشویه بارد کنند و 

شیره تخم کاسنی و بنفشه هر یک نه ماشه و تخم کاهو مقشر چهار ماشه مغز تخم کدو شیرین هفت ماشه و آلوبخارا 

 الب و عرق کاسنی و نیلوفر هر یک پنج توله برآورده سکنجبین ساده یا مقطری چهار توله داخل کرده ده دانه در گ

بنوشانند و غذا آ ش جو بشربت نیلوفر و گالب دهند یا اسفاناخ یا ترنج و روز دوم صبح رگ پیشانی زنند و  *144*

یان را زائل می نماید و تا هفت روز سوای وقت عصر رگ ارنبه گشایند که همان زمان بهو ش می آورد و درد سر و هذ
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فصد همه تدابیر بدستور دارند و روز هشتم به مطبوخ فواکه تلیین طب  نمایند و بجای آب بر عرق نیلوفر و گالب اکتفا 

نمایند و وقت شام غذا خشکه گیالنی باسفاناخ دهند و صبح تبرید شیره کاسنی و خیارین و مغز و تخم کدو هر یک نه 

لعاب بهدانه و ریشه خطمی هر یک سه ماشه در عرق بید ساده و گالب و عرق نیلوفر هفت توله برآورده شربت ماشه 

نیلوفر چهار توله داخل کرده اسپغول نه ماشه پاشیده بنوشانند همین سان سه چهار بار تکرار مسهل نمایند و جهت 

تنقیه بنا بر تعدیل مزاج قرص کافور سه ماشه سوده  تبرید دماغ سرکه و گالب و روغن گل بر زبان مالند و بعد حصول

در شربت نیلوفر یک توله آمیخته بلیسانند و باالیش شربت بزوری بارد سه توله در عرق کاسنی و نیلوفر هر یک هفت 

توله بنوشانند و غذا شوربای بچه بز شیرخواره بنان تنوری دهند و در تبرید ماده اعتدال مرعی دارند و در ربودن 

اضطراب و بیخوابی شیره تخم خشخا ش و کاهو بگالب و شربت خشخا ش دهند و یا مخدری بخورانند به مقداریکه او 

را بیخبر سازد انگاه مجال یابند به اهتمام تحلیل ورم مشغول شوند ایضا او   می گوید که در سرسام صفراوی اول فصد 

شحم او نه توله با شربت نیلوفر چهار توله دهند و آب هندوانه  باسلیق کنند و خون وافر گیرند و آب انارین معصورین با

و خیار و کدو هر کدام از اینها که بدست آید بنوشانند تا چهار روز و غذا آ ش جو با نبات و گالب دهند و از برگ بید 

ن کدو و کاهو بر ساده و تراشه کدو و خیار و سرکه و روغن گل و کاهو بر پیشانی و صدغین و یافوخ ضماد کنند و روغ

برف سرد ساخته سرکه آمیخته جهت تقویت و تبرید بر همه سر مالند و نان مونگ که در شیر گاو میسازند به روغن گل 

چرب کرده بر سر بندند و این ضماد راقم در این باب از مجربات است گشنیز خشک تخم کاهو مقشر صندل سفید گل 

آب برگ ؟ و ..... ن این لخلخه آب گل سدا گالب آب گشنیز آب نیلوفر بنفشه هر یک سه ماشه بعمل آرند و همچنی

عرق بیدمشک هر یک یک توله سرکه مقطر یک نیم توله کافور چهار حبه حضض بو ش دربندی مغز تربز صندل سفید 

ب همه الثعل مغز پزویه هر یک سه ماشه و این پاشویه کنند که بکرات آزموده است برگ بید ساده برگ گل سرخ و عنب

الثعلب سبوس جوهر یک نه توله تخم خطمی گل بنفشه هر یک چهارتوله گل نیلوفر  سبز گل کیوره تخم کاسنی عنب

هفت توله جو ش کرده بکار برند و این دوا دهند آلوبخارا بست و پنج عدد خوبانی ده عدد در آب هندوانه نیم آثار شب 

توله شیرین ساخته بنوشانند و تا هفت روز جمله تدبیر بدستور  خیسانیده و صبح آب زالل گرفته بشربت نیلوفر چهار

دارند و روز هشتم شربت را موقوف نموده مغز خیارشنبر و ترنجبین هر یک شش توله گلقند شیر خشت هر یک چهار 

ش توله از شربت الهی علویخانی و یا شربت ورد مکرر اهلیلجی یا شربت آلو مسهل ایشان چهار توله روغن بادام ش

ماشه اضافه نموده بدهند و بجای آب عرق کاسنی و گالب نوشانند و غذا وقت شام ؟ بنوما ش که در ان اسفاناخ افتاده 

باشد دهند و روز نهم شیره کاسنی و خیارین و کدو هر یک نه ماشه لعاب به دانه سه ماشه لعاب ریشه خطمی چهار 
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له برآورده شربت نیلوفر چهار توله سبوس اسپغول سه ماشه ماشه درگالب و عرق نیلوفر و بید ساده هر یک هفت تو

چهار مسهل دهند بعده اگر اندکی هذیان و بیخوابی باقی ماند ... تخم ریحان چهار ماشه پاشیده بنوشانند و همین نمط 

..... ین و یا به دستور بود شیر زن از پستان بر سر دوشند و طباشیر و زرشک هر یک دو سه ماشه سوده در شربت انار

آمیخته بلیسانند و شربت خشخا ش و نیلوفر هر یک دو توله در گالب و عرق کوه هر یک هفت توله دهند و روغن 

بنفشه و کاهو و کدو و شیر زن مساوی در بینی چکانند در روزی ده دوازده بار و غذا شیربرنج دهند و یا مهلبه فقط و یا 

تا یک هفته ثابت مانند اگر زائل شد فبها و اال رگ اسلیم از دست چپ مهلبه تخم خیار و یا کدو و بر همین تدبیر 

گشایند که رف  هذیان و اختالط می نماید و آنجا که بعد زوال سرسام بتمامه سهر باقی مانده باشد به تدبیر سهر پردازند 

مو ش کرده باشد به تدبیریکه اگر بول کردن فرا...... و این نطول بکار برند تخم کاهو پوست خشخا ش و اندکی بابونه و 

در عالج کلی گذشت پردازند و شیره قرطم و تخم خربزه هر یک نه ماشه شربت بزوری و کشوث هر یک دو توله 

و گل بنفشه یک توله در گالب پاو آثار و شربت بنفشه مکرر چهار توله هر روز سه چهار بار دادن بول براند و .... بدهند 

گفته که بنفشه جو مقشر کوفته بیخته  اکلیل الملک جوشانیده بر سر نطول کردن و آب سرد اصال ندهند سویدی 

شربت بنفشه نوشیدن و نان سفید مغسول بشکر شیرین کرده خوردن در سرسام حار مجرب من است و از اطبای دیگر 

نیلوفر و یا شیره تخم نقل کرده که شرب نقوع بنفشه و یا شربت نیلوفر و یا ماءالقرع و یا شیره تخم خشخا ش بشربت 

خرفه بشربت اجاص و یا شیره تخم خیار بشربت آلو و نیلوفر و یا شیره تخم قثا بسکنجبین یا ماءالشعیر مطبوخ دران 

قطعه کدو تنها یا م  خشخا ش کوفته و روغن بادام و یا ماءالشعیر به روغن کدو و بشربت خشخا ش و یا بشربت بنفشه 

فاشرا نیم درم هر روز و یا افیون ثمن درم و به تدریج تا رب  درم در ماءالشعیر و یا آب نیم و یا آب تربز بشکر و یا بیخ 

گرم بجای آب برف که مضر است و یا خوالن و نطول مطبوخ جو مقشر کوفته و پوست خشخا ش و کذا بابونه و گل 

و نیلوفر و کذا  *145*و بنفشه و پوست خشخا ش کذا گل نیلوفر تخم خطمی بنفشه پوست خشخا ش و کذا جراده کد

بابونه جو مقشر گل بنفشه و کذا تخم کاهو بابونه جو مقشر گل بنفشه و کذا نیلوفر پوست خشخا ش جو مقشر و ضماد 

جراده کدو و یا روغن او و یا آب کاهو و یا خطمی و سرکه و حی العالم و یا آب برگ انگور و سرکه و آب سیب و یا آب 

ا آب مذکور و سرکه و گالب و یا آب خیار و یا جراده کدو و آب قثا یا قثا سائیده بروغن گل الثعلب و روغن گل و ی عنب

الثعلب و تبدیل آن هر ساعت در قرانیطس  و وض  روغن کدو و شیر زنان بر سر و یا مسکه و یا روغن گل و آب عنب

ور و یا طحلب و شم زعفران که منوم صبیان و یا روغن مذکور و پوست خربزه زرد باریک سائیده و یا تنها پوست مذک

است و خوالن و سعوط به روغن بادام و روغن فندق مساوی و غذا کاهو خام و پخته مطیب به روغن بادام و یا اسفاناخ 
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یا سرمق به روغن بادام و یا تربز و یا خوخ و یا عدس مقشر بشیره بادام و گشنیز خشک و یا بقله یمانی بروغن و یا 

ادام و آب انار میخو ش و یا خیار و یا قثای مقشر و یا ما ش بروغن بادام و گشنیز سبز و شیره بادام و غسل خرفه بشیره ب

پایها بسبوس گندم و نمک جریش و آب گرم و دلک و غمز آنها دائم همه ناف  سرسام حار است مسیحی گوید که در 

ک مرتبه یا دو مرتبه دهند در روز به حسب عادت مریض ابتدا فصد کنند و اسهال بماءالفواکه نمایند و غذا ماءالشعیر ی

در صحت به همان مقدار و مراتب و بر سر او سرکه در روغن گل بریزند و هر گاه علت متمکن گردد باید که فصد ترک 

نکنند که این بهترین عالج اوست و گاه در این وقت فصد رگ پیشانی کرده می شود و منفعت بزرگ می نماید و اخراج 

ون در یکبار مقدار کافی کنند و روغن گل مضروب بسرکه بر سر نهند بنا بر تعدیل مزاج دماغ و تقویت آن معذلک و خ

هر گاه مر  به منتهی رسد و مریض را بیخوابی و اختالط کالم باشد بگیرند بنفشه خشک و پوست خشخا ش و جو 

ل بابونه و در آفتابه به آب بجوشانند تا آب سرخ گردد مقشر و تخم کاهو و بیخ لفاح و گل نیلوفر و پوست کدوی تر و گ

پس نیمگرم بر سر ریزند و از طشت باز آب در آفتابه نموده گرم کرده همچنین هر روز بمرات نطول کنند بعده تغریق 

 سر بروغن بنفشه مضروب بشیر و کذلک روغن نیلوفر و روغن تخم کدو نمایند و اگر هذیان و اختالط بحال خود باقی

ماند شیر زنان بر سر دوشند و هوای مسکن سرد کنند و اگر طبیعت قبض باشد بحقنه لین اسهال آورند و شربت بنفشه 

با آب انار میخو ش آنرا ناف  است و ناف  تر از این ماءالقرع بجالب است و غذا از کدو و اسفاناخ و بقله یمانی و کاهو و 

قشر و بادام مقشر سازند و هرگاه مر  در انحطاط شروع کند و در خیار و قثاء و ما ش مقشر و عدس مقشر و جو م

قاروره نضج ظاهر شود و مر  خفت پذیرد بیضه نیمبرشت و ماهی تازه و بچه مرغ غذا سازند و هرگاه مر  زائل 

هر تدبیر گردد تا زمانه دراز تناول اغذیه که در آن حدت و حرارت باشد حذر کنند و همچنین از تعر  بحرارت آفتاب و ب

الملک بر زبار  که سر را گرم کند و گاهی ارباب این مر  را عسرالبول عار  می شود پس آب مطبوخ بابونه و اکلیل

ریزند و روغن شبت و روغن بابونه بمالند صاحب کامل و جام  گویند که اول در آن ابتدا بفصد سررو باید کرد چون 

ت قوی باشد چندان خون برآرند که غشی عار  شود السیما اگر قوت و سن و فصل و غیره مساعدت کند و اگر قو

سرسام دموی باشد و اگر فصد صافن برای جذب ماده از فوق باسفل کنند بدان انتفاع یابند و اگر مریض طفل باشد بر 

قوت  کتفین او حجامت کنند و مقدار حاجت خون برآرند و استعمال فصد و حجامت در روز اول و دوم و سوم باشد اگر

قوی بود و در روز چهارم تعر  بدان نکنند و عقب فصد آب انار میخو ش بجالب یا شربت تمرهندی نوشانند و روز 

فصد باندک شوربای چوزه مرغ معمول به آب غوره و آب انار تر ش غذا سازند بعده اگر طب  قبض باشد برای تلیین 

به آب گرم مالیده صاف کرده نیمگرم وقت سحر بنوشانند فلوس خیارشنبر و ترنجبین و تمرهندی هر واحد بقدر حاجت 
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و یا لعوق اجاص بلعوق خیار شنبر به آب نیم گرم بدهند و یا شربت ورد بسکنجبین و آب سرد بیاشامند و اگر قوت 

بر  متحمل باشد و تشنگی نبود اسهال باشد بآب لبالب نیم رطل با بست درم شکر آورند هر کدام از اینها که میسر آید و

مریض تناول او سهل باشد بدهند و اگر بر مریض استعمال حقنه سهل باشد موافق تر بود بنا بر اجتذاب ماده باسفل 

لیکن به آب چغندر چهار اوقیه و مری یک اوقیه و روغن کنجد یک اوقیه و یا باین حقنه لین جو مقشر کوفته بست درم 

ه را در سه رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند و نیم رطل از آن بنفشه پنج درم سپستان سی دانه عناب بست عدد هم

صاف کرده در آن ده درم خیار شنبر مالیده صاف کرده یک اوقیه روغن بنفشه و یک نیم ورم نمک جریش بران انداخته 

و  حقنه کنند و هر وقت که طب  قبض شود و مریض متحمل مسهل و حقنه نباشد شیاف از خطمی و بورق و شکر سرخ

شیاف معمول از ترنجبین استعمال کنند و هرگاه تنقیه بفصد و تلیین طب  کردند روغن گل بسرکه و گالب درهم کرده 

سرد نموده پارچه کتان در آن تر ساخته بر سر دارند که این ترطیب دماغ و تقویت آن و من  بخارات کند و بالجمله 

آن بغایت دارند و عضالت ساق بعصابه بربندند و قدمین بمالند و  میباید که در این مر  عنایت به تبرید سر و ترطیب

هر صبح ماءالشعیر چهل درم باده درم شکر طبرزد اگر فصل گرما باشد بارد و اگر سرما بود نیم گرم بدهند و چون چهار 

ءالشعیر سه ساعت بگذرد پانزده درم سکنجبین ساده به آب سرد بدهند و اگر معده مریض ضعیف باشد قبل تناول ما

جرعه گالب و آب سیب بنوشانند و اگر حرارت قوی باشد ماءالشعیر به آب انار بدهند و یکنیم درم این سفوف بران 

 اندازند مغز تخم کدو و قثا و خیار 

و تخم خرفه و طباشیر مساوی باریک سوده بکار برند و در شب دو درم از آن برب  رطل آب انار میخو ش و  *146*

دی بدهند و اگر حرارت اشتداد نماید و سوز ش و تشنگی قوی گردد یا ورم صفراوی بود ماءالقرع مشوی یا شربت تمرهن

ماءالخیار مدقوق مقدار چهار ادقیه با دو درم تخم خرفه سوده و نیم درم طباشیر سوده بدهند و ترشی ترنج باندک جالب 

شکر طبرزد سوده بر برف سرد کرده دهند اگر زمانه گرما  هر وقت نوشانند و لعاب اسپغول به اندک روغن بادام شیرین و

باشد ساعت به ساعت ملعقه یا دو ملعقه بدهند و غذا به حسب وجوب قوت و قرب منتهای مر  و بعد آن باشد پس 

اگر قوت قوی و منتهای مر  قریب بود بر ماءالشعیر یا جالب یا شربت بنفشه یا شربت خشخا ش یا آب انار و مانند آن 

قتصار کنند و اگر قوت ضعیف و منتهای مر  بعید باشد باید که آشجو و مزورات معموله بکدو قطف و اسفاناخ دهند و ا

یا کعک بشکر طبرزد و بادام مقشر سوده و یا اندکی مغز قثاء و مغز خیار تازه بخورانند و اصالح مزورات به مغز کاهو و 

د مفرو ش به برگ خالف و گل سرخ و شاهسفرم و نیلوفر و گل به غیره کنند و اگر فصل گرما باشد مسکن مریض سر
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سیب باید و صندل و گالب و کافور بران پاشند و حوالی آن ظروف وسی  پر از آب سرد که در آن برف انداخته باشند 

باشد  بنهند و بادکش از بعید بجنبانند بنحوی که هوا به مریض برسد و برودت او بدان مودی گردد و اگر فصل سرما

جای مریض معتدل الحراره باشد بعد از آن در اعراضی که با این مر  باشد نظر کنند و آنچه واجب بود بدان تدبیر او 

نمایند پس اگر زبان مریض درشت و سیاه گردد به پارچه کتان در لعاب اسبغول و لعاب بهدانه بشکر طبرزد و روغن 

ه را به روغن بادام چرب کنند و یا بهر دو لعاب مذکور و آب خیار و آب بادام شیرین و روغن کدو تر کرده بمالند و لث

خرفه بروغن کدو مضمضه نمایند و اگر اختالط ذهن اشتداد نماید پارچه کتان بروغن گل و سرکه ممزوج به گالب یا 

پایچه اختالط ذهن آب سرد تر کرده بر سر نهند و امر بمالش قدمین بدست نمایند و بعضی ذکر کرده اند که طبیخ کله 

را فائده می کند اگر بعد تراشیدن موی سر بدان طال کنند و اگر مریض را سهر عار  شود و خواب نیاید و این از 

عالمات بحران نباشد باید که حیله ها در تنویم و تسکین او انگیزند که خواب او عالج خوب است و شربت خشخا ش 

کاهو و اصول او مطبوخ بطریق اسفیدباج خورانند و شیر دختران به اندک بنوشانند و خشخا ش بشکر بخورانند و مغز 

روغن بنفشه بر سر مالند و جو کوفته مقشر و بنفشه و نیلوفر و خشخا ش با پوست و کاهو و تخم آن و بیخ لفاح به آب 

غن بنفشه و روغن شیرین خوب جوشانیده پارچه یا قطعه بزرگ اسفنج در آن تر کرده نیم گرم تکمید سر نمایند و رو

نیلوفر که از تخم کدو ساخته باشند استنشاق نمایند و اگر این روغنها بسرکه و آب کاهو و یا آب برگ خشخا ش آمیخته 

بر سر ریزند خواب آورد و سهر را ببرد و اگر قوت مریض قوی باشد اندک افیون بخورانند و اگر آنرا بوزن دو حبه به 

ند انتفاع یابد و خواب آرد و اگر مریض را هیجان عار  گردد و بر مردم حمله کند و گالب بخورانند و در بینی چکان

زبان و دست او ببدی دراز گردد و این از جهت ورم از صفرای محترقه می باشد باید که با آن مدارات و نرمی بعمل آرند 

کالم لطیف تر کنند و شخصی که از  و روبروی آن بعض دوستان او که از ایشان حیا و شرم داشته باشد حاضر باشند و

آن در صحت بغض و عدوات بود و کسی که کالم غلیظ کند پیش او نیاید و به چیزیکه او را به غضب آرد یا غمگین 

سازد تحریک او ننمایند که آن در حدت مر  او بیفزاید و هر گاه بیمار را سبات عار  شود و آن از دالئل بحران 

بود حتی که خوف فرو رفتن حرارت غریزی بقعر بدن و اخماء آن باشد باید که آنرا بیدار  نباشد و در خواب مستغرق

سازند و عطسه آورند و اطراف او خوب بمالند و اگر طب  قبض شود و وقت بحران حاضر نباشد آلوبخارا در شربت بنفشه 

طبیعت نرم گردد و این نرمی بسبب بحران تر کرده و یا لعوق اجاص و یا شربت آن بدهند و یا شافه به عمل آرند و اگر 

نباشد آب پست جو با گل قبرسی و صمغ عربی و یا قرص طباشیر قابض به آب به بدهند و به را بمکند و سیب شامی 

در گالب تر کرده بدهند و بر شکم صندل و گالب و آب برگ انگور نهند و همچنین در سائر اعرا  که این مر  را 
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د و به تدبیریکه در عالج اعرا  تاب  حمیات مذکور گردد عالج کنند و مدام تدبیر مریض الحق شوند عمل نماین

بدانچه مذکور شد تا وقت منتهای مر  و حضور وقت بحران نمایند و چون وقت منتهی باشد و قوت قوی بود از غذا 

اشند بدهند و اگر قوت ضعیف من  کنند و آب سیب یا شربت بنفشه یا آب جالب یا آب انار که در آن کعک تر کرده ب

باشد و وقت بحران قریب نبود باید که مریض را آب گوشت بچه مرغ یا دراج یا تیهو یا کعک کوفته و آب سیب شیرین 

دهند و در آب نوشیدنی کعک اندازند و چون وقت بحران حاضر گردد باید که تحریک مریض و ازعاج او و کثرت کالم 

مر کنند که آواز قوی نکنند و او را به چیزی حرکت ندهند و غذا من  کنند و سوای جالب یا باران نکنند و خدام او را ا

آب انار یا آب سیب ندهند تا آنکه بحران تمام شود و مر  منقضی گردد به اذن اهلل تعالی و چون مر  به انحطاط 

د تا آنکه از سه روز تجاوز کند می کنن *147*شروع کند باید که تدبیر مریض به تدبیری نمایند که در وقت مر  

بعد از آن تدبیر ش به طریق ناقهین از امرا  فرمایند جرجانی و ایالقی می نویسند که در سرسام دموی بعد فصد سررو 

و نهادن پارچه مبلول بروغن گل و سرکه و گالب بر سر این خلخله بارد ببویانند آب سیب و آب مورد تر و گالب و 

بهم بزنند و بکار برند و این نطول سرد سازند بنفشه و نیلوفر هر یک دو مشت بابونه یک مشت صندل و اندکی کافور 

همه را در آفتابه بآب بپزند و سر آفتابه پوشیده دارند چون حرارت آتش کمتر شود سر آفتابه پیش روی مریض بگشایند 

ب نمایند و چادر بر سر بیمار کشند تا بخار آن تا بخار او به بینی رسد و در طشت کنند و روغن گل بران انداخته انکبا

بیرون نرود و باقی آب آفتابه بر سر او چکانند و اصل در استعمال و لخلخه و نطول آنست که در ابتدای این علت 

چیزهای رادع بکار برند مگر آنجا که عروق خارج سر ورم کرده باشد چیزهای ملینه محلله با آن بیامیزند و اگر هفته اول 

اتفاق فصد نیفتد و قوت ضعیف بود یا مانعی دیگر باشد اسهال باین حقنه لین نمایند کشک جو دو استار بنفشه و نیلوفر 

هر واحد یک استار عناب پانزده عدد سپستان سی عدد بابونه پنج درم همه را در دو آثار آب بپزند تا یک آثار بماند صاف 

شکر سرخ در آن حل کرده یک استار روغن بنفشه آمیزند و نیم گرم حقنه  کرده پنجاه درم از آن بگیرند و یک استار

کنند و اگر حقنه ممکن نباشد شیاف بنفشه و شکر و اندکی سقمونیا بکار برند و اگر شیاف نیز ممکن نبود ماء الفواکه از 

ا طب  نرم شود و اگر تمرهندی و عناب و آلو و سپستان و بنفشه جوشانیده خیار شنبر و شیرخشت حل کرده بدهند ت

شیرخشت نباشد عو  آن شکر کنند و اگر هر شب سی درم تمرهندی و سی عدد آلوسیاه در آب تر کرده بست درم 

شکر انداخته صبح صاف کنند و بدهند صواب باشد و شب وقت خواب دو درم اسبغول و هفت درم شکر در آب انار تر ش 

دن پاها و غیره که مذکور شد و در ابتدای مر  غذا ترک نمایند و بر آب و شیرین بدهند و جذب ماده باسفل کنند بمالی

انار تر ش و شیرین به اندک جالب یا بر سکنجبین ممزوج به آب سرد یا به گالب اقتصار کنند و اگر هنوز طب  قبض 
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یا شربت آلو یا آب میوه باشد شربتهای ملین چون شربت بنفشه یا نیلوفر یا آب انار یا ماءالقرع یا اب هندوانه به جالب 

ها با شکر بدهند و بعد یک روز یا دو روز اندکی کشکاب رقیق باید داد و اندکی سکنجبین و حفظ قوت نمایند و مسکن 

مریض خانه خو ش هوا باید و در تاریکی و روشنی معتدل باید و در خواب آوردن کوشش نمایند اگر قوت قوی باشد 

کنند و ببویانند و آنجا که ماده مر  صفرای محض باشد نگاه کنند اگر صفرا حدت افیون بر صدغ و پیشانی او طال 

پذیرفته باشد و عفونت قبول نکرده باشد به تسکین و تعدیل آن مشغول شوند و اگر عفونت یافته باشد با تسکین و 

ا شربت ریباس یا تعدیل استفراغ باید کرد و ترتیب عالج او بدین گونه باید ساخت که وقت صبح شربت غوره ی

سکنجبین یا شربت ترنج یا شربت لیمون یا شربت انار بدهند و اگر طب  نرم نبود شربت آلو و آب تمرهندی بجالب 

دهند و بعد دو ساعت شربت کشکاب بدهند و اگر صفرا سخت تیز باشد ماءالقرع یا آب هندوانه  دهند و شربت 

وقت نیمروز شربت از خیار تر ش با شکر دهند و آنجا که حاجت خشخا ش و شربت بنفشه در این علت موافق باشد و 

غذا باشد مزوره کدو و مزوره اسفاناخ و مزوره ما ش مقشر و یا کاهو و اندک گشنیز تر بدهند و مزوره خیار همه به روغن 

خواب باید کرد بادام و اگر ترشی خواهند طفشیل از عدس مقشر به آب غوره یا از ما ش مقشر بی زعفران سازند و تدبیر 

و شربت خشخا ش و مزوره سماق و کاهو و برگ کاهو اندرین باب موافق باشد و آنجا که بحقنه حاجت آید حقنه نرم 

چون روغن بنفشه اندر کشکاب یا این حقنه بعمل آرند بگیرند بنفشه تخم خطمی کشک جو سبوس گندم هر یک یک 

د مقدار هفتاد درم بگیرند و پنج درم شکر سرخ و پنج درم روغن بنفشه مشت و همه را در دو آثار آب بپزند تا به نیمه آی

داخل کرده بکار برند و این حقنه حرارت و تشنگی بنشاند کشکاب بست درم لعاب اسبغول ده درم روغن کدو یا روغن 

و تمرهندی و  گل ده درم بیضه مرغ دو عدد همه را با هم بزنند و بکار برند و آنجا که بمسهل حاجت آید از بنفشه

شیرخشت سازند و اگر از سرفه ایذا باشد از بنفشه و نیلوفر و تخم خطمی و سپستان و خیار شنبر و شیرخشت سازند و 

اگر بعد استفراغ هنوز حرارت قوی باشد قرص کافور دهند و هر وقت که معده خالی باشد خرقه کتان بسرکه و گالب و 

نهند و روغن گل و گالب و اندکی سرکه بهم بزنند و بر سر نهند و آنرا که  اندکی کافور تر کرده بر جگر و سینه او

بیخوابی باشد و سخن بیهوشانه گوید نطولی از بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و پوست خشخا ش و کشک جو و برگ کاهو 

رب باید کرد و شیر پخته بر سر ریزند و هر شب ناف و مقعد و کف پا و بینی او به روغن مغز تخم کدو و روغن بنفشه چ

دختران در بینی چکانند و شربت خشخا ش بدهند و بابونه و شاهسفرم و کشک جو و بنفشه در آب بپزند و پای او در آن 

آب بدارند و بشویند و اگر غثیان و قی ظاهر شود باز نباید داشت پس اگر از حد بگذرد رب سیب و رب به و رب ریباس 

لیمون و پست انار دانه با رب سیب بدهند و بر معده بعود و زعفران و مورد تر و آب و رب غوره و شربت انار و شربت 
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طباشیر بشربت انار و شربت غوره بخورانند و پست جو ...... سیب و به ضماد کنند و اگر اسهال پدید آید و ضعف آرد  

عرق * 148*ریان سازند و چون بسماق و اندک بلوط ناف  بود و غذا بسویق شعیر و سماق و جاورس به مغز بادام ب

کثرت کند حتی که ضعف آرد بگیرند آب به و مورد تر و بدان روغن گل آمیخته بپزند تا آب فنای شود و مفاصل بمالند  

اگر روغن گل یا روغن بید یا روغن آس بآب غوره  بهم آمیزند و بمالند روا باشد طبری گوید که عالج سرسام صفراوی 

ت نمایند اگر قوت اطاعت کند و فصل موافق باشد باین مطبوخ آلو عناب سپستان هر واحد بست آنست که تلیین طبیع

عدد تمرهندی سی درم مویز منقی پنج درم برگ عنب الثعلب یک باقه کشوت یک باقه ترنجبین پنج درم همه را 

بحسب قوت علیل مغز خیار  بدستور مطبوخ جوشانیده صاف نموده بقدر قوت مریض گرفته مقدار هفت درم یا کم زیاده

شنبر مالیده صاف کرده بنوشانند و ایضا اسهال صفرا بماوالفواکه و لبالب و ترنجبین و بنفشه بهترین عالج ست و 

همچنین حقنه های لینه و بعد اسهال لزوم ماءالشعیر مطبوخ با سپستان و طل  یا جماز خشک نمایند و اگر عظم و تزائد 

تلف باشد ماءالشعیر ازان قط  کنند زیرا که دران غذائیت هست و اگرچه اندک باشد و بر مر  گردد و حرکات او مخ

و آب هندوانه بشکر یا جالب اندک و بر لعاب اسبغول ساده فقط اقتصار .... ماءالقرع مشوی بجالب اندک و بر ماء 

دختران بر سر دوشند و بجراده کدو نمایند و چون مر  انحطاط یابد بفصد اکحل یا باسلیق یا قیفال باک نیست و شیر 

و خیار و برگ بید و برگ عنب الثعلب باریک سوده بروغن گل و سرکه آمیخته بر سر ضماد کنند و گاه سرکه و روغن 

گل تنها بر سر می نهند و هرگاه بسبب انحطاط مر  و تناقص آن احتمال غذا باشد ماءالشعیر بنوشانند و اگر در آنجا 

عده نباشد با ماءالشعیر سکنجبین معمول با پوست بیخ کاسنی و تخم آن افزایند و هرگاه  علت زائل سرفه یا ضعف در م

گردد یا اندکی باقی ماند لزوم آبزن و تمریخ بموم روغن معمول از روغن بنفشه سازند و روغن بنفشه و روغن کدو و 

ردد و بعالجش مشغول نشوند تا آنکه مر  زائل نوشانند و اگر در عضوی تشنج و یا در چشم انتشار ظاهر گ.... روغن 

شود و مریض ازان شفا یابد و بغذای خود عود کند و چون بغذا و قوت عود کند لزوم تمریخ عضو و ترطیب و تبدیل 

مزاج او نمایند اگر متغیر گردد که باین طریق اصالح یابد و زیاده و کم ازین بر طبیب ست بهر آنکه تغیر این مر  تغیر 

  و حرکات او حرکات مختلف بسیار میباشد و باید که غذای او در وقتی که ابتدا بتغذیه او کنند و مزورات حصرمیه سری

باشد بعد ازان بجوزه مرغ رطب صغار نقل کنند و آنرا بارد سازند  باینطور که در آب غوره اندک کشینیز و اندک بادام 

غ بریان اضافه کنند و ساعتی بگذارند بعده اغتذا بدان نمایند و اما مقشر کوفته و مغز خیار اندازند پس دران بچه مر

عالج نوع دموی آن اینست که در ابتدا بفصد هر رگی که عادت فصد او بسیار باشد پردازند بعده چند روز صبر کرده 

ن عروق بقدر فصد رگ منخرین نمایند بعد ازان چند روز توقف کرده هر دو رگ زیر زبان کشایند و اخراج خون  ازی
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امکان و قوت باید پس ازان اگر متحمل اسهال باشد بمطبوخی که در قسم صفراوی مذکور شد مسهل دهند و لزوم 

ماءالشعیر بسکنجبین معمول بآب عناب با آب سیب یا مجموع اینهمه سازند و باید که در سکنجبین نصف سرکه و 

م زده و گالب بر سر نهند و واجب نیست که در طعام صاحب نصف ازین آبها داخل کرده بپزند و سرکه و روغن گل به

این علت و شراب او خشخا ش داخل شود زیرا که دران قوت حبس ماده در سر و تغلیظ آنست و نشاید که ماده این 

مر  در سر گذارند بلکه ازان تحلیل کنند یا ترقیق آن نمایند تا از منخرین یا از حنک بسوس دهن جاری شود و چون 

ت محل گردد و بمزورات متخذ از سرکه و شکر و کاسنی مسلوق مطیب بسرکه و بکاهو مسلوق غذا سازند و بحسب عل

اوقات مر  در تقلیل مقدار تغیر اوقات غذا تصرف نمایند و اگر این تدبیر نجاح حاصل نشود و چیزی سوای بقیه ماده 

مال قوت نمایند و تدبیر دوا و غذای او بحسب وجوب حال که تحلیل نشود یا نضج نیابد نباشد اعاده استفراغ بحسب احت

کنند و چون  از مزورات بتدریج نقل کنند اول درجه بچه ماکیان مطبوخ بسرکه و عدس و مقشر باشد بعده بگوشت 

 بزغاله شیرخواره  نقل کنند و از امتال و تخمه حذر کنند و دیدم که بعضی از اصحاب سرسام را بعد  زوال مر  و رجوع

بغذا و تخمه بهمرسید و ازان حمیات مختلف االدوار عار  شد و بعضی راوق الحق گردید ابن الیاس گوید که اگر 

سرسام از خون باشد قبل استحکام و ضعف نبض فصد سر رو نمایند و اخراج خون بقدر قوت و طاقت کنند و اگر مریض 

اخراج خون از هر مکان که مناسب بود باید کرد و  متحمل فصد نباشد و بعد استحکام و ضعف نزد طبیب برسد حیله

اسهال طبیعت بمطبوخ فواکه و نقوع مشمش و شربت آلو کنند و هر صباح جالب از عناب و آلو بخارا هر واحد بست 

عدد تمر هندی و شکر سفید و ترنجبین هر واحد بست درم بنوشانند و غذا ماءالشعیر دهند و اگر با سرفه باشد جالب از 

شه و نیلوفر و تخم کاسنی هر واحد سه درم سپستان بست عدد و شکر سفید بست درم غذا ماءالشعیر  با بنفشه و بنف

نیلوفر و عناب و سپستان و خشخا ش دهند و اسهال طبیعت و روز ششم کنند  اگر نفج  ظاهر شود و اگر ظاهر نگردد 

ت باین مطبوخ سنای مکی هفت درم بنفشه پنج درم تا روز هشتم تاخیر کنند و درین علت تعجیل اولی از تاخیر اس

هر یک بست عدد در یک نیم آثار آب بپزند تا به  *149* نیلوفر چهار درم تخم کاسنی سه درم آلو و عناب و سپستان

نیم رطل آید شیرخشت و ترنجبین و خیار شنبر هر یک ده درم دران مالیده صاف نموده بنوشند و غذا در آخر روز 

دهند چون هذیان و اختالط عقل عار  شود لخلخه بارد مقوی دماغ مثل صندلین و گالب و آب خیار و  ماءالشعیر

سرکه کهنه و شیر زنان و روغن گل سازند و اطراف به آب گرم و مطبوخ بنفشه و سبوس و خطمی و اندکی نمک طعام 

گل خشخا ش و نیلوفر و سیب و گل کدو و برگ بمالند و جراده کدو و خیار بر سر نهند و ریاحین بارده مثل بنفشه تر و 

آن ببویانند و برگ بید تازه فر ش کنند و گالب پاشیده بران خواب کنند و تفکه از آلو شیرین مقشر ملوث بشکر سفید 
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سازند و آب تربز پنجاه مثقال بشکر سفید ده درم و یا آب خیار کوفته افشرده بنوشانند و نوشیدن لعاب اسبغول بجالب 

لیغ دارد و اگر از صفرا باشد عالجش صرف عنایت به تبرید سر و ترطیب آن و ریختن روغن گل و سرکه بر سر نف  ب

بسیار و تغریق راس به روغن بنفشه و روغن گل و روغن کدو بهر تقویت دماغ و عدم قبول آن ماده را و اسهال طبیعت 

ین بشحم آنها و نوشانیدن جالب هر صباح از بماء الفواکه و مطبوخ آن و آب نقوع مشمش و آب انارین معصور

تمرهندی ده درم تخم کاسنی سه درم عناب و آلو هر واحد بست عدد و شکر سفید ده درم و ترنجبین پانزده درم و 

اقتصار از هر غذا بر ماءالشعیر مطبوخ دران خشخا ش و بنفشه و عناب و سپستان است و شربت بنفشه و خمیره بنفشه و 

ر کدام از اینها که بنوشند ناف  است و لخلخه بارد که در دموی گذشت استعمال نمایند و جراده کدو شربت خشخا ش ه

الثعلب سبز بر سر نهند و بر فر ش مصندل و برگ بید مبلول به گالب خواب کردن ناف  بود و این  و خیار و کاهو و عنب

و حرارت پیدا نکند بلکه تسکین آن نماید و ایضا در حقنه در سرسام صفراوی بسیار ناف  است زیرا که اسهال برفق کند 

حمیات حاده چون طبیعت قبض باشد استعمال نمایند بگیرند سبوس گندم در صره بسته و تخم خطمی و جو مقشر 

کوفته هر واحد یک کف عناب و سپستان هر یک بست عدد نیلوفر چهار درم سنای پنج درم و در چهار رطل اب 

رطل بماند و در آن ده درم شکر سفید حل کنند و ده درم روغن بنفشه بران ریخته حقنه نمایند و بجوشانند تا یک نیم 

این حقنه دیگر تطفیه حرارت غریبه بسیار کند و تسکین عطش و لهیب نماید بگیرند آب کشک جو دو اوقیه لعاب 

ه کنند که این تطفیه عجیب لهیب و اسبغول و روغن بادام شیرین و روغن کدو هر یک اوقیه و خوب بهم زده بدان حقن

حمی و سرسام و احوال آن نماید و در سرسام صفراوی اسهال مشکل بود بهر آنکه ماده درینوقت بسوی سر صاعد باشد 

و بقراط گفته که سرسام بجمی  اجناس خود قتال است و در حمیات حاده چون مریض از روشنی نفرت کند و در سر 

خجندی گوید که در سرسام دموی فصد قیفال و اخراج خون بقدر .  ث سرسام تیقن نمایندوج  دائم و ثقل یابد بحدو

قوت و تلیین طبیعت به آب فواکه مثل تمرهندی و شربت آلو و نیلوفر و عناب کنند و لخالخ و شمومات بعمل آرند و از 

سپستان و نیلوفر و خمیره بنفشه و اغذیه ماءالشعیر محمض به آب انار دهند اگر سرفه نباشد و اال جالب از عناب و 

مانند آن بدهند و اگر با وی سهر بود بشربت خشخا ش و از اغذیه ما ش به مغز بادام شیرین یا ماءالشعیر به مغز بادام و 

تلیین طبیعت بحقنه های لینه به مسهالت مشروبه سهل مثل شیرخشت و ترنجبین و تمرهندی و روز پنجم و یا در 

طبوخ ناف  این علت است و نسخه آن همانست که در قول ابن الیاس گذشت لیکن درینجا وزن هشتم کنند و این م

بنفشه سه درم و نیلوفر دو درم و کاسنی دو درم است و روغن بادام شیرین یک درم عو  عناب و سپستان نوشته و در 

بنفشه نوشانند و اگر حرارت  صفراوی هر صبح شربت نیلوفر و بنفشه دهند و برای تلیین شربت تمرهندی و عناب و
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بسیار قوی باشد این قرص کافور دهند بنفشه نیلوفر طباشیر گل سرخ تخم خرفه تخم کاسنی هر یک سه درم مغز تخم 

خرپزه و مغز تخم خیارین مغز تخم کدو هر یک پنج درم رب السوس دو درم صندل سفید سه درم کافور رب  درم 

ه قرص سازند شربتی دو درم و این حقنه ناف  است بنفشه خشک یک کف سنا سه زعفران ثلث درم همه را کوفته بیخت

درم ترنجبین ده درم باقی همانست که در قول ابن الیاس گذشت و نوشته که در سه رطل آب بپزند تا یک رطل بماند 

فصد دست ممکن  ابن هبه اهلل گوید که اگر ورم حادث از خون باشد مبادرت به فصد قبل استحکام مر  کنند و اگر

نبود رگ پیشانی و بینی گشایند و اخراج خون مقدار حاجت بیکدفعه نمایند و ماءالشعیر مطبوخ بعناب بنوشانند و آب انار 

بدهند و تعدیل طب  به آب تمرهندی و شربت بنفشه و نیلوفر یا شربت ورد کنند و اگر طب  سخت قبض باشد شربت آلو 

ربت عناب دهند و اگر تشنگی بسیار باشد تکثیر مبردات نمایند و اجازت شرب آب و خیار شنبر به آب تمرهندی و ش

سرد ندهند بعد از آن قصد تقویت سر به روغن گل مضروب بسرکه و یا سرکه و گالب کنند و بر پیشانی صندل و 

به منتها رسد و گالب و کافور طال نمایند و اگر از مشروبات اسهال نشود حقنه لین بعمل آرند و اگر مریض قریب 

 *151* بیخوابی شدید و اختالط عظیم باشد نطول منوم که در ذیل عالج گذشت بر سر ریزند و اگر بدن ممتلی باشد 

آب بر سر نباید ریخت و روغنهای مبرده مرطبه بر سر مالند و اگر سهر کم نشود شیر زنان بر سر دوشند و آنرا به روغن 

مریض را بر بستر نرم بخوابانند و چون صالح یابد به مزوره ما ش و کدو و اسفاناخ غذا  نیلوفر و بنفشه در بینی چکانند و

سازند و اندک پست جو مغسول به آب گرم بشکر و آب سرد بدهند و چون آثار صالح پدید آید و تپ ساکن شود غذا 

بگذرد و بصحت عود کند در حمام  بمزوره سماق و یا مزوره حصرم و یا اسفاناخ سازند و کاهو خورانند و چون بران ایام

داخل نمایند و بچوزه مرغ و دراج و ماهی صحوری غذا نمایند و از غذای بسیار حذر کنند تا در معده فاسد نشود و 

بتدریج اعاده بعادت او نمایند انطاکی گوید که در سرسام مبادرت بفصد کنند و تبرید به اخراج ماده بدانچه تعدیل او کند 

یره باید کرد و سعوطات نیکوست مگر در برسام به سبب احتمال عطسه که آنرا مضر است و صاحب از مسهل و غ

سرسام حار تکثیر تناول پست جو و شرب آب آن نماید و ماءالقرع مشوی بعد طالی آن به آرد جو بسرکه سرشته و 

ن مجرب ست و شستن پایها خوردن عدس به روغن بادام و طالی سر بجراده کدو و روغن گل و شیر زنان و زعفرا

بطبیخ سبوس و نمک مجرب و هر گاه قرانیطس متمادی گردد و در قوت احتمال یابند فصد رگ پیشانی و حجامت 

ساقین نمایند و در این وقت بنفشه و آنچه از آن سازند بکثرت خورانند گیالنی می نویسد که سکنجبین درین مر  

ا که اکثار از آن دماغ و حجب را ضرر دارد و معذلک شربت آلو از آن بسیار نیک باید که بسیار اندک استعمال نمایند زیر

است بهر آنکه درین با وجود قم  و تبرید ترطیب و تسکین و من  بخار و ازالق و تلیین طبیعت ست و درین لذع نیست 
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ن استعمال نمایند باید که که دماغ را و آنچه متصل بدانست ضرر رساند و ایضا می باید که کثرت حوامض نکنند و چو

ترشی او قوی نباشد و نه صرف بود بلکه مخلوط کنند بچیزیکه تعدیل او نماید و تبرید مفرط هم استعمال نباید کرد و 

حذر از شراب اولی است و اگر چه ممزوج باشد و از همه آنچه اعانت بر جذب مواد بسوی سرکند و از جمی  مسخنات 

باید کرد و در سرسام صفراوی حاجت بحقنه شدیدتر بود زیرا که از نشان اوست تحرک دماغ و مضعفات آن اجتناب 

بسوی فوق و مسهالت قویه اکثر حار اند و از اشربه نافعه آن شربت صندل است و ماءالقرع به آب غوره و شکر و 

و هنگام خواب دو درم ماءالشعیر رقیق به روغن بادام و شکر و بعد نضج و تلیین طبیعت سحرگاه قرص کافور دهند 

اسبغول بجالب بارد بخورانند و طلب خواب باشربه منومه مثل شربت خشخا ش و شربت نیلوفر و شربت کاهو نمایند و 

یا تخم خشخا ش و تخم کاهو سوده در ماءالشعیر بپزند و طالی پیشانی بقیراط افیون و مثل اوکافور سازند و حقنه لین 

کنند اینست و نسخه آن همانست که در قول جرجانی گذشت و دران سفیده بیضه  مبرد مرطب که در اینجا استعمال

خام داخل است و باید که شربت خشخا ش بعد تنقیه دماغ و لین طب  و هنگام قرب منتها بنوشانند و عالج قسم دموی 

ج خون بسیار در اینست که قبل از زوال عقل فصد قیفال نمایند و خصوصا اگر مریض را بفصد آن عادت بود و اخرا

دفعات به دو روز یا سه روز بقدر قوت کنند و باید که تحویل بر قوی نمایند چه اگر قوی بود مریض سالم گردد و اگر 

بخالف این باشد المحاله بمیرد و در اکثر قوت قوی از قوت افعال به اعضای رئیسه شناخته می شود پس اگر عقل و 

و چون نفس و نبض صحیح طبیعی باشد قلب صحیح بود و اگر اشتهای  حس و حرکت صحیح باشد دماغ صحیح بود

طعام صحیح باشد جگر صحیح قوی بود و هرگاه این امور بخالف آن باشد این قوی ضعیف بود و چون از فصد عروق 

هر دو دست مانعی باشد بر ساقین حجامت کنند بعده میان هر دو شانه بعد از آن بر نقره و فصد رگ پیشانی و بینی و 

رگ زیرزبان گشایند و خون بقدر امکان برآرند و اگر فصد این عروق به اخراج دم مایحتاج کفایت نکند فصد صافن 

نمایند تا جذب خون باسفل نماید و بعد فصد در اول امر بر سکنجبین و خصوصا معمول از پوست بیخ کاسنی و تخم آن 

مفرد یا بسکنجبین سازند اگر سرفه و ضعف در معده نباشد و اگر خوف  اقتصار نمایند و بعد دو روز غذا بماءالشعیر رقیق

ضعف بود نان مغسول و بقول و حبوب بارده مثل چغندر و کاهو و سرمق و ملوکیه و بقله یمانیه و کدو و خیار و قثا و 

گر طب  نرم ما ش و عدس مقشر و جو مقشر معمول به آب میوه های تر ش مثل آب غوره و انار و ریباس و به سیب ا

بود و اگر قبض باشد به آلوبخارا و تمرهندی دهند اگر طب  مائل بقبض باشد هر روز آب آلو با ترنجبین و یا شیرخشت 

بنوشانند و اگر طبیعت نرم نشود حقنه لینه یا شیاف استعمال نمایند و اگر احتیاج زیاده اسهال باشد ماء الفواکه و بنفشه 

هند و از غذا بر ماءالشعیر مرکب بعناب و آلو در روزی یکبار یا دو بار اقتصار ورزند اگر لبالب و خیار شنبر و غیره د
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طبیعت قبض باشد و بزرشک یا سماق یا به یا غوره دهند اگر طب  نرم باشد و بعد زمانه ابتدا ماءالشعیر غلیظ تر دهند و 

شود و وقت انتها تدبیر غذا بطریقیکه در قول  در تغلیظ آن بیفزایند تا آنکه مر  به انتها رسد و وقت بحران حاضر

صاحب کامل گذشت باید کرد و چون به صحت عود کنند از تناول غذای کثیر و از مشی در آفتاب و از تعب و از خوردن 

حالوات و از تخمه و هیضه و حرکت بسیار اجتناب نماید مولف خالصه گوید که در سه روز اول رگ قیفال زنند و 

خاکشی دهند و روز هشتم ملینی دهند باین  *151* ب با شربت عناب و بنفشه و نیلوفر و لعاب اسپغول عرقیات مناس

وجه مغز فلوس پانزده درم شیرخشت ترنجبین هر یک ده درم خمیره بنفشه هفت درم گلقند شکری ده درم ریوند 

ی یک جزو گل بنفشه پرسیاوشان خطائی نیم مثقال روغن بادام نیم مثقال و این مطبوخ از مجربات ست سنای مک

مجموع با ده چند آن آب بجوشانند تا رب  بماند صاف ..... گاوزبان هر یک نیم جزو مویز منقی عناب زرشک هر کدام 

نموده گشنیز خشک تخم کاسنی تخم خیارین تخم خرفه مغز تخم کدو هر یک سه درم کوفته در رطلی از آب مذکور 

د آنگاه صاف کرده بنوشانند فانه من الخواص العجیبه و اگر طب  در غیر روز بحران نرم بیندازند تا دو ساعت نگهدارن

شود سویق شیر با گل ارمنی و صمغ عربی یا  قرص طباشیر برب به و رب سیب و گالب بدهند و صندل و گل سرخ با 

طاکی گذشت بعمل آرند باشد گالب و آب برگ انگور بر شکم ضماد کنند و اگر مر  بطول انجامد تدبیریکه در قول ان

الملک و  که در آخر سرسام زبان بسبب نزول ماده گرفته شود و بیمار بر تکلم قادر نباشد درین وقت از گل بابونه و اکلیل

نطول نمایند و سر ببخار آن دارند و مکرر دیده شده که ماده سرسام هجران .... سبوس گندم و گل بنفشه بر سر و 

به آب گشنیز تازه بتحلیل رفت و در ....... در زیر جلد باعث اورام عظیمه صلبه گردیده و از مداومت  انتقالی بقحف ریخته

غذا عدس با سرکه بغایت مفید است سدید گوید که این حقنه مرطب ملین مسکن حرارت در سرسام صفراویست 

و گاهی خمیره بنفشه یا ترنجبین قدر ماءالشعیر سی درم روغن گل ده درم لعاب اسبغول بست درم نیم گرم حقنه کنند 

حاجت اضافه کرده میشود و این حقنه جید است عناب سپستان هر یک ده عدد جو مقشر ده درم بنفشه خشک پنج درم 

نیلوفر سه درم چغندر یک قبضه لطیفه جوشانیده صاف کرده بست درم ترنجبین یا شیرخشت و فلوس خیار شنبر ده درم 

ه ارمنی یکنیم درم و این ملین صاحب سرسام را در روز هشتم بخورانند شیرخشت ده درم تا روغن کنجد پنج درم بور

پانزده درم تمرهندی منقی پانزده درم خمیره بنفشه پنج مثقال گلقند ده درم راوند نیم مثقال و این مسهل در روز 

مثقال شیرخشت ده مثقال خمیره بنفشه دوازدهم یا شانزدهم داده شود فلوس خیارشنبر ده درم تا ده مثقال گلقند پنج 

 عالج فلغمونی و شقاقلوس دماغ ده مثقال ریوند چینی نیم مثقال روغن بادام یک درم باذن اهلل تعالی نف  بخشد 

عالجش مثل عالج سرسام دموی کنند لیکن در فصد مبالغه نمایند و فصد عروق زیر زبان و چهار رگ و عروق جبهه و 
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و بسیار ناف  است و حکیم نوشته که در فلغمونی مبالغه در اماله مواد بسوی اسفل از وض  پس گو ش بعد فصد سر ر

محاجم اوال بر کتفین پس بر جنبین پس بر خاصرتین پس بر ورکین پس بر فخذین پس بر ساقین نمایند و بر ساقین 

دل و گشنیز سبز و گل کدو و خیار شرط نیز بعمل آرند و این بعد فصد اولی و ایضا در استعمال شمومات بارده مثل صن

کوچک و کافور و امثال آن و کذلک لطوخ اطلیه و اضمده بارده و منومه بر سر چنانچه در حمره مذکور گردد مبالغه 

کنند و صاحب اقتباس گفته که فلغمونی و شقاقلوس نیز از اقسام سرسام غیرحقیقی است و سبب فلغمونی تعفن خون 

 . گرم با ترکیب سودا بود و عالجش بسرسام دموی و سوداوی نماینداست و سبب شقاقلوس خون 

عالجش بعینه عالج سرسام صفراوی است م  زیادتی ترطیب کثیر و دوام ربط   عالج حمره و جمره دماغ و قوبای آن 

اطراف و فصد چهار رگ و این ضماد علویخان ناف  حمره است آرد ما ش آرد جو  در روغن گل و شیر زنان و زرده بیضه 

در ابتدا مستعمل جراده  نیمبرشت آمیخته بر پارچه کتان مالیده بر سر نهند و ساعت به ساعت تبدیل نمایند و این ضماد

الثعلب برگ کاسنی گل بنفشه کوفته اقاقیا داخل کرده ضماد نمایند و این ضماد در  کدو و خیار پوست خربزه و عنب

انحطاط استعمال میکنند آرد ما ش بقدر کف گل بنفشه مثقال فاوانیا دانگ کوفته بشیر زنان و روغن گل و زرده بیضه 

ر سر گذارند و این طال ناف  است صبر زعفران اقاقیا فوفل گل ارمنی شیاف مامیثا صندل آمیخته بر پارچه طال کرده ب

الثعلب سبز آمیخته بر سر طال کنند و صاحب اقتباس این را نیز قسمی از  سرخ کوفته به آب کاسنی تازه و آب عنب

یشانی و یا بینی گشایند پس به سرسام غیر حقیقی نوشته و گفته که اول فصد قیفال کنند و بفاصله دو سه روز رگ پ

معالجه سرسام صفراوی پردازند و شیخ می فرماید که عالج حمره و قوبای دماغ بعالج صبارا نمایند طبری و گیالنی 

گویند که حمره بحای مهمله چون حادث گردد در سائر اعضای ظاهری حس منقسم بدو قسم می گردد یکی منبسط 

ر میگردد و دوم فرورفته در عمق لحم و این را جمر و بجیم نامند و جمره فلغمونیه زیر جلد و درین حمرت در جلد ظاه

نیز و این را بجهت مشابهت بجمره نار و حرکت آتش در حرقت و التهاب بدان نامیده اند و این نوع گاه عضو را فاسد 

و صالح آن و سبب این مر   میکند و اماتت آن مینماید و گاهی زائل میگردد به حسب قلت ماده و کثرت آن و خبث

که با اختالط صفرا فاسد می شود و منبسط می گردد و جو ش می خورد و رگهای باریک را می  *152*خونی ست 

شکافد پس بسوی لحم و عصب و عظم میروند و چون این علت در دماغ پیدا شود و آن ارتقای خون فاسد به اختالط 

نوع واحد گردد و او آن است که در جلد منبسط می شود پس در انجا اندر صفرا بسوی بعض اجزای دماغ یا اکثر آنست 

غشای موضوع بر تحف و یا در غشای موضوع بر دماغ و یا در بن هر دو منبسط گردد و با این خون فاسد در عروق 
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رو رود دماغ حاصل می شود و اما قسم دوم که آن عمیق است درد عار  نمی شود زیرا که قبل از آنکه در دماغ ف

مریض را هالک می کند چه دماغ متحمل مثل این الم نمی شود نمی بینی که اکثر به مشارکت عضو بعید متالم می 

که او بنفسه متالم شود و ماده حاده اکاله او را مس کند و فرق میان این مر  و قرانیطس حارآن است که آن ..... گردد 

شد و چشم ها سرخ می گردد و به این علت تپ و زوال عقل نمی باشد عقل را زائل می کند و با وی تپ مطبقه می با

بلکه مریض در سر خود آتش ملهتب می یابد و بران طاقت صبر و قرار نمیدارد و عالجش آنست که فصد قیفال و رگ 

پیشانی و رگ منخرین و هر دو رگ زیرزبان به حسب امکان و مطاوعت قوت یکی بعد دیگری بگشایند بعده بشرب 

ماءالشعیر و اغذیه مرطبه مثل کاهو و قطونا و کاسنی و حریرهای معمول از نشاسته و روغن بادام لزوم نمایند و نظر 

بسوی چیزهای سرخ براق برای جذب ماده بسوی ظاهر به مشاکلت نمایند و لزوم این ضماد نمایند جراده کدو مغز خیار 

ه نیلوفر برگ اسبغول به مقادیر الئق علت گرفته باریک الثعلب صندل سفید حضض اطراف بیدبرگ بنفش برگ عنب

سوده با سرکه آمیخته بر سر ضماد کنند و یا سفیده تخم مرغ را با روغن گل خام آمیخته سرد نموده بر سر گذارند و هر 

ظهور  ساعت که گرم گردد تبدیل نمایند و باکی نیست که باالی ضماد مذکور اندکی روغن بنفشه بچکانند السیما وقت

نقصان و کمی در علت بعده جو مقشر و برگ بنفشه و نیلوفر هر واحد کف کبیر پوست خشخا ش سبوس گندم هر واحد 

الثعلب دو کف بپزند تا مهرا شود پس صاف کرده و نیم گرم بر سر ریزند و بثفل آن تکمید سر نمایند و  کف برگ عنب

رد کنند پس بر سر ریزند در هر روز به دفعات متوالی و بهترین چیزها اگر بینند که از این بیمار را قلق می شود در هوا س

الثعلب و تخم آن و سیب رسیده و هر دو را نرم کوفته  که درین مر  استعمال کنند این ضماد است بگیرند برگ عنب

ثل خاگینه کنند و در سرکه ممزوج نو بروغن بنفشه بجوشانند تا مثل مرهم گردد بعده اندک آرد جو و سویق او آمیخته م

بر سر از آن خضاب غلیظ نمایند و چون مر  انحطاط یابد و قلق زائل شود و در قاروره آثار نضج پدید آید اگر قوت 

الثعلب برگ خطمی برگ خبازی هر واحد دسته تمرهندی سی درم  مطاوعت کند به این مطبوخ مسهل دهند برگ عنب

پستان یک کف و اگر توت شاهی بهم رسد و کف کبیر همه را به ترنجبین بست درم آلوبست عدد عناب یک کف س

دستور مطبوخ جوشانیده صاف نموده شربتی از آن بقدر قوت علیل و فصل گرفته هفت درم فلوس خیارشنبر دران مالیده 

این سعوط نیم گرم بنوشانند و اگر قوت کفایت کند دو سه بار این مطبوخ استعمال کند و هر گاه اندک بقیه مر  بماند 

بکار برند بگیرند شیاف ابیض که در آن اقلیمیا نباشد و انزروت او بشیر خر پرورده باشند بقدر طسوج و در شیر دختران 

حل کرده اندکی روغن بنفشه یا روغن نیلوفر و روغن کدو یا روغن تخم خیار بران انداخته بهم زنند و صاف کرده قدری 

ن راحت یابد و در چشم او اشک نیاید لزوم این سعوط نمایند که مریض از این سرد نموده سعوط کنند پس اگر از ای
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صحت یابد و اگر اشک سائل شود و از آن راحت نیابد شیر دختران از پستان بر سر دوشند و بنهادن پارچه مبلول به آب 

یض در جائی که در آن طل  و گالب باندک سرکه و روغن گل بهم آمیخته بر سر لزوم نمایند و مسکن و خوابگاه مر

هوا سرد بسیار آید مقرر سازند و از مشی در آفتاب و قرب آتش حذر کنند و بر بنفشه و نیلوفر آب سرد پاشیده ببویانند و 

اگر صاحب این مر  را آب عصی الراعی بشیر دختران سعوط کنانند اثر نیک بخشد و گاهی عصی الراعی و طحلب و 

آمیخته بر سر ضماد میکنند و این ضماد در اول این مر  و در آخر آن نیکوست و اما  برگ اسبغول سائیده قدری سرکه

نطول صالحیت استعمال ندارد مگر در آخر این مر  و اگر باین علت در ابتدا تپ الزم گردد و بر روی مریض نمشن 

او را عار  نشود  بنفسجی ظاهر شود بی شک علیل هالک گردد و اگر چهره او م  ظهور تپ زرد گردد و اسهال

خالص یابد و این مر  از امرا  مشتبهه است باید که هنگام وقوع آن تامل تمام در عالمات و معالجه آن نمایند 

سرهندی در شرح اسباب می نویسد که دیدم این مر  را م  عالمات او که بعد قی بر نهار حادث شده بود و هنوز 

و عالجش بنوشانیدن فادزهر و نارجیل دریائی نمودم و صحت یافت و  نوبت اختالط عقل و سیاهی چهره نرسیده بود

حمره که به کودکان افتد تدبیر ش عالج عطا ش است که بعد لیثرغش بیاید بهر آنکه از قانون و شرح آن حمره و 

 عطا ش در صبیان مر  واحد ظاهر می شود رازی در حاوی کبیر نوشته که گاه مرضی شبیه بقرانیطس بغیر تپ عار 

شود و بودن او بغیر حمی دلیل بر خالی بودن آن از دردست لیکن با قلق شدید و جهیدن بود که صاحب او را قرار نباشد 

بیفتد و معذلک در * 153* و خواهد که بر دیوارها برجهد و گاه بر بستر بغلطد و گاهی بقوت بنشیند و گاهی به ضعف 

و رنگین نگردد و با شدت ضجر و غم باشد و نفس تنگ شود و نبض او تغیر بتواتر و سرعت عار  نشود و بول ا

تشنگی بسیار بود و اگر آب بنوشد بسرفه خارج گردد و این مر  اکثر در یک روز قتل کند و گاهی تا چهار روز بکشد و 

بود بعد از  احدی از آن نجات نیابد بلکه چهره و زبان سیاه شود و چشمهای ایشان بازماند و حال آنها مثل حال ملهوفین

آن حرکات ایشان سست شود و نبض ساقط گردد و بمیرند و اکثر موت آنها به اختناق بود شیخ می فرماید بعید نیست 

که سبب این علت مشارکت دماغ بعضوی دیگر کریم مثل عضل نفس باشد چون آنرا تشنج یا فساد دیگر مثل خناق 

د گرداند و عقل مختلط گردد و عطش بتخفیف نواحی راس و عار  شود و متادی بدماغ گردد و او را مشو ش و فاس

حلق و صدر عار  شود و لهذا به شرب آب ساکن نگردد قرشی می گوید که این مر  را اکثر دیده ام هنگامی که وبا 

عار  می شود و احدی را ندیدم که از آن خالص یافت و کسی را ندیدم که در اول روز از آن بمیرد بلکه هر کسی را 

ه این مر  عار  می شود ضجر و قلق آنرا اشتداد می نماید و قرار نمی یابد و بر یک شکل قائم نمی ماند بلکه بر ک

فر ش و بستر خود منقلب میگردد و گاه بقوت و سرعت حرکت می کند و گاه یکبارگی ایستاده می شود و همواره حال 
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عضی بالکل سیاه می گردد و بعضی را این وقت قرب همچنین می باشد تا آنکه سست می گردد و می میرد و زبان ب

موت عار  می شود و اطبا از مشاهده این مر  حیران می شوند و اکثر به مریض نسبت میکنند که او این افعال به 

اختیار خود می کند به اراده اظهار آنکه مر  او شدید است و در نفس االمر چنین نباشد پس گاهی بعض اطبا همین 

ی کنند تا آنکه مریض می میرد و کسانی را که من مشاهده کرده ام احدی را از ایشان ندیدم که عقل آن ظاهرا اعتقاد م

مختلط گردد بلکه اکثر از ایشان از افعال خود که می کنند عذر می نمایند و می گویند که از شدت کرب بر نفس خود 

ال صحت تغیر نمی یابد و لهذا انکار مردم بران زیاده بود و قدرت نداریم و اما کسی که مس بدن آنها می کند دران از ح

تحقیق صدق کالم مریض در این باب نمی کنند حتی که مریض هالک می گردد و این مر  عار  می شود وقتی 

که عفونت شدید در قلب پیدا می شود و از آن انطفای حرارت غریزی الزم می گردد و کرب شدت می کند و در این 

نفس تنگی عار  می شود بسبب تجفیف اعصاب محرکه بنا بر قوت حرارت و چون این اعصاب خشک می هنگام در 

شوند بر تحریک ؟ می باشد و لهذا اکثر ؟ ایشان به اختناق می باشد بسبب انطفای حرارت غریزی و نبض ایشان را 

منتهی نمی گردد و لهذا بول از تواتر و سرعت عار  نمی شود و بنابر آنکه حرارت غریبه تا بجگر و مجاری بول 

مجرای طبیعی متغیر نمیشود گیالنی می نویسد امید است که بر قرشی این امر مشتبه باشد زیرا که در تپ وبائی نیز 

اکثر این اعرا  می باشد و گاذرونی بعد نقل قول رازی و شیخ و قرشی نوشته که این اقوال از عجائب عجیبه است و 

 . یبه دیدیم و نه از آبای اولین خود شنیدیممثل این نه در کتب طب

و این کمتر افتد و اشد آفت و ابطای برء است و بمالیخولیا می گراید بعد فصد تبرید و ترطیب  عالج سرسام سوداوی 

دماغ از ادویه و ماء الجبن کنند و پس از نضج ماده بمسهل سودا و حب افتیمون تنقیه نمایند و بهر تبرید و ترطیب 

لشعیر بشیره خشخا ش و ترنجبین و جهت تقطی  و تلطیف ماده سکنجبین که بسیار تر ش نبود مناسب است و بعد ماءا

تنقیه ضمادات و نطوالت مرطبه بکار برند و ضماد مغز تخم کدو مغز تخم تربوز نیلوفر بنفشه هر واحد یک توله سائیده 

بی و خشکی بینی و دماغ فائده تمام می کند و نطول بشیر دختر یا بز آمیخته نیز برای سرسام سوداوی و صداع سی

الثعلب گل بنفشه تخم  الملک برگ خشخا ش برگ چغندر بعد تنقیه ناف  و بعضی شبت عنب بابونه تمام گل سرخ اکلیل

خطمی حلبه اسطوخودوس نیز افزوده اند و ایضا بابونه شبت ریحان بنفشه گل نرگس در آب شیرین پخته روغن بابونه 

نجد روغن بادام شیر دختران داخل کرده نیم گرم بر سر نطول کردن سودمند است و هر چه در عالج امرا  روغن ک

دماغی سوداوی و صداع سوداوی مذکور شد بعمل آرند و روغن کدو و بنفشه و نیلوفر و بابونه بشیر زنان بر سر مالند و 



255 
 

در تنویم علیل کوشند و باقی تدبیر حسب حاجت از ایضا روغنهای مذکوره و شیر دختران در گو ش و بینی چکانند و 

سرسام صفراوی برگیرند و غذا ماءالشعیر و برنج و مانند آن دهند و در انحطاط مر  گوشت حلوان و بچه خروس دهند 

اقوال مهره صاحب اقتباس می نویسد که اول رگ باسلیق وقت صبح زنند و . و از غضب و حزن و افکار بسیار من  کنند

ام رگ صافن گشایند و جهت تبرید و ترطیب دماغ روغن بادام و کاهو و شیر زنان برابر گرفته در بینی و گو ش وقت ش

چکانند و بر تارک سر بمالند و شیره خرفه و خیارین و مغز کدو هر یک نه ماشه و تخم کاهو هفت ماشه در گالب و 

توله راخل کرده بنوشانند و غذا شیر برنج و یا  بیدمشک هر یک هفت توله شربت نیلوفر شربت صندل تر ش هر یک دو

مهلبه شیر بز و یا آ ش جو به شربت نیلوفر و انار شیرین دهند و چهار پنج روز همین تدبیر بعمل آرند که بهو ش آید پس 

و این نطول ناف  این مر  است بابونه شبت شاهتره بنفشه مساوی  چهار خط اول ناخوانا *054*تنقیه بدن و دماغ 

جوشانیده و نطول کنند تدیین سر بادهان ؟ رطبه مثل روغن بادام و روغن بنفشه نمایند ؟ نسخه ابن الیاس در مسهل 

ول مذکور سنای مکی هفت درم گل سرخ پنج درم بادرنجبویه دو درم عو  شاهتره و عناب و گلقند است و در نط

طبری گوید که در سرسام سوداوی ترک استفراغ او در اول مر  البته واجب است بلکه لزوم .... ریحان بجای 

و اسفاناخ و مانند آن دهند و هرگاه در قاروره نضج ظاهر .... ماءالشعیر بجالب و شکر نمایند و غذا بمزورات مرطبه مثل 

سوس مویز منقی هر واحد پنج درم عناب سپستان آلو شیرین هر شود و تنقیه باین مطبوخ نمایند پرسیاوشان اصل ال

واحد بست عدد ترنجبین بست درم برگ بادرنجبویه یک کف همه را بدستور مطبوخ بپزند و شربتی از آن حسب قوت 

ند فلوس خیار شنبر در آن مالیده اندک روغن بنفشه در آن ریخته بنوشانند و یا در حلق او ؟ کن.... مریض صاف کرده 

اگر از شرب او امتناع باشد و این مر  را امرا  قبیحه میباشد ظاهر میشود از هجوم مریض بر آنچه واجب نبود و 

این .... انبعاث و تشبث او از کسی که قریب او باشد و گاه از دندان بگزد و هر چه زیر دندان او آید قط  آید و چون 

بترسانند تا از آن باز ماند و هرگاه مر  انحطاط پذیرد و مرتبه دیگر  افعال ظاهر شود پس سبیل او آن است که بزنند و

و شیر بز یا شیر دختران بر سر دوشند و بر این ضماد لزوم نمایند بگیرند .... استفراغ ماده نمایند اگر قوت او متحمل آن 

سائیده بر سر نهند و .... رگ بقله شیر تازه بز و دران پنیر مایه جدی بمالند تا منجمد گردد بعد از آن برگ خبازی و ب

باالیش شیر منجمد گذارند و مدام روغن کدو و روغن تخم خیار در بینی چکانند و چون علت منحط گردد از خروس 

غال سازند و از فواکه سیب شیرین خوشبو بخورانند و از جماع البته من  کنند تا آنکه قوت حاصل .... خصی و دماغ جدی 

مر  از بیمار سخن های نیک باید کرد و .... حم رجوع کند و آبزن و حمام الزم گیرند و در وقت گردد و به غذای ل

نزدیک او کسانی باشند که ازان انس و محبت داشته باشند و همچنین در سائر انواع این مر  زیرا که موانست و 
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راغ بدن از مطبوخ افتیمون کنند سخن های خوب و تسکین نفوس آنها از ضروریات است سعید گوید که عالجش باستف

و اگر مانعی باشد این حقنه بعمل آرند شحم حنظل و بسفائج و افتیمون و پودینه جوشانیده در آب آن روغن بابونه 

کوفته .... آمیخته حقنه کنند و ماءالشعیر به شربت نیلوفر و لعاب اسبغول بجالب و ماءالجبن بنوشانند و آبیکه در آن جو 

لوفر و بنفشه و گل سرخ جوشانیده باشند بر مقدم سر بریزند و روغن بنفشه و نیلوفر نیم گرم بر سر مالند و و گندم و نی

مرغ و لحم خرفان غذا سازند و شراب ممزوج بنوشانند و بکثرت خواب .... چون مریض صالح یابد در حمام داخل کنند 

استعمال حقنه یا مسهل جائز نیست و تا ظهور نضج  امر فرمایند ایالقی گوید تا وقتیکه عالمات نضج ظاهر نشود

ماءالشعیر رقیق ممزوج بجالب نوشانند و به روغن بنفشه و کدو تمریخ سر نمایند و شیر زنان بر سر دوشند و بدانچه در 

نمایند گیالنی می نویسد که تدهین کف پا و ناف و مقعد مریض هر شب به روغن تخم .... سرسام صفراوی گذشت 

دهند و اصالح مزاج به اشیای مرخیه که با .... ا روغن بنفشه ناف  است و بعد ظهور نضج طبیخ افتیمون بنوشانند و کدو ی

 عالج سرسام بلغمیوی ادنی اسخان باشد باید کرد و آب مطبوخ اشیای مرطبه به اندک محلالت بر مقدم راس بریزند 

ر نضج ماده منضج بلغم دهند و منضج از بادیان یک مثقال اصل که لیثرغس نامند اگر مانعی نباشد اول فصد کنند و به

پوست بیخ کرفس یک درم جوشانیده صاف نموده یک نیم اوقیه .... السوس مقشر نیم کوفته پرسیاوشان هر یک سه 

ده باشد زیا.... گلقند حل کرده باز صاف نموده با دو اوقیه سکنجبین بزوری صبح نیم گرم نوشانیدن نیز مفید بود و اگر 

جوشانیده روغن گل .... گلقند دو توله در عرق عنب الثعلب عرق بادیان هر یک پنج توله مالیده نوشانند و لخلخه از حب 

و ضماد به کار برند و پر مرغ به عسل و خردل آلوده در حلق انداخته قی .... و بسرکه آمیخته به عمل آرند و پاشویه و 

با کبوتر بچه .... بر سر بستن از مجربات ابن بیطار است و معمول اینست که مرغ  آورند و پوست سر بزغاله گرماگرم

ذبح نموده به نوعی که خونش بیرون نرود یا بر سر مریض افتد شکم شکافته گرماگرم بر سر بندند و هر گاه سرد شود 

ر سر نهند و روز سوم بجای روغن گل یا روغن سوسن تر کرده ب *155* ....تبدیل نمایند و در ابتدا پارچه بسرکه 

سرکه سرکه عنصل نمایند و جندبیدستر قدری بیفزایند و یا پودینه زیاده کنند و ضماد بموی سوخته انسان با سرکه 

سرشته بر سر ناف  است و این ضماد والد علویخان بغایت سودمند کماذریوس گل بنفشه اسطوخودوس هر یک دو 

عود صلیب هر یک دو دانگ ما ش مقشر بقدر یک کف کوفته بیخته به روغن مثقال جندبیدستر یک دانگ عود هندی 

گل و ناردین هر یک پنج مثقال شیر زنان بقدر حاجت زرده بیضه یک عدد آمیخته بعمل آرند و اگر پودینه بری و بابونه 

اگر عنصل تازه سائیده و مرزنجو ش و بادیان در سرکه کهنه پخته مقابل بینی بخور دهند روز سوم و بعد آن مفید بود و 

بسرکه آمیخته بر ساق و ران و قدم ضماد کنند جذب ماده باسفل کند و ایضا بهر جذب ماده حقنه های حاده و حموالت 
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قویه و بستن ساق و ساعد و مالیدن پایها بکار برند و از آب سرد سخت پر حذر باشند و عو  او عرق بادیان یا گاو 

و از جمی  ترشیها اجتناب نمایند و چون در خواب مستغرق شود بدادن آوازهای قوی و  الثعلب بنوشانند زبان یا عنب

تحریک و جز آن بهر حیله بیدار سازند خصوص در روز و مدام اطراف او را از چیزی درشت بسختی چندان بمالند که 

ویه حاده جذابه پخته باشند بشویند و بیمار الم آن دریابد و بیدارماند و محاجم بغیر شرط بر پای نهند و بآبیکه در آن اد

هرگاه مر  به انتها رسد ضمادات محلل صرف مثل جندبیدستر و پودینه و صعتر و حاشا و عاقرقرحا و خردل و عود 

صلیب به آب نمام یا مرزنجو ش با قدری سرکه عنصل و زیت بی امتزاج روادع استعمال نمایند و بعد از نضج تام روز 

و حب ایارج تنقیه نمایند و در صورت بیهوشی به آب نیم گرم و نمک اول حقنه کنند تا افاقه شود هشتم از مسهل بلغم 

پس مسهل بدهند و بعد از تنقیه و مفارقت تپ فالسفه و جوارشات مقوی دماغ مثل جوار ش مصطلکی و عنبر یادواء 

الثعلب و کیوره  د با عرق گاوزبان و عنبالمسلک معتدل بدهند و یا جوار ش جالینوس با عرقیات و گلقند و یا جوار ش عو

و شربت بزوری معتدل بخورانند و گویند که جندبیدستر را خاصیت است در تقویت اعصاب با وجود نف  او درین مر  

پس استعمال او بادویه مسهله و غیر مسهله و بدون ادویه حسب مقتضای حال اولی است و غراغر منقی دماغ و 

مل آرند و ایضا بهر تسخین دماغ و تحلیل ماده مابقی عطوسات مثل کند ش و جندبیدستر و نطوالت قوی التحلیل بع

فلفل و شونیز و مشبک بکار برند و چون نسیان الزم این مر  است مدام بیمار را به دف  بول و براز به تکلیف خبردار 

حلوان یا چوزه مرغ یا نخودآب به ابازیر  باید ساخت و نطوالت بر مثانه او باید ریخت و غذا از اول تا انتها آب یخنی

پخته و در انحطاط شله یا شوربای کبوتر و گنجشک و خروس وراج و تیهو با مصالح حار و شبت بدهند و باقی تدبیر از 

عالج امرا  دماغی ورمی بلغمی و عالج صداع بلغمی حسب حاجت برگیرند اقوال اکابر سویدی می نویسد که خردل 

نفلی که آن فرنجمشک است بعد حلق راس بر یافوخ ضماد کردن مجرب من است و از حکمهای دیگر کوفته به آب قر

نقل کرده که ضماد عصاره خام بسرکه و روغن گل یا گالب و کذا نمام کوفته بسرکه پخته و روغن گل آمیخته و کذا 

بر یافوخ و کذا جندبیدستر بسرکه و  نسرین مطبوخ بسرکه و کذا انجیر منقوع بعسل تا آنکه نرم شود با خردل سائیده

روغن گل حل کرده بعد حلق راس و کذا پودینه بستانی بجندبیدستر و سرکه و روغن گل و کذا طالی سرکه عنصل در 

روز و شب چند بار و کذا ایارج لوغاذیا بسرکه و روغن گل در حمام و کذا موی سوخته انسان بجندبیدستر بر جبهه و 

و کذا برگ فنجنکشت و تخم او بسرکه و زیت و شرب و ضماد آب نض  بستانی بسرکه و روغن گل  یافوج و کذا بابونه

و شرب و ضماد و شم قسط و شم خردل و یا شونیز بریان کوفته در پارچه بسته مدام و یا مویزج باریک سائیده در خرقه 

تور و یا حاشا به دستور و شم و ضماد پودینه بسته دائم و یا صعتر در شب و روز چند بار و یا پودینه کوهی و دشتی بدس
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م  جندبیدستر و کذا حاشا تنها یا به روغن بان و سرکه و سعوط نسرین بسرکه و نطول جندبیدستر در سرکه و روغن 

گل حل کرده بر پیشانی و یافوخ و دلک اطراف بنطرون و زیت و یا تخم انجره نیز آمیخته و یا تخم انجره و نطرون و 

ا و تدهین اطراف بعاقرقرحا و زیت و نطرون و تکمید بجاورس و نمک گرم کرده بعد حلق راس و شرب سنا و عاقرقرح

یا جندبیدستر و یا صبر و یا فلفل سفید بجندبیدستر و بماءالعسل هر واحد و غرغره خردل به آب بادیان و کذا پودینه و 

و کذا بسکنجبین عنصلی و غذا شیره مغز بادام بعسل هر حاشا فرفیون به روغن گل و سرکه و کذا طبیخ پودینه تنها 

مصنف اقتباس گوید که اول بهر نضج ماده شربت اصول علویخان یک توله یا دو توله بگلقند . واحد ناف  لیثرغس ست

الثعلب هر یک نه  عسلی دو توله بلیسانند و باالیش شربت اسطوخودوس منضج چهار توله در عرق بادرنجبویه و عنب

السوس  ه داخل کرده بنوشانند و یا این ماء االصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک نه ماشه اصلتول

مقشر بیخ کرفس هر یک هفت ماشه فقاح اذخر انیسون هر یک چهار ماشه مویزمنقی یک توله اسطوخودوس نه ماشه 

ه سکنجبین عنصلی دو توله داخل کرده بکار برند و غذا انجیر زرد چهار عدد بادرنجبویه پنج ماشه گلقند عسلی چهار تول

نخودآب بچه مرغ دهند و یا شوربا با نان خشکار و تا روز سوم جهت من  ماده و تقویت دماغ سرکه کهنه و روغن گل و 

ند و این گالب برابر کنند نیمگرم بر تارک بمالند و روز چهارم بزرالبنج و قسط و جندبیدستر هر یک سه ماشه اضافه نمای

چهار ماشه جند سه ماشه روغن گل و زنبق * 156* لخلخله ببویانند شونیز بریان و قسط تلخ و سنبل الطیب هر یک 

و نرگس هر یک یک توله و سعوط و پاشویه و طال و ضماد تا یک هفته بکار برند که این همه بنا بر جذب و اماله ماده 

نا استعمال کرده میشود موجب هالک عاجل می گردد و کذا فی النبض الکبیر و هرگز بکار نبرند و اگر احیا..... می باشد 

جید بیدستر هر یک سه ماشه بکار برند و ..... سعوط اینست سنبل الطیب و شونیز و کند ش و تر هد سفید و دار شیشعان 

د و گندم و برگ کنار هر الملک و صعتر و سداب و بابونه هر یک سه توله برگ کنیر و سبوس نخو پاشویه اینست اکلیل

یک توله نمک طعام به دستور معمول بعمل آرند و این ضماد جام  الجوام  بکار برند اسطوخودوس یک توله دال 

یک ماشه مصطکی ماشه ..... بنوما ش مقشر بشیر نر سوده برگ مورد و فرنجمشک هر یک دو توله عود صلیب دو درم 

شته بر پیشانی و صدغین ضماد نمایند که فی الفور بهو ش می آرد و در در گالب و روغن گل و زردی بیضه مرغ سر

طب  را بگشایند و روز هشتم اگر بهو ش باشد تلیین طب  نمایند به اضافه برگ سنا ..... این اثنا بفاصله یک دو روز بفتیله 

جبین هفت توله روغن بادام دو تله و ریوند خطائی و تربد سفید هر یک نه ماشه و زنجبیل سه ماشه و خیارشنبر و ترن

هفت ماشه و شربت اسطوخودس مسهل علویخان چهارتوله در ماءاالصول مذکور لیکن باید که وقت شب حب ایارج نه 

نخودآب مرغ دهند و وقت شب نان بشوربای مرغ و روز نهم ماء االصول مذکور نوشانند به ..... ماشه بخورانند و وقت 
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سه چهار مسهل دهند و یا زیاده تا تنقیه [ نمط]توله و حرف هفت ماشه و به همین  اضافه شربت بزوری حار سه چهار

بتمامه حاصل شود و اگر هو ش دوا نوشیدن نداشته باشد به حقنه حاده علویخان استفراغ نمایند لیکن نخست باید که به 

آید پس تنقیه دماغ و بدن بدستور و نمک هندی حقنه کنند در روزی دو سه نوبت و یا کم و زیاده تا بافاقت ..... آب 

مذکور کنند و بعد از تنقیه جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ معجون فالسفه و فالفلی و سنجرینیا دهند و مصطکی 

اسطوخودوس هر یک دو ماشه در گلقند عسلی یک توله آمیخته بلیسانند که بسیار مفید است و همچنین جند یک 

قرنفل و کذلک جدوار ابوسهل گوید که معالجه لیثرغس به استعمال حقنه حاده باید  ماشه در عسل با ماءالعسل و کذا

کرد و چون بدن نقی و مر  به انحطاط خلط بلغمی از سر منخط گردد ضماد معمول از روغن گل و پودینه و نض  و 

رحا حل کرده باشند اندکی سرکه بر سر نمایند و همه بدن خاصه اطراف را به روغن گل که در آن نطرون و عا قرق

بمالند بعد از آن ضماد معمول از جندبیدستر و حاشا و پودینه کوهی و سرکه عنصل بر سر گذارند و ساقین و پایها 

بسرکه عنصل بمالند و بسکنجبین عنصلی غرغره سازند تنها یا بایارج و اگر علت طول کند و رعشه عار  گردد تکمید 

از حقنه ها و از ادویه مدر بول استعمال کنند بوعلی مینویسد که اگر عائقی مان   سر از نمک گرم نمایند و منقیات سر

نباشد و خون در بدن غالب باشد اوال فصد کنند بعد از آن حقنه های حاده استعمال نمایند و جذب مواد باسفل کنند و به 

من  نمایند و ..... اق در بسات بالحاح و ریشه لطوخ بخردل و عسل قی آورند و مریض را در خانه روشن بدارند و از استغر

در اول امر برای من  ماده روغن گل و سرکه آمیخته بر سر طال کنند و بعد دو روز از ابتدای مر  جندبیدستر بدان 

ندهند مگر اندک و در ابتدا خاصه و هنگام انتها خصوص در [ آب]مخلوط کنند و بجای سرکه سرکه عنصل بگیرند و 

من  کنند بعد از آن زیت و لطرون و تخم ماذریون و فلفل و عاقرقرحا و مانند آن بر بدن مالند و نطول آخر آن بالکل 

قوی التحلیل و شمومات و عطوسات و غراغر نطفه که در آن حاشا و زوفا و پودینه و صعتر باشد و غرغره بعسل و 

عنصل خصوصا رطب بر سر ..... یند و عنصل وسائر آنچه در عالج امرا  دماغی بلغمی مذکور شد استعمال نما

استعمال کنند انتفاع بسیار یابند و ایضا سائر مخمرات و نطوخ خردل بر سر استعمال نمایند و مدام دلک اطراف و غمز 

آن کنند تا آنکه سرخ شوند و مریض متالم گردد که این عظیم المنفعت است و چون در سبات غرق شوند موی سر 

از آن بکنند و بر قفا نزدیک نقره محاجم ناری بسیار نهند بغیر شرط و گاهی هنگام احتیاج به ایشان بکشند و بعضی 

استفراغ خون با شرط محتاج می شوند و کسی را که از ایشان غذا دهند به مثل آب ترمس و آب نخود بآب کشک غذا 

ی فوق منجذب نشود و گر بسبب طول سازند و چون غذا دهند بر غمز اطراف او چند ساعت اقدام نمایند تا بخار بسو

مر  احتیاج نوشیدن مسهل شود و خاصه چون ارتعا ش به مریض ظاهر گردد دو ثلث مثقال جندبیدستر باندک سقمونیا 



261 
 

که کمتر از یک دانگ باشد بخورانند و اگر از جم  کردن سقمونیا با جند خوف افراط در تپ باشد از سقمونیا اجتناب 

و بر تبدیل مزاج بدون استفراغ اقتصار ورزند و اولی استفراغات آنست که بحقنه ها باشد و اگر بغیر کنند و بر جندبیدستر 

آنها مضطر گردند ایارج فیقرا یک درم با رب  درم شحم حنظل و ثلث درم هلیله و یک دانگ مصطکی بخورانند اگر تپ 

د آورد و اگر بدان یقین نشود حموالت یا شیاف م  شدید الحراره نباشد و اعتماد این امر باشد که این دو اسهال خواه

استعمال این مسهل بردارند تا که هر دو بر اسهال اعانت کنند بعده به تکلیف براز آنرا آگاه سازند و چون آنرا نسیان از 

د و السوس نطول سازن الملک و بنفشه واصل بول و براز عار  شود بر کنج ران و شکم از آب مطبوخ بابونه و اکلیل

مثانه را غمز کنند تا بول کند و چون مر  به انتها رسد و انحطاط پذیرد مریض را در گهواره و هودج نشانند بعد از آن 

مجوسی گوید که معالجه صاحب لیثرغس بحقنه حاده باید کرد تا ماده از . اندک ریاضت و تدبیر ناقهین استعمال نمایند

و روشنی که در تابستان به اعتدال و در زمستان گرم باشد  *157*دل اعلی باسفل جذب کند و در خانه وسی  معت

بنشانند و هر صباح گلقند عسلی به آبیکه اندران زیره کرمانی جوشانیده باشند بنوشانند و بنخودآب م  زیت مغسول و 

فس پوست زیره و شبت و دارچینی غذا سازند چون تپ محسوس نباشد یا این ماءاالصول خفیف دهند پوست بیخ کر

بیخ بادیان هر یک ده درم تخم کرفس بادیان انیسون هر یک سه درم مصطکی سنبل الطیب هرکدام یک درم اسارون 

سلیخه هر کدام یکنیم درم بیخ اذخر فقاح اذخر اسطوخودوس هر یک سه درم مویز منقی بست درم همه را در سه رطل 

رم از آن گرفته گلقند شکری ده درم در آن مالیده صاف کرده آب بجوشانند تا بیک رطل آید صاف نموده هر روز چهل د

و روغن بادام یک درم افزوده نیم گرم وقت سحر بنوشند و سکندر افرودوسی ذکر کرده که هر گاه قوت قوی باشد 

واجب است که فصد صاحب این مر  کنند و سرکه و روغن گل بر سر ریزند و چون مر  به انحطاط آید جندبیدستر 

ینه بر پیشانی طال نمایند و بکند ش عطسه آورند و اگر در آنجا تپ ظاهر باشد از ماءاالصول حذر کنند و چیزی و پود

سوای گلقند شکری هفت درم ندهند و ماءالشعیر که در آن پودینه و زوفا یا بادیان پخته باشند بدهند و اگر تپ قوی 

نجبین شکری بزوری بنوشانند و ماسوای این از اشیای بارده رطبه باشد بر بادیان م  ماءالشعیر و شکر اکتفا نمایند و سک

و جمی  فواکه السیما شفتالو و سیب و به و امرود و مانند آن اجتناب ورزند و اگر اندک مویزمنقی بخورند باکی نیست و 

و لوبیا و مانند آن و از البان خاصه احتراز نمایند که آنها سهر را ضرر دارند و ایضا ماهی و حبوب مثل باقال و عدس 

عضل ساقین او بعصابه محکم بربندند و ساعد بمالند و کف پا به اندک بوره ارمنی و عاقرقرحا و روغن سوسن نیکو 

بمالند تا ماده از سر باسفل جذب کند و بر سر آن روغن سوسن و روغن گل به اندک سرکه خمر بریزند تا بدین دماغ 

ا قبول نکند و اگر تپ نباشد ماءاالصول مذکور بنوشانند حتی که عالمات نضج ظاهر قوی گردد و بخارمتراقی از بدن ر
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شود و پس در آن هنگام بعد هفته یا دو هفته بطبیخ غاریقون و حب ایارج و بعد از آن بحب قوقایا تنقیه نمایند و نسخه 

درم بادرنجبویه دو درم طبیخ غاریقون اینست سنای مکی پنج درم اسطوخودوس دو درم تربد مجوف محکوک دو 

گاوزبان گل سرخ هر کدام سه درم گلقند ده درم جوشانیده صاف نموده غاریقون سفید یک درم با قدری عسل سرشته و 

شحم حنطل دو دانگ اضافه نموده بنوشند و چون بدن از اخالط بلغمی پاک شود بنفس دماغ متوجه شوند و این سعوط 

ید جندبیدستر زعفران عاقرقرحا شونیز هر واحد یک جزو صبر دو جزو صموغ را در بکار برند سکبینج جاوشیر فلفل سف

آب شهبانج  تر کرده و ادویه سوده بدان سرشته حبها سازند و از آن دو حبه یا سه حبه به اندک روغن سوسن در بینی 

نج خوب مخلوط کرده چکانند و موی سر تراشیده بران روغن سوسن در زنبق و سرکه عنصل و آب نمام یا آب شهبا

بریزند و این طال بعمل آرند جندبیدستر دو درم عاقرقرحا مویزج هر کدام چهار درم بوره ارمنی خردل هر کدام سه درم 

کوفته بیخته به آب نمام یا آب مرزنجو ش یا آب مرو بقدری سرکه عنصل بر پیشانی و موخر سر طال نمایند و به شم 

انند آن عطسه آورند اگر فائده نشود به اندک شلیثا بآب شهبانج سعوط سازند و در فلفل و جندبیدستر و فرفیون و م

خالل این احوال گاه گاه ایارج فیقرا بعسل و سکنجبین عنصلی سرشته و اطریفل کبیر همیدهند و بایارج فیقرا و 

بای قنابر یا گنجشک سکنجبین غرغره همی کنند و غذا نخودآب بشبت و دارچینی  و خولنجان و زیت مغسول یا شور

بطور اسفیدباج پخته بدهند و عسل بخورانند و مشک و غالیه ببویانند و بکندر و ند و مانند آن تبخیر نمایند پس اگر این 

تدبیر کفایت کند و آثار صالح در حال بیمار پدید آید لزوم این تدبیر نمایند و اگر علت طول کند و خدر و ارتعا ش و 

گردد ایارج ارکاغانیس یا لوغاذیا بقدر چهار مثقال به آبیکه دران مویز منقی و تخم کرفس سردی بر بدن مستولی 

کوهی و انیسون و پودینه کوهی جوشانیده باشند به مقدار چهار اوقیه بدهند و بعده ایارج جالینوس و بعد از آن انقرویا 

این کماد بعمل آرند نمام مرزنجو ش بابونه شبت  باید داد و بعد از استعمال ایارجات اطلیه مذکوره بر سر طال کنند و

برنجاسف برگ غار قسط تلخ عاقرقرحا همه را کوفته در آب خوب جو ش داده بعد تراشیدن موی سر بر آن تکمید نمایند 

و در روغن ناردین و روغن قسط و روغن قثاءالحمار اندک جندبیدستر حل کرده بر سر بمالند و اگر بعضی از این روغنها 

اندک سرکه عنصل آمیخته بر سر طال نمایند انتفاع یابند و اندک روغن بادام به روغن خسته مشمش و روغن غار  به

بخورانند و فرفیون و جندبیدستر ببویانند و بالجمله تدبیر صاحب این مر  به تدبیر مسخن ملطف و بسائر تدبیر مذکور 

ان و بلد حار یا نبض سری  عظیم باشد ادویه قوی الحراره در صورتی است که تپ محسوس نباشد و هر گاه فصل تابست

و معجونات کبار استعمال نباید کرد چون معالجه مریض به حسب تدبیر مذکور باحتیاط نمایند و عالمتی از عالمات 

بونه و نضج ظاهر شود در حمام داخل کنند و بر بدن او آب نیم گرم بریزند و اگر در آبزنی که اندران آب گرم مطبوخ با
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الملک و مرزنجو ش باشد بنشانند و بر سر او نطول کنند منفعت بین نماید و در اول دفعه طول مکث در حمام و  اکلیل

آبزن نکنند و آب قوی الحراره هم نباشد بلکه معتدل بود و بعد از آن بعد اغذیه موافقه شراب ریحانی اندک اندک 

ن و انتشار حرارت در سائر بدن او کند ایالقی گوید که اولی در عالج او بنوشانند بهر آنکه تلطیف ماده و تزیید نضج آ

که اوال بهر من  ماده از سر خرقه بسرکه و گالب و روغن گل تر کرده سرد نموده بر سر نهند تا دو * 158*اینست 

روز چهارم بحقنه روز و استنشاق این نمایند در روز سوم در آن سرکه عنصل و اندک جندبیدستر مخلوط سازند و بعد 

حاده معمول از شحم حنظل و تخم انجره هر واحد یک جزو و قرطم دو جزو و پودینه دشتی یک مشت و پوست بیخ 

و پنج درم روغن زیت یا کنجد آمیخته حقنه کنند و شافه بردارند و اگر از این  استارمریکبر بپزند و از آن پاو آثار گرفته 

ظل بخورانند و اگر یک نیم دانگ شحم حنظل و مثل او افتیمون و غاریقون و یک مانعی باشد ایارج فیقرا بشحم حن

دانگ مقل و یک درم ایارج فیقرا حبها ساخته بدهند بهتر باشد و اگر بدل افتیمون هلیله کابلی و یکدانگ مصطکی کنند 

ان باشد اوال تدبیر آن نمایند بعد جائز بود و استفراغ باین ادویه درصورتی جائزست که تپ حار نباشد و اگر قی بر آن آس

از آن به استفراغ مذکور پردازند و بعد تنقیه به معده گلقند و مصطکی و معاجین محلل رطوبات مثل معجون بالدر و 

امثال آن بخورانند و همچنین چیزی که رطوبت را بادرار کم نماید و مفاصل او را به روغنهای گرم بقوت بمالند و مشک 

د آن ببویانند و جندبیدستر بسرکه عنصل و بشراب انگوری حل کرده بر سر طال نمایند و بکند ش و فلفل و عود و مانن

بعد تنقیه عطسه آوردن سودمند است و موی سر تراشیده ارزن و نمک گرم بر سر نهند و دائم استفراغ باشیای مقلل 

سبوس گندم بعسل و روغن بادام دهند و اگر حاجت  رطوبات بادرار بول و حقنه ها نمایند و غذا نخودآب به ابازیر و آب

ماءالشعیر باشد نخود مساوی جو و اندک زوفا و برگ کرفس و پودینه گرفته بسازند و اگر تپ ظاهرتر و حرارت شدیدتر 

بن ا. باشد بر نخود و جو اقتصار نمایند و اگر جو مقشر و کرفس بپزند نیکوست و بعسل و روغن بادام بنوشانند جائز بود

السوس هر واحد سه درم و شکر سفید ده درم بدهند و غذا ماءالشعیر  الیاس می نویسد که جالب از بادرنجبویه و اصل

مقشر کوفته با نخود پخته و حل طبیعت بحبوب مسهله و حقنه های مطلقه مذکوره در سرسام سوداوی نمایند و تغریق 

آن وض  اطلیه محلله و نطوالت ملطفه مثل بابونه و شبت و مانند سر بسرکه و گالب و روغن گل در ابتدا کنند بعد از 

آن بعمل آرند بعده به مشک و شونیز و کند ش عطسه آورند و استعمال این شافه ناف  بود زهره نرگاو یکدرم شحم 

از آن حنظل نیم درم بوره ارمنی خطمی هر یک سه درم شکر را بر آتش قوام نموده ادویه کوفته بیخته بران پاشیده 

شیاف بسازند و به روغن بنفشه چرب کرده استعمال نمایند خجندی گوید که بامداد مصطکی و انیسون بگلقند عسلی 

بدهند و تلیین طب  بحقنه های حاده و حبوب کنند و بکند ش و جندبیدستر عطسه آورند و بایارج فیقرا قی کنند و به 
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را حدوث این مر  بعالمات آن متحقق گردد و قوت قوی و  روغن قسط مفاصل را بمالند سعید گوید که چون طبیب

سن شباب و فصل معتدل باشد مریض را در ابتدای حدوث این علت فصد واجب بود تا که از حدوث ورم در مقدم دماغ 

ه ایمن گردد و اگر از فصد مانعی باشد واجب است که حقنه نمایند تا ازین ارتفاع ابخره بسوی سر قلت پذیرد و باید ک

حقنه مستعمل درین مر  حاد بود بسبب غلظ فضول محدث آن و نسخه حقنه حاده همانست که در قول ایالقی 

گذشت و بعد نضج تنقیه بدن بایارج فیقرا کنند و گلقند کهنه بخورانند و آب گرم بنوشانند و ادویه مدره مثل آب مطبوخ 

حار ملطف مقوی دماغ و معده مثل جوار ش مصطکی و زنجبیل بادیان و زیره سیاه و نانخواه بشکر بنوشانند و جوارشات 

و بالدری بخورانند و بعد تنقیه صرف توجه بدلک اطراف و بدن از روغن به اندک تخم انجره یا نطرون فرمایند و از 

پودینه و صعتر استشناق نمایند و چون حال مریض صالح یابد بنخودآب و قالیا و مطنجنات غذا سازند و از هر شی 

نویسند که در ابتدا حقنه های لینه بعمل آرند تا مواد غیرمنضجه یکبارگی متحرک  قرشی و گاوزونی می. رطب من  کنند

نشود و بعد از آن متوسطه میان لینه و حاده بکار برند زیرا که در این هنگام ماده اندک نضج می یابد بعده عند قرب 

یه بلغم بادویه مخرج آن کنند و تدبیر صداع بلغمی بدون مسخن بسیار از انتها و اتمام نضج حاده استعمال نمایند و تنق

جهت تپ بعمل آرند و یک مثقال ایارج فیقرا به اندک تربد و غاریقون و مقل بدهند و شربت بادرنجبویه و شربت 

ای ماده واجب اسطوخودوس نیکوست زیرا که جام  تلیین و انضاج اند و بعد تنقیه غرغره و معطسات برای اخراج بقای

است امام بقراط گفته که معالجات بر پنج قسم ست عالج ماده که در سرست بغرغره و آنچه در معده باشد بقی و آنچه 

در امعاست به اسهال و آنچه در جلد بود بعرق و آنچه در عروق است بفصد گیالنی گوید که چون عالمات نضج ظاهر 

اسطوخودوس و هلیله سیاه بدهند و چون تنقیه بدن از خلط بلغمی شود بعد شود طبیخ افتیمون و بسفائج و غاریقون و 

حلق راس روغن گل و گالب مضروب به سرکه و آب حبق و اندک جندبیدستر بر سر ریزند و مفاصل و اطراف را 

ایشان را  بروغن گرم که در آن اندک عاقرقرحا و فلفل و نطرون و تخم انجره سوده آمیخته باشند بمالند و ثبادریطوس

ناف  است و اگر در احشا ورم حار باشد معالجه باضمده و نطوالت کنند و خردل مسحوق بسرکه یا جندبیدستر یا موی 

محشی شرح اسباب می نویسد بعضی گویند که مار مهره مخطط را چون بر سر . سوخته یا صوف سوخته ببویانند

اند که اگر خون شفتین را به روغن گل آمیخته نیم گرم بر  صاحب لیثرغس تعلیق نمایند نف  بخشند و متقدمین گفته

سر ریزند اورام را نف  دهد و همچنین خون ماکیان و جالینوس گفته که این نف  بجهت آنست که خون روغن را حرارت 

 بخشد و لهذا اگر روغن نیم گرم استعمال نمایند همین منفعت نماید حکیم علوی خان می نویسند که امر چنان می

که جالینوس گفته بلکه خون این طیور را در اورام حارد بارد منفعتی خاص است زیرا که از مجربات  *159*نیست 
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نافعه است بستن کبوتر بچه و چوزه مرغ شکم شگافته بر سر بنوعی که خون او بر سر مریض بچکد پس اگر تقطیر 

ز طرف جالینوس که این منفعت جائزست که در خون این طیور را منفعتی نمی بود این عمل مفید نمی شد گویم ا

اجسام این طیور باشد و خون آنرا افاده حرارت لطیفه کند چنانکه روغن گل افاده می دهد و ایارج لوغاذیا اکالً ناف  و 

کذا ضماداً بر سر صاحب لیثرغس چون به روغن گل و سرکه آمیخته در حمام استعمال نمایند و این شافه ناف  است 

ارمنی گل بنفشه قنطوریون دقیق بسفائج فستقی هر یک دو درم شحم حنظل یک درم صبر سقوطری سقمونیا هر بوره 

واحد یک مثقال کوفته بیخته شکر در آب حل کرده بقوام آورده ادویه آمیزند و بقدر پنج انگشت شیافه ساخته روغن بید 

عالج سرسام غیرحقیقی . ر صداع بارده بلغمی گذشتانجیر بدان طال کرده استعمال نمایند و اکثر فسخ ناف  این د

تدبیر ش ازاله سبب است مثال آنچه به سبب تصاعد ابخره حار از حجاب صدر متورم بسوی دماغ بود و اعرا  سرسام از 

الجنب و در ابتدا فصد باسلیق نمایند و اگر ظاهر نگردد فصد اکحل و حجامت ساق  آن ظاهر گردد و عالجش عالج ذات

ط کنند و ماءالشعیر با شربت بنفشه و نیلوفر و عناب و لعاب بهدانه با نبات بیاشامند و گل نیلوفر در گالب و کافور با شر

تر کرده ببویند و بهر جذب فضول باسفل حقنه بعمل آرند و بر سر عصارات بارده طال نمایند و بر سینه ضمادات منضجه 

می و برگ بنفشه و صندل بکار برند و هر گاه حجاب دماغ نیز ورم که در آن حرارت بسیار نباشد مثل آرد جو و خط

نماید به سبب اتصال حجاب صدر تدابیر سرسام حار نمایند و بر موض  وج  اطلیه محلله یا منضجه مثل بابونه خطمی 

یا بماءالشعیر  آرد باقال تخم کتان به آب گرم نهند و تلیین شکم بطبیخ نیلوفر بنفشه خطمی عناب سپستان یا ترنجبین و

با شیرخشت و با ترنجبین نمایند و آنچه به سبب مشارکت در اورام مثانه و رحم و غیره باشد عالج اورام مذکوره نمایند 

و آنچه در حمیات به سبب تصاعد ابخره عار  شود تقویت دماغ و استعمال صرف عرقیات و اشربه و سعوطات بارده 

ی شرط ابخره از دماغ فرود آرد و لخلخه تقویت به دماغ دهد به کار برند و کافی است و پاشویه و حجامت ساقین ب

ایضا در بیهوشی و تپ بجهت تصفیه ابخره سر لعاب بهدانه شیره تخم خیارین در آب برآورده عرقیات شربت بزوری 

گشنیزی همراه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشانند و گاهی در تپ های هذیانی به جهت طرد ابخره محتبسه اطریفل 

آب تمرهندی و آلوبخارا و آلوبالو ناف  بود و اگر بیهوشی از شرب شراب باشد سکنجبین شربت لیمون گالب لعاب 

اسبغول بدهند مولف اقتباس العالج  می نویسد که گاهی خداوند سرسام غیرحقیقی بی ظهور تپ و آثار ورم دماغ سخت 

الج حمره دماغ در قول رازی و قرشی مسطور شد او را عار  گردد و متحرک و بیقرار باشد و جمی  امرا  که در ع

بعضی بروز دوم و یا سوم بمیرند و بسا باشد که با این حالت یرقان زرد با صالبت جگر پدید آید و قی زنگاری و کراثی 

الکت انجامد و کند از روز اول و روز پنجم یا هفتم رعاف از هر دو منخرین ظاهر شود بکثرت و شکم ورم کند و به
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سببش آنست که ماده سمی در جرم دماغ و غشای آن و یا در دل و دماغ هر دو جا حادث شود از اقتباس خون و یا 

استحاله خلطی و یا از امر خارجی که موجب سمیت اخالط می شود و سرایت آن روح نفسانی و حیوانی را فاسد می 

وقوع این علت بکرات و مرات بمشاهده آمده پس اول رگ سررو زنند و  سازد و هالک می کند چنانچه اندر ایام وبا اکثر

وقت ظهر رگ پیشانی و وقت عصر رگ بینی و یا صدغین و اگر مریض قوی الجسم بود رگ هفت اندام گشایند و 

و  خون کثیر به یکدفعه گیرند که قریب بغشی رسد و از گل سفید که بهندی پند دل گویند به گالب سرشته بر پیشانی

سدا گالب و گالب کهنه هر واحد یک توله روغن گل یکنیم توله ... صدغین ضماد کنند و از آب برگ داوودی و آب 

عرق بیدمشک دو توله صندل سفید گل ارمنی هر یک سه ماشه کافور دو ماشه لخلخه سازند و این دوا بدهند زهرمهرة 

شیر دو ماشه سائیده در شربت انارین دو توله آمیخته ختائی یک ماشه صندل سفید به گالب سوده یکنیم ماشه طبا

بلیسانند باالیش شیره تخم خرفه و مغز تخم پزویه و تخم کاسنی و مغز تخم کدو و تخم خیارین هر یک نه ماشه و 

زرشک هفت ماشه زرد آلو پنج عدد در عرق بیدمشک و بید ساده و گالب هر یک هفت توله برآورده سکنجبین مقطری 

لیمونی هر یک دو توله داخل کرده بنوشانند و غذا اسفاناخ و دال مونگ مقشر همراه برنج و یا نان تنک دهند  و تفاحی

و شربت نیلوفر و باید که بعد فصد همان روز و یا روز دوم مغز خیارشنبر یا گلقند و خمیره بنفشه و ..... و یا آ ش جو 

ور بعمل آرند م  اضافه سبوس اسپغول هفت ماشه و اندکی سرکه ترنجبین و شربت آلو مسهل دهند و باز تبرید به دست

توله و گالب نیم پا و گل ..... تنها و یا مقطر یا گالب مساوی آمیخته نوشیدن درین باب اثر تمام دارد و کذا در سرکه 

و دل فرو کشند و ارمنی هفت ماشه آمیخته نوشیدن فائده می کند و باید که ماده را به هر وجه که ممکن بود از دماغ 

باقی همه از بحث تپ وبائی برگیرند و اگر در سه چهار روز از مرگ نجات یابد پس به زودی بی تدبیری دیگر به 

و آن ورم حار خفیف است که در دماغ صبیان   عطا ش  *061*صحت انجامد کذا فی شرح ایالقی عالمه سمسانی 

خیص اقسام سرسام مذکور شد م  عدم سیری از آب و این حادث شود و نشانش عالمات حمره دماغ است که در تش

مر  تشنگ گویند پس بهر تبرید و ترطیب دماغ لعاب بهدانه شیره مغز تخم کدو و تخم خیارین و تخم کاهو و شربت 

نیلوفر بدهند و از پوست کدوی تر و خیار و برگ خرفه و روغن گل و قدری سرکه و یا از زردی بیضه و آب گشنیز سبز 

الثعلب سبز در روغن گل سرد کرده بر سر ضماد کنند و بعضی آب خرفه و شیر دختران می افزایند و ضماد  آب عنبو 

کاهو و ریختن شیر دختران به اندکی کافور و نهادن پوست تربوز بطور کاله بر سر نیز مفید است و هر گاه گرم شود 

و ضماد لعاب اسپغول به روغن گل و در ابتدا قدری سرکه ضماد را تبدیل نمایند و طباشیر با شیره خرفه نوشانیدن 

آمیخته و یا صندل و گالب بر سر ضماد کردن نیز مفید نوشته اند و اسهال درین مر  خوب نیست پس اگر عار  
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و هلیله درست را در آب بجوشانند که نرم شود برآورده صالیه کنند و بر تارک سر ضماد ساخته پارچه بران ..... شود 

سائیده یا به آب کدو و روغن گل و زرده تخم ... بندند و مکرر بعمل آرند نف  تمام دهد و همچنین ضماد آمله به آرد بر

الثعلب سبز سائیده بر سر ضماد کردن مفید و  مرغ آمیخته بر تارک سر گذاشتن ناف  و کذا گلنار در آب برگ عنب

نند بعد از آن شیره تخم خرفه بریان شیره تخم کاهو در عرق مروارید طباشیر زهرمهره هر یک دو سرخ سائیده بخورا

بارتنگ عرق کیوره گالب برآورده رب به شیرین شربت انار شیرین داخل کرده بارتنگ بریان باالی آن ریخته بدهند و 

به گاهی عو  زرورد کهربا می کنند و در عرق بیدمشک می دهند و گاهی دوا مرضعه را نیز می نوشانند و نشاسته 

الثعلب و روغن گل کردن ناف  بود و حنا بر کف دست و پا بستن و دست و پای را در آب سرد  اندک سرکه و عنب

آ ش جو و .... داشتن مفید بود و در صورت قبض طبیعت آب کدو با شیرخشت یا آب عناب با شیرخشت ناف  بود و 

نند و اگر محتاج فصد گردد دایه او را فصد درصورت اسهال طفل پست جو و مانند آن هر چه ذی قبض باشد بخورا

و این بر دو قسمت است یکی ورم حار  اورام خارج راس .   نمایند و تقلیل غذا کنند و از تخمه و لحوم و حمام حذر کنند

یا بارد که در حجاب خارج قحف افتد و شناخت خاص وی آنست که رنگ جلد سر متغیر گردد و سخت باشد و به 

و وج  محسوس شود بخالف اجتماع رطوبت خارج و آنکه ورم حارست یا بارد به لمس و ..... انست شد انگشت فرو نتو

ورم و موی رو و پیشانی است و گویند که ..... لون و موافقت و مخالفت چیزی که باو رسد دریافت کنند دوم ماشرا و آن 

ه در اجزای خارجی سر و پیشانی و بینی و حوالی قسمی است از فلغمونی که ماده آن خون حاد مختلط بصفرا بود هر گا

چشم حادث گردد که بنا بر عظم سبب اعضای داخلی مثل جوهر دماغ و شرائین و حجب آن نیز ورم کنند و اعرا  

و بازو مشتمل شود و سرخی ..... اشتداد پذیرد حتی که بیمار پندارد که درزهای سر می شکافد و باشد که ورم فرود آید 

و انتفاخ رو و بینی و گو ش و پیشانی و برآمدگی چشم و غثیان و شدت وج  و ضربان الزم ویست بالجمله و خار ش 

مالحظه آن که کدام نوع ورم است و از کدام خلط هم رسیده از ..... عالج ماشرا جدا گفته می شود و عالج قسم اول 

آمد بعمل آرند و حجامت با شرط از فصد زیاده تر  عالمات آن بعالج اقسام سرسام کنند و بدانچه در باب اورام خواهد

آنچه از فصد سررو و دیگر تدابیر مبرده مرطبه و ملین طب  و عالج امرا  دماغی دموی و  عالج ماشرا . مفید است

صداع دموی و سرسام دموی مذکور شد بعمل آرند لیکن مبالغه در تبرید و ترطیب درین مر  زیاده باید نمود و بعد 

رو فصد هر دو رگ زیرزبان منفعت بین دارد و رگ پیشانی و منخرین نیز گشایند و ماءالقرع و ماءالخیار و غیره فصد سر

مبردات و مرطبات اختیار نمایند و کافور نیم دانگ طباشیر مغز تخم کدو مغز تخم تربوز گل ارمنی صندل سفید گشنیز 

اسپغول یک مثقال شیره تخم کاسنی شیره تخم خیارین  خشک هر کدام یک ماشه حب بسته خورانیدن و باالیش لعاب
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هر یک دو مثقال عرق بیدمشک عرق کاسنی هر واحد ده مثقال سکنجبین پنج مثقال نوشانیدن معمول اکثر متاخرین 

است و طالی صندل سرخ گل ارمنی شیاف مامیثا حضض مکی بو ش دربندی گل قیمولیا گل شاموس هر واحد یک 

گ به اب کاسنی و کاهو سبز و سرکه مستعمل علویخان است لیکن قبل از فصد استعمال ضماد مثقال کافور یک دان

رادع ممنوع است و بعد از آن اضمده بارده رادعه بیشتر بعمل آرند و روز چهارم یا پنجم ملین مبارک یا آب فواکه مثل 

را که از امرا  حاده است تا آفتی دیگر آلو و عناب و تمرهندی و ترنجبین و شیرخشت دهند و انتظار بحران نکنند زی

بهم نرسد کذا فی شرح مقاالت بقراطی و بهر جذب خون از باطن بسوی ظاهر اشیای سرخ بنگرند و گویند که نطول 

بگالب و آب برگ سرو صندل و آبهای بقول که در قول صاحب کامل می آید همه یا آنچه حاضر بود بر سر نمایند 

اشرا اخراج خون بحدی کنند که بغشی انجامد بشرطیکه قوت متحمل باشد و بعد از فصد صاحب کامل گوید که در م

تخم خرفه و طباشیر بدهند و بمزوره عدس بکدو و آب انار میخو ش یا باسفاناخ و  *161*آب انار میخو ش با شربت 

کنند و خون بقدر کفایت و قطف تغذیه فرمایند و روز دوم اگر مر  در ازدیاد و قوت باشد فصد قیفال از جانب دیگر 

احتمال قوت برآرند و ماءالشعیر به آب انار شیرین تر ش بدهند و به مزورات مذکور اغتذا نمایند و طالی نرد و صندلین و 

الثعلب و کاکنج بر سر و روی  آب برگ کاسنی و آب گشنیز سبز و آب برگ خرفه و آب حی العالم و آب کاهو و آب عنب

رد مرطب مثل ماءالشعیر و غیره الزم گیرند و حریره معمول از آب سبوس گندم و شکر و روغن طال کنند و تدبیر مب

بادام و مانند آن از غذا بدهند و تلیین طب  بماءالفواکه یا ترنجبین و ماءالشعیر نمایند سربندی گوید که من تجربه کرده 

ه بمزوره اسفاناخ م  شیره مغز تخم کدو و مغز ام درین مر  عند سوء حال و تواتر غشی استعمال نقوع مشمش و تغذی

السوس حنا تخم قرطم  تخم خیارین و مالزمت ضماد هندی به این نوع که خربق سیاه فلفل گرد صندل سرخ اصل

گلنار زیره سفید گل نیلوفر کالی زیری نیل کنئهی برمی و همامه سرپهوکه در آب بپزند که مهرا شود پس در همان آب 

سائیده ضماد کنند و گفته که از گرمی بعض اجزای این ضماد ترسند که تعدیل آن به دیگر اجزای بارد او که باقی ماند 

گاه اجتماع الماء فی الراس   می شود و باقی عالج این مر  در آخر کتاب در بحث اورام خواهد آمد انشاءاهلل تعالی  

ف زیر جلد سر جم  شود پس اگر داخل قحف بود باشد که رطوبت مائی داخل قحف باالی غشای صلب و یا خارج قح

چشم گشاده ماند و بسیار تر بود و همیشه اشک جاری باشد و مریض اندر سر خود گرانی دریابد چنانکه او را سر 

برداشتن و چشم بلند کردن دشوار بود و این قسم عالج پذیر نیست و اگر خارج قحف جم  شده باشد و این اکثر به 

افتد که بعد از والدت سر طفل را بشدت غمز کند و بدان سبب دهن رگها گشاده گردد و خون رقیق  سبب خطای قابله

مائی بیرون آمده زیر جلد جم  شود و در این قسم جلد سر بلند محسوس شود لیکن رنگ او بحال خود باشد و به 
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الج نظر کنند که رطوبت کثیر است انگشت فرو تواند نشست بخالف ورم خارج قحف و طفل بسیار گرید و بیدار ماند ع

یا قلیل و بر هر دو تقدیر محصور دران مکان است یا غیر محصور که به غمز مندف  شود اندرون قحف پس اگر 

المقدار و محصور باشد بنحوی که بغمز  کثیرالمقدار بود و غیر محصور معالجه آن خطر دارد بر طبیعت گذارند و اگر قلیل

آنست که اول موی سر بتراشند بعد از آن بابونه الکلیل الملک شبت سبوس گندم در آب  اندفاع نپذیرد تدبیر ش

جوشانیده نطول نمایند بعده ادویه گرم و خشک با زعفران و بوره ارمنی ضماد کنند و پاره سرب باالی آن بندند و اگر 

دو سه بار تکمید کنند در چند روز لیمون دو پاره کرده و باالی آن اندکی نمک پاشیده و بر آتش گرم ساخته روزی 

تحلیل رطوبت می نماید و اگر از این تدبیر فائده نشود آن موض  را شق کنند و آنچه در وی است بیرون آرند و رفاده 

بران بندند و تا سه روز شراب و روغن کنجد بران چکانند پس رفاده را وا کنند اگر زخم مندمل شده باشد فبها واال 

ج نمایند و اگر در روئیدن گوشت دیر گردد استخوان را اندک تراشیده بران مرهم منبت لحم گذارند تا بمرهم مدمل عال

سبات سهری که   آنکه گوشت برویاند و گاه باشد که طبیعت خود اصالح آن می کند و احتیاج به این تدابیر نمی افتد 

علت سرسامی است مرکب از سرسام بارد و حار زیرا که بدانکه بقول جالینوس و شیخ الرئیس این  آنرا قوما نیز گویند 

ماده این ورم حادث از دو خلط معا یعنی بلغم و صفرا در مجاری دماغ است که با هم امتزاج نیک نیافته و از هر ماده  

اثری جداگانه در موض  متورم ظاهر می شود و سبب او امتالئی است که از بدهضمی و کثرت اکل و شرب و سکر 

تر به هم می رسد خواه آن کس صفراوی مزاج باشد که بواسطه مزاج او و قصور هضم از کثرت غذا هر دو خلط متوا

جم  شوند و خواه طعام و شراب که بکثرت استعمال کند حارمولد صفرا باشد که به طب  خود تولید صفرا کند و بکثرت 

اب کثیر صفرا پیدا می شود و از اطعمه کثیر بلغم و گاه هر مقدار خویش بلغم پیدا نماید بنابر قصور هضم و در اکثر از شر

دو خلط بحد اعتدال و مساوی می باشند و گاهی غالب می آید یکی بر دیگری پس غلبه می کنند عالمات او و گاه 

اتفاق می افتد در یک مر  آنکه می باشد برای هر یک از آن هر دو کثرت بر دیگری و بقول صاحب کامل و ابوسهل 

ابن هبه اهلل و غیره سبات سهری از اجتماع اسباب سبات که آن سوء مزاج بارد رطب و بلغم است و از اسباب سهر که و 

آن سوء مزاج حار یابس و صفراست حادث می شود پس به هر تقدیر اگر بلغم غالب باشد زمان خواب غالب و اطول بود 

ت به جواب آنچه از مریض سوال کنند و چون جواب دهد به بر زمان بیداری و ثقل و کسل و تغمیض چشم و عدم التفا

دشواری یا تامل و تفکر و سائر اعرا  لیثرغس پیدا باشد و این را سبات سهری گویند و اگر صفرا غالب باشد زمان 

بیداری غالب و اطول بود بر زمان خواب و هذیان و نگریستن متصل و فرو رفتن چشمها و خشکی آن و عدم استغراق 

سبات بلکه سباتی که صاحب آن بزودی بیدار گردد و سائر اعرا  قرانیطس هویدا گردد و این را سهرسباتی نامند و  در
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اگر به طریق ندرت مقدار هر دو خلط مساوی باشد اعرا  هر دو برابر یافته شود و در این صورت در تقدیم لفظ سهر 

مله درین مر  هنگم غلبه بغلم سبات ثقیل می باشد و هر بالج* 162*بر سبات و یا لفظ سبات بر سهر اختیار است 

گاه پلک بگشایند منغمض می گردد و انتفاخ روی و رنگ آن قریب به رنگ گچ و قلعی مدرک می شود و وقت غلبه 

هر گاه بیدار کنند به سرعت بیدار می شود و هذیان و قصد حرکت می نماید و چشم بدون تغمیض وا میکند و ایضا ..... 

بر پشت غیرطبیعی بود و چهره او متهبج و .....  عالمات خاصه این مر  است که صاحب او بر پشت افتاده ماند و  از

منتفخ نماید و رنگ او گاهی مائل بخضرت باشد و گاهی بحمرت و در اغلب احوال پلک چشم او به باال کشیده باشد 

ثل اصحاب شحوص بر هم نزند و اگر سخن گوید کالم تا سبات غالب نگردد م... مثل صاحبان سرسام و هرگاه چشم 

او را نظامی نباشد و چون علت صعب و قوی گردد چیزی رقیق که اندر حلق او اندازند در گلو بماند و یا از بینی بیرون 

آید و این عالمت ردی است و عالج او در این وقت به غایت مشکل و در اکثر اوقات بول و براز او متحبس باشد یا 

بود و کذا کثرت بول بی اراده م  سوز ش و در اکثر احوال به ..... النفس عار  شود و این نیز  ندک اندک آید و ضیقا

اختناق رحم مشابه می گردد لیکن چهره بیمار در اختناق الرحم بر حال خویش می باشد و نبض با تمدد و تشنج و 

  وجه متهبج بود و رنگ او متغیر شود به حسب غلبه خلط ضعف بود و دندان او بند شوند و در غشی باشد و درین مر

و در اینجا بر علیل تکلیف سخن کردن و جواب دادن ممکن بود و در حال اختناق  این تکلیف امکان ندارد و ایضا این 

علت مشابه می باشد با لیثرغس و هم بقرانیطس پس به تغیر لون و عرو  سر و تفتیح عین احیانا و تیزی تپ و 

عت و تواتر و قوت نبض و دیگر عالمات صفرا در این مر  از لیثرغس فرق توان کرد و بکثرت سبات و قلت سر

هذیان و عر  و قصر و ضعف نبض و دیگر آثار بلغمی از قرانیطس تمیز نمایند عالج بدانکه عالج این علت بر فصد و 

مذکور شده ... پس هر چه در عالج قرانیطس و اسهال خلط غالب و تقویت دماغ و تبدیل مزاج بادویه و اغذیه است 

ترکیب دهند و در نطوالت و ضمادات به حسب غلبه هر خلطی کمال حدث بکار برده به معالجه پردازند و بعد فصد 

حقنه زائد در لینت و یا در حدت بقدر غلبه ماده صفرا یا بلغم که از عالمات مذکره دریافت کرده باشند بعمل آرند و ایضا 

بلغم غالب باشد تنقیه ماده به مثل ایارجات مقوی بفاریقون و تربد نمایند و اگر صفرا غالب بود استفراغ به مثل اگر 

مطبوخ هلیله و معجون خیارشنبر و سقمونیا کنند و اگر سبب مر  امتالی طعام و اکثار اغذیه غلیظه دریافت شود از 

او امتالی شراب و سکر متواتر باشد تا زوال سکر عالج نکنند و بعد  موقوف دارند و اگر سبب..... قی تنقیه معده نمایند 

آن بر مرطبات راس اقتصار نمایند به تدهین سر و شرب ماءالشعیر بعده بعالج خمار پردازند و سکنجبین دهند و تعدیل 

ین مر  ادویه نه طبیعت به نقوع مناسب و شربت نیلوفر نمایند و در معدل و مسهل و حقنه و نطول و ضماد و سعوط ا
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چندان بارد باشد که در قرانیطس بکار می برند و نه بحدی حار که در لیثرغس بعمل می آرند بلکه مرکب از هر دو 

نمایند و به حسب ظهور غلبه یکی از هر دو خلط ادویه او نیز غالب دارند و بصورت مساوات هر دو ماده در ادویه نیز 

السوس و جو م  بابونه و  اگر صفرا غالب باشد برگ خالف و بنفشه و اصل مساوات مرعی دارند مثال در نطوالت

الملک و شبت استعمال نمایند و اگر هر دو ماده مساوی باشد شیح و مرزنجو ش در آن زیاده کنند و اگر بلغم غالب  اکلیل

حقنه به حسب همین قانون  بود برگ غار و سداب و پودینه و زوفا و جندبیدستر و صعتر اندران افزایند و حال اضمده و

قیاس نمایند اما در آخر مر  و بعد انحطاط او از نطوالت و غیره هر چه مائل بسردی باشد اجتناب کند و بر ملطفات 

اقتصار ورزند و بحمام برند و بعد از آن به تدبیر ناقهین پردازند به استنشاق روغن بنفشه و دوشیدن شیر بز و یا شیر خر 

سر و تسعیط آنها و نوشیدن حریره از تخم خشخا ش مفیدتر و نشاسته و تخم کاهو و روغن بادام و اگر یا شیر دختر بر 

در این مر  حاجت خواب آوردن افتد و خوف غلبه بلغم بر مریض نباشد شربت خشخا ش دادن مضائقه ندارد و بر 

گویند تدبیر ش نیز تنقیه است از خلط کسانی که این مر  را از اقسام ورم نمی شمارند و از ترکیب صغرا و بلغم می 

غالب بحبوب و حقنه جات منقی راس حسب مقادیر خلطین و کیفیت آنها و تبدیل مزاج به حسب واجب و بدانند که 

حکیم علی گیالنی و نفیس کرمانی سبات ارقی و سبات سهری را واحد شمرده اند و عالجش در عالج سبات بخار می 

خواهد آمد سعید گوید که از اوفق عالج این مر  در ابتدا حقنه لین و بعد نضج تلیین  آید در قول سمرقندی و طبری

طبیعت بنقوع افسنتین است و روغن شبت بر سر طال نمایند و تعدیل مزاج به استعمال سکنجبین یا گلقند کنند و غذا 

روق او ظاهر و قوت قوی باشد فصد اگر امتال نباشد به مزوره زیرباج یا بنخودآب سازند پس اگر چهره مریض سرخ و ع

کنند عباس گوید که اگر حرارت و صفرا اغلب بود حقنه لین از ادویه مسهله که مخرج صفرا و مطفی حرارت باشد به 

و اگر برودت و بلغم غالب باشد حقنه مائل بحدت استعمال نمایند و ..... اضافه اندکی از ادویه مسخنه و مخرج بلغم 

و کندن موی سر ..... ن شبت بسرکه آمیخته و نطوالت موافقه بر سر ریزند و هنگام غلبه سبات روغن و سداب و روغ

علیل درین علت نف  بلیغ دارد ابن الیاس گوید که تنقیه بدن و دماغ بحبها و حقنه ها و تعدیل مزاج نمایند و این حب 

دیان تخم کرفس نمک نفطی هر یک نیم درم بسیار ناف  است بنفشه خشک دو درم تربد یک درم هلیله زرد یک درم با

و سحرگاه تناول نمایند و این حقنه  *163*سقمونیای مشوی نیم دانگ کوفته بیخته به آب بادیان سرشته حب سازند 

سود دارد سنای مکی پنج درم پرسیاوشان پنج درم بنفشه سه درم نیلوفر سه درم سبوس گندم در صره بسته یک کف 

عدد سپستان ده عدد بابونه اکلیل الملک هر یک هفت درم در سه رطل آب بپزند تا یکنیم رطل  حلبه یک کف عناب ده

بماند و فلوس خیار شنبر ده درم روغن کنجد و عسل هر یک پانزده درم نمک بوره ارمنی هر واحد نیم درم سوده 
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سد که اگر بلغم غالب باشد حقنه السوس سه درم زیاده است گیالنی می نوی پاشیده حقنه کنند و در نسخه خجندی اصل

ها که در آن حدت و لذع اغلب بود استعمال کنند و اگر صفرا قالب باشد حقنه ها که در آن ادویه لینه غالب تر باشد 

بعمل آرند و اگر هر دو برابر باشند حقنه های معتدل اختیار کنند و این صفت حقنه معتدل ست تربد سفید انیسون بابونه 

یکنیم آثار آب تر هر واحد سه درم عسل دو استار فلوس خیارشنبر سه استار کوفتنی را کوفته در  سافیونفطرانیلوفر 

کنند بعده جو ش دهند تا ثلث آب بماند صاف کرده و فلوس خیارشنبر در ان حل کنند و آب چغندر و مری و روغن بدان 

انداخته نیم گرم حقنه کنند و در اول حدوث مر  غذا من  کنند و اگر سببش سکر باشد به ادویه مسهله قویه و اغذیه و 

الجش نکنند لیکن به حموالت و حقنه ها و قی برای تنقیه معده و شمومات مقوی بروادعات قویه نطوال و ضمادا ع

دماغ و خصوصا مزیل سکر معالجه نمایند علویخان می نویسند که بعضی خدام را سبات سهری عار  شد و روز دوم 

و اغما غلبه کرد اشتداد نمود حتی که کسی از اخوان و اوالد و احباب خود نمی شناخت و وقت عصر نبض او نملی شد 

و جم غفیر از اطبای عصر بموت او حکم کردند از استماع این حال سلطان مضطر بوده ما را طلب فرمود و امر بعالج او 

نمود پس به تفحص حالش پرداختم و ؟ به حجامت نقره نمودم و در محجمه اولی مقدار نه مثقال خون برآمد و در 

لغمی خارج شد و در محجمه سوم رطوبت صدیدی به رنگ خون برآمد و در این مجمه دوم همانقدر خون و بسیار مواد ب

هنگام اندک افاقه او را حاصل شد بعد از آن تعلیق محجمه بالشرط بر قدمین و ساقین و غسل آنها به آب مطبوخ ادویه 

و آن خواب   سبات . مناسب امر کردم و بعد مرور نصف شب او را افاقه بسیار بهم رسید و بعد از آن صحت کلی یافت

مفرط طویل بود که بدشواری از آن بیدار شود و از اسباب این مر  یکی غلبه برودت مضاد جوهر روح است از خارج و 

دوم غلبه رطوبت بدماغ مکدر جوهر روح مسدد مسالک آن مرخی جوهر عصب و عضل و از . یا از ادویه مبرده یا مخدره

ت آنچه به سبب تخمه و طول لبث طعام در معده عار  شود و یا در اشتداد این قبیل نوم سکر است و قریب اینس

نوائب تپ بلغمی افتد سوم کثرت خون در بدن چهارم ارتفاع بخارات از اخالط ردیه از سائر اعضا یا از معده یا از ریه یا 

کت اعضای مأوف ششم شدت از صدر یا از کبد یا از معا یا از رحم جانب مقدم دماغ پنجم مجرد اذیت دماغ به مشار

ضعف روح و تحلل آن که جوهر او متحمل انبساط نباشد هفتم وقوع ضربه بر صدغین یا کسر قحف و انضغاط نفس 

دماغ زیر استخوان قحف طریق تشخیص این مر  و اسباب آن باید که اوال فرق کنند میان سکته و غشی و اختناق 

ز امرا  ثلثه و مذکوره و این چنان باشد که به حس و حرکت و نبض و رحم و در این مر  که مشابه است بهر واحد ا

رنگ چهره مریض نظر کنند اگر مریض را بجهد بیدار توان کرد و حرکات او چون حرکت خفتگان سلیس تر از حس او 

ه بوده و حواس او اگرچه کند باشد لیکن چیزی بر جای بود مسبوت باشد بخالف مسکوت که حس و حرکت وی بتمام
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معطل می گردد و دفعتاً افتد و اگر نبض مریض قوی و مشابه به نبض اصحا و رنگ روی بحال بود و یا بسبزی گراید و 

دفعتاً روی و بینی نحیف نگردد و از سحنه خفتگان متغیر نشود و مگر بادنی تهبج و انتفاخ مسبوت باشد به خالف 

به زردی می گراید مشابه به رنگ موتی و اطراف سرد  صاحب غشی که نبض او اضعف و اصلب بود و رنگ چهره او

بود و اگر مریض را فهمیدن کالم و تکلم به تکلف ممکن بود و حرکات او خصوصا حرکت گردن و سر و پای سهل تر 

بود و مریض در استغراق به تدریج واق  شود در اکثر و غلبه مر  ممتد گردد و مسبوت باشد بخالف صاحب اختناق 

م به مشکل تمام می فهمد و تکلم اصال نمی کند و احساس و کشادن پلک اسهل بود و مر  دفعتاً واق  رحم که کال

شود و غلبه او بزودی منقضی گردد و یا قتل کند پس هر گاه این مر  مشخص شود سبب او دریافت نمایند بدین 

کنند اگر ملمس راس سر دو رنگ طور که کیفیت لمس سر و لون  وجه و چشم و زبان و نبض و نفس مریض مالحظه 

مائل بسبزی و تیرگی و نبض متمدد مائل بصالبت م  تفاوت شدید و قاروه سفید و نسیان و عدم تهبج وجه و پلک بود 

و دیگر عالمات سوء مزاج بارد دماغ و تقدم رسیدن سردی خارجی بسر مثل مصادقت برف و آب سرد و باد سرد یا تقدم 

ه مثل اب سرد و افیون و بنج و لفاح و تاتوره و فطر و گشنیز تر و اسبغول بسیار و شیر شرب اشیای بارده و مخدر

متجبن در معده و عالمات مخصوصه هر واحد که در باب سموم بیاید و دریافت شود سبب سبات برودت دماغ باشد و 

ضعف و تواتر  سقوط و نملیت وو ایضا اگر از اعرا  دیگر مثل اختناق و سبزی و سردی اطراف و ورم زبان و تغیر بوی 

نبض بطور تواتر نملی و دودی و انتقال نبض از تواتر به تفاوت و بالعکس و عرق بارد یافته شود بر شرب ادویه مذکوره 

داللت کند و اگر ملمس سرد و نرم نماید و رنگ چهره و چشم و زبان سفید و نبض لین موجی و عریض و بطی و 

پلک بود موجب سبات رطوبت باشد پس اگر این عالمات با سبکی سر بود رطوبت ساذج  قاروره بی رنگ و تهبج در

باشد و اگر با گرانی مقدم دماغ بود و آب غلیظ در اکثر اوقات از بینی سائل شود و زبان به رطوبت لزج آلوده بود و 

گواهی دهد و قاروره غلیظ بود و  *164*اختالج در ابرو پدید آید و تقدم امتال و تخمه و کثرت شرب و سن و بلد بران 

سبات ثقیل باشد که بیدار کردن از آن دشوار بود  رطوبت مادی بلغمی باشد و اگر ملمس گرم و رنگ رو و چشم و زبان 

سرخ و رگهای گردن منتفخ بود و سائر آثار غلبه خون یافته شود سبات دموی باشد و اگر در نبض سرعت بود و وجود 

از بخارات بدن باشد و اگر با وجود تپ نبض ..... وار  تپ بران گواهی دهد و سبات خفیف بود تپ بلغمی و دیگر ع

الجنب گواهی دهد  الصدر یا ذات الکبد یا ذات الریه یا ذات موجی یا منشاری و ضیق نفس و سرفه بود و تقدم اعرا  ذات

و سبات در خلو معده خفت پذیرد و در امتالی سبات از بخارات اعضای مذکور باشد و اگر عالمات مذکوره یافته نشود 

کثیر یا وقوع تخمه و تقدم سدر و دوار و طنین و دوی و خیاالت پیش چشم معلوم ..... آن زیاده گردد و تقدم شرب 
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گردد سبات از ابخره معده باشد و اگر تقدم آثار تولد دیدان در امعا یا احتباس منی یا حیض یا نفاس در رحم و علل رحم 

امتالی آن مفهوم شود  سبات از بخارات کرم امعا یا رحم یا از مجرد اذیت و دماغ بمشارکت باشد و اگر وقوع ضربه و 

بر صدغ یا کسر قحف به سقطه و ضربه مدرک گردد باعث سبات همان باشد و اگر سبات به تدریج افتد و تقدم اسباب 

بدان گواهی دهد سبب سبات تحلل جوهر ..... رط و ضعف محلله مثل ریاضت قوی و تعب یا استفراغ رطوبت و خون مف

روح باشد اکنون بدانند که عالمات قرب موت مسبوت انست که هر چند آگاه کنند آگاه نشود و سیاهی چشم او یکایک 

بتمامه غائب شود و تنفس کم گردد و کذا المجسطی و سبات که از بخارات ریه و سینه باشد چون در امر او اهمال 

ند مودی به سکته و صرع و فالج و لقوه گردد و این نوع عالج کمتر پذیرد و ابن الیاس گوید که چون در عالج نمای

سبات بلغمی اهمال نمایند مودی به امرا  مذکوره گردد و شیخ می فرماید که اول حواس که در خواب و سبات معطل 

دماغ باشد و به مشارکت او فساد خیال زیرا که اگر شود آن بصر و سم  است پس واجب بود که آفت در سبات در مقدم 

مقدم دماغ سالم بودی و فساد موخر دماغ را عار  شدی بصر و سم  را تعطل واجب نشدی و خواب نبودی بلکه 

بطالن حرکت یا لمس تنها شدی و حواس دیگر بحال خود بودی چنانکه این در مر  جمود و شخوص واق  می شود 

ضرر او بحرکت بودی و آن حس را بالکل باطل می کند و حرکت را بالکلیه باطل نمی کند و ضرر سبات بحس فوق 

در تنفس سالم باقی می ماند و واجب است که سده واق  در سبات تام نبود و نه بسیار کثیف و اال ضرر به تنفس ..... 

 عالج سبات بارد یا به سبب رطوبت می گردد و هر سبات که متعلق بسوء مزاج بود آن اوال به سبب برودت باشد و ثان

آنچه در عالج امرا  دماغی بارد گذشت منجمله آن ادویه قوی تر بعمل آرند و ایضا در سردی که از خارج رسد 

نوشیدن انیسون با جلنجبین و یا انیسون دو درم و سکنجبین عسلی ده درم و عطسه آوردن بجندبیدستر و فلفل و شونیز 

تائی خرد و خوردن تریاق اربعه و ثمانیه و کبیر و مثرودیطوس و دواءالمسلک حار و معجون یا از نکهپکنی و تخم ک

فالسفه و اطریفل کبیر و شربت اسطوخودوس کذا تناول مصطکی بنوشدارو آمیخته با عرق بادیان و تکمید سر بسوس 

ضمید به اجرام اینها و تمریخ سر گندم و نمک مفید و تنطیل رأس به مطبوخ سداب و جندبیدستر و عاقرقرحا و شیح و ت

روغن و سداب و بان و ناردین و روغن مشک و روغن قسط و زنبق و یاسمین و بابونه و شبت م  جندبیدستر و 

فرفیمون و ضماد از جندبیدستر دو جزو و عنصل یکجزو مشک اندکی و گاه زیاده کرده می شود در آن دیزج و عاقرقرحا 

و سرکه و دوام بوئیدن مشک و جندبیدستر و شونیز سخت ناف  است و غصه آوردن به  از هر یک قدر قلیلی با گالب

مریض و کندن موی سر سودمند و مالش قدمین به سختی و بستن ساقین و فخذین و یدین به استواری مفید و غذا 

تنقل بحلواهای عسل و نخودآب بشیره قرطم و یا لحوم چوجه مرغ و دراج و مانند آن با نخود و دارچینی و خولنجان و 
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ترنجبین و حبه الخضرا و اجتناب از اشیای بارد کنند و آنچه از استعمال مخدرات بود به حسب همان مخدر تریاق 

مخصوص او که در باب سموم خواهد آمد نیز استعمال نمایند جرجانی می نویسد که اگر از سوءمزاج سرد ساده باشد 

وانیا و مانند آن ببویانند و از جندبیدستر و فقاح اذخر و غیره که در سبات مشک و مرزنجو ش و جندبیدستر و عود فا

رطوبی بباید ضماد بر سر نمایند و مثرودیطوس و تریاق دادن سخت ناف  بود و در اغذیه ناخواه وزیره و کردیا و سیر و 

عالج سبات . ند آن فرمایندحلتیت و مغز جوز اندازند و طعام نخودآب و قلیه خشک و شوربای گنجشک و مطنجن و مان

در رطوبت ساذج آنچه در عالج امرا  دماغی رطب گذشت بکار برند و معجون وج و مربای آن و مربای  رطوبی 

زنجبیل بخورانند و ضماد از جندبیدستر و فقاح اذخر و قسط و جوزالسرو و فرفیون و عاقرقرحا بعمل آرند و تخفیف غذا 

و قرنفل و دارچینی و خولنجان بدهند و از ادهان و نطوالت اجتناب کنند و مشک  نمایند و نخودآب با شبت و زیره

ببویانند و در رطوبت بلغمی بعالج امرا  دماغی بلغمی پردازند و یا بادرنجبویه گاوزبان انیسون هر یک دو درم 

ز منقی دو درم مصطکی انیسون جوشانیده گلقند و یا شربت بزور ده درم حل کرده نیم گرم بیاشامند و یا آبیکه دران موی

بادیان هر یک نیم مثقال جوزبوا چهار درم جوشانیده باشند بدهند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقیه بدن بحقنه قوی و 

حب ایارج و دوای عصاره ریوند نمایند و شیاف بردارند و بکدامی حیله قی آرند و اکثر بلغم در معده نیز می باشد پس 

سوءمزاج بلغمی معده بیابد و مرو خردل بعد حلق * 165*و به مقطعات بلغم نمایند بدانچه در عالج تنقیه او به قی 

راس بمالند و نطوالت و سعوطات و ضمادات و شمومات که در قسم بارد گذشت بعمل آرند و غراغر بکار برند و 

ر عالج و تبدیل مزاج او خواص استعمال شربت اسطوخودوس و تقلیل غذا مفید بود و گویند که حب غاریقون را د

عجیب است و افضل ادویه مبدل مزاج تریاق کبیر و مثرودیطوس و فالسفه و اطریفل کبیرست و ساقین محکم ببندند 

و اجتناب نمایند از خواب نمودن در مواض  بارد و مظلمه بلکه باید که مکان او روشن باشد و در شب چراغهای بسیار 

حذاق سویدی می نویسد که پارچه به سرکه و روغن گل تر کرده بریافوخ نهادن در ابتدای  اقوال. دران روشن نمایند

مر  و کذا پودینه کوفته بسرکه و روغن گل آمیخته بر یافوخ و جبهه و صدغین ضماد کردن و شمیدن و بخار آن 

ک تبتی سه بار سعوط گرفتن و کذا خردل کوفته به آب فرنجمشک که آن قرنفلی است سرشته ضماد کردن و کذا مش

کردن مجرب من است و جاوشیر شماً و شرباً و ضماداً و روغن شونیز بعد سه روز از مر  در بینی چکانیدن و شم 

انفاس کبوتران و ضماد نمام بسرکه و روغن گل پخته بر یافوخ و دلک اطراف بنطرون یا عاقرقرحا یا تخم انجره هر 

یا جاورس گرم کرده بعد حلق راس و غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین عنصلی واحد مخلوط بزیت و تکمید سر به نمک 

و غذا بنخودآب مطیب به روغن جوز هر واحد ناف  است ابومنصور گوید که اگر سبات از بلغم کثیر مرتبک در مقدم دماغ 
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وء بدارند و بعد حقنه حیله الض باشد اوال برای جذب بخارات باسفل حقنه حاد بعمل آرند و مریض را در خانه وسی  متوسط

فرو نشاندن بخارات صاعده کنند و درین باب تغریق راس به روغن گل و سرکه اقوی تدابیر است در سه روز اول و بعد 

سوم روز قدری جندبیدستر یا پودینه و حاشا یا نعن  بیامیزند که آن دماغ را تقویت و تسخین عجیب بخشد و نفوخ عود 

اندر بینی در ساعت بیدار می کند و کذا تمریخ اطراف به روغن و نطرون یا عاقرقرحا یا تخم انجره  فاوانیا باریک سائیده

و کذا از فلفل و شونیز کند ش بعد سوم روز عطسه آوردن و نوشیدن سرکه عنصل آنرا ناف  است و تضمید سر و دست و 

کند و حاشا و پودینه و جند ببویانند و اطراف را  ران و ساق باسقیل و عاقرقرحا در سرکه سائیده از نوم مغرق بیدار می

دلک قوی نمایند و اگر ممکن باشد غرغره بایارجات یا بسکنجبین عنصلی کنانند و اگر مر  طول کند و با وی 

ارتعا ش بهم رسد جندبیدستر ببویانند و بعد حلق رأس از نمک و جاورس تکمید نمایند و جندبیدستر و خردل بران طال 

دام خبر دارند اگر طب  قبض شود حقنه ها بعمل آرند و مدرات بول مثل سکنجبین عسلی بزوری و مانند آن کنند و م

استعمال نمایند و بعد انحطاط مر  سواری و مشی و رکض و حمام و تدبیر منعش مقوی بعمل آرند و غذا نخوداب به 

د که اگر سبات از بلغم کثیر محتقن در مقدم روغن جوز و خردل دهند و ماءالعسل و حندیقون بنوشانند مسیحی  گوی

دماغ باشد عالجش تنقیه سر بحب ایارج و بعد از آن بایارجات کبارست و روغنهای گرم بر سر مالند و به آبهای گرم 

بران نطول نمایند صاحب کامل گوید که اگر حدوث سبات از سوءمزاج بارد و رطب یا ماده مبغی باشد پس در سباتی که 

مزاج بارد رطب بود تدبیر مسخن مجفف استعمال نمایند و آن اینست که بر سر آبیکه دران شبت و نمام و از سوء 

مرزنجو ش و حاشا و برنجاسف و صعتر و عاقرقرحا و وج و شونیز و حرمل هر واحد بقدر حاجت یا بعضی از آن جوشانیده 

اندک مویزج و عاقرقرحا و صمغ سداب باریک  باشند بر سر نطول نمایند و ضماد آن کنند و یا نطول بکف خردل و

سوده باید کرد و تدهین به روغن ناردین یا روغن قسط یا روغن سداب به اندکی فرفیون و جندبیدستر نمایند و پایها را 

خوب بمالند و عضل ساق را محکم بندند و بر پایها عنصل باریک سوده و به عاقرقرحا باریک سائیده بسرکه کهنه 

اد کنند و بادویه معطسه عطسه آورند که آن بیدار می کند و غذا نخودآب بزیت غسیل و شبت و دارچینی و سرشته ضم

الخضرا بخورانند و از شرب آب سرد و خواب در مواض  بارده اجتناب  البطم و حبه خولنجان دهند و عسل به مغز حب

ل ادویه مذکوره ابتدا به استفراغ بدن و تنقیه دماغ به نمایند و اگر حدوث آن از ماده بلغمی باشد قبل از نطول و استعما

حب ایارج و قوقایا و بحقنه های حاده و غیره ادویه مسهل بلغم باید کرد و معجونات مذکوره در باب نسیان و سائر تدبیر 

سر و معده بحب  بران مثال استعمال نمایند سعید گوید که اگر سبات از اجتماع بلغم کثیر در بطن مقدم دماغ باشد تنقیه

ایارج کنند و بعد تنقیه سرکه خمر و روغن گل بر سر ریزند و ماءالعسل نوشانند و جلنجبین خورانند و آب نیم گرم بدهند 
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و بعد سه روز روغنهای گرم بر سر مالند و آب مطبوخ ادویه محلله نطول کنند و اگر طب  قبض باشد حقنه حاده بعمل 

شوق پودینه کنند و موی سر تراشیده بخردل طال نمایند و در عالج این استعانت بعالج آرند و بکند ش عطسه آورند و ن

جرجانی و ایالقی گویند که اگر سبب برودت و رطوبت باشد عالج به عالج لیثرغس و عالج صداع بارد . لیثرغس کنند

دن بحب اصطمخیقون کنند و نزدیک است و ترتیب آن چنان باید کرد که اول قی فرمایند به ادویه قوی پس تنقیه ب

اگر حاجت آید حقنه حاده بعمل آرند و بعد تنقیه بدن و حقنه تنقیه نواحی دماغ بحب صبر و حب ایارج و حب قوقایا 

نمایند و از مراعات معده و استعمال چیزیکه رطوبت را ببرد و معده را قوت دهد غافل نباید بود و نطوالت محلله و 

ضای سافله را بستن و در آب گرم نهادن و تقویت دماغ بشمومات ناف  بود و از تدابیر صواب غرغره و عطسه آوردن و اع

یکی آنست که بیمار را به خشم آرند و سخنها گویند و کارها کنند که غضبناک شود صفت حب اصطمخیقون از 

دی هر یک دو درم تربد سفید ده قرابادین شاپور بن سهل بگیرند ایارج فیقرا ده درم هلیله زرد افتیمون بسفائج نمک هن

شحم حنظل سقمونیا غاریقون هر یک دو درم مقل ازرق شش درم مقل را در آب انیسون حل کنند و  *166*درم 

ادویه بدان سرشته حبها بقدر فلفل سازند و در سایه خشک کنند شربتی دو درم و نیم این نسخه را نسخه گزیده می 

رم آمله افسنتین غاریقون سقمونیا هر یک سه درم اسارون انیسون تخم کرفس هر گویند نوع دیگر هلیله کابلی شش د

یک دو درم تر بد سفید هفت درم افتیمون پنج درم ایارج فیقرا نه درم قرنفل یک درم فانیذ چهار درم همه ادویه کوفته 

بکوبند تا همه یکذات گردد پس بیخته فانیذ را اندر آب حل کرده بجوشانند تا بقوام عسل آید ادویه بدان بسرشند و 

حبها بقدر فلفل سازند شربتی دو مثقال این نسخه کندی ست حب صبر صبر سقوطری سه درم مصطکی یکنیم درم 

سائیده به آب کرنب سرشته حبها سازند شربت دو مثقال حب ایارج فیقرا یک درم شحم حنظل یکنیم دانگ تربد نیم 

مقل و کتیرا هر یک دانگی به آب کرفس حبها سازند دیگر ایارج فیقرا شش درم درم افتیمون سقمونیا هر یک دو دانگ 

پوست هلیله کابلی چهار درم تربد سفید هشت درم نانخواه دو درم بدستور معمول حب سازند و در هر هفته دو درم یا دو 

ک افتیمون مشت درم و نیم بدهند صفت حقنه حاد شحم حنظل مشت بسفائج دو مشت پودینه دشتی یک دسته کوچ

در یکنیم آثار آب بپزند تا بثلث رسد صاف نموده مقدار صد درم آب او بگیرند و یک اوقیه روغن بابونه آمیخته حقنه 

کنند صفت حب قوقایا ایارج فیقرا ده درم شحم حنظل سه درم و دو نیم دانگ تربد اسطوخودوس هر یک پنج درم 

د این جمله ده شربت معتدل است دیگر صبر سقمونیا شخم حنظل بدستور معمول در آب کرفس مطبوخ حبها سازن

مصطکی عصاره افسنتین و اگر نباشد افسنتین همه مساوی به آب کرفس حبها سازند شربت یک درم یا یک مثقال این 

نسخه جالینوس است و اگر یک درم از این حب با یک مثقال ایارج فیقرا مرکب کنند سخت ناف  بود و تنقیه نواحی 
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دماغ کند و مراعات معده و تنقیه آن بنقوع صبر و ضمادهای مقوی کنند صفت نقوع صبر هلیله سیاه هلیله آمله بیخ 

السوس هر یک ده درم سنبل خوشبو قصب الزریره هر یک پنج درم شکاعی باد آورد هر  بادیان بیخ کرفس اذخر اصل

زند تا کمتر از یک آثار بماند مالیده و صاف نموده یک یک پنج درم شحم حنظل دو درم همه را در دو نیم آثار آب بپ

اوقیه صبر سقوطری سوده آمیزند و اندر شیشه بدارند و در آفتاب نهند شربت از یک اوقیه تا دو اوقیه حسب قوت 

مریض صفت ضماد که تولد بلغم در معده بازدارد سک و رامک و الدن و عود خام هر یک سه درم گل سرخ چهار درم 

و مصطکی هر یک دو درم مشک دانگی همه سائیده به اب مرزنجو ش یا به آب نمام سرشته در وقت خلو معده سنبل 

بر فم معده ضماد نمایند و باقی مراعات معده از ابواب عالج معده طلب باید کرد صفت غرغره که دماغ را از باقی 

خردل صعتر زوفا عاقرقرحا پوست بیخ کبر مساوی  رطوبات پاک کند و خداوند سبات و صرع و فالج را ناف  ایارج فیقرا

نرم سوده بسرکه عنصل تر کرده بعسل بسرشند و حبها ساخته وقت حاجت اندکی در سکنجبین عنصلی یا در آب کامه 

حل ساخته غرغره کنند و بفلفل و کند ش و خردل باریک سوده عطسه آورند و نطول که در لیثرغس مذکور شد بکار 

گوید که اگر از ماده بارد خام رطب باشد جالب از بادرنجبویه و انیسون هر واحد دو درم و گلقند برند مصنف حاوی 

شکری ده درم بنوشانند و غذا نخودآب بشیره تخم قرطم و فلفل و دارچینی و نانخواه دهند و تنقیه بدن به این حقنه 

هر یک سه درم حلبه تخم کرفس هر  السوس کنند خارخسک شبت بابونه سنای مکی هر یک هفت درم بادیان اصل

یک دو درم اشق مقل هر واحد نیم درم سکبینج یک دانگ در شش رطل آب بپزند تا به دو رطل آید صاف کرده بوره 

ارمنی نمک طعام هر واحد نیم درم بران پاشیده مری و روغن زیت و عسل سرخ هر واحد ده درم در آن حل کرده نیم 

دواءالمسلک حلو بشربت بادرنجبویه ناف  است و تنقیه دماغ بحب ایارج و حب لوغاذیا کنند گرم حقنه کنند و خورانیدن 

و به روغنهای گرم نشوق سازند و طیوب و ریاحین حاره مثل مرزنجو ش و نمام و صعتر ببویانند و مریض را گرسنه 

ده کند و این مر  را نف  بلیغ دارد دارند و اطریفالت خورانند و تبدیل مزاج کنند و این دوا تسخین بدن و دماغ و مع

زنجبیل فلفل وج شونیز قسط تلخ هر یک پنج درم برگ سداب خشک حلتیت طیب هر یک ده درم جندبیدستر دو درم 

و نیم کوفته بیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و هر روز مقدار مثقال بخورند و وج سوده بعسل سرشته و زنجبیل 

ست و خوردن مویز و جوز و سداب و نارجیل و قالیای مطنجنه و کثیراالبازیر و صباغات بعسل و شونیز بعسل ناف  ا

معمول از خردل و مری و چقندر ناف  بود و از اغذیه نخودآب و زیت و زیره و شبت و کف خردل و روغن جوز برای 

ساده و این ماءالعسل اصحاب این علت نیکوست و شرب شراب بسیار مضر است و درین مر  می افزاید و ماءالعسل 

بافاویه ناف  بگیرند عسل یک رطل و آب شش رطل و بطریق جالب بپزند و کف بردارند و چون قریب بقوام رسد در آن 
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فلفل و قرنفل و زنجبیل و سنبل و قرفه و خولنجان و مصطکی هر یک مثقالی کوفته بیخته در صره بستند بجوشانند و 

مانعی نباشد ابتدا به اسهال طبیعت اوال به این مطبوخ نمایند هلیله سیاه و کابلی و  استعمال نمایند طبری گوید که اگر

اصفر تخم دور کرده هر یک شش درم شیر آمله و بلیله هر واحد سه درم سنا و اسطوخودوس و حشیش غافث و 

بسته هر واحد هفت درم  قنطوریون و بسفائج  و شکاعی و باداورد هر واحد چهار درم افسنتین رومی و افتیمون در صره

و فو و موهر هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو  *167*السوس مقشر و تربد و مامیران  اصل

درم پرسیاوشان گاوزبان هر واحد چهار درم بدستور مطبوخ بجوشانند و صره افتیمون در دیگ بیاویزند و هنگام جو ش 

نحالل چیزی از جرم آن در مطبوخ برآید پس صاف کرده شربتی مقدار یکصد و حرکت ندهند تا قوت او بلطف بغیر ا

بست درم از آن بگیرند اگر مزاج مریض متحمل این باشد و اال بوزن هشتاد درم گرفته یک درم غاریقون و یک طسوج 

وشند و اگر از اثر خربق سیاه و یک دانگ ماهیزهرج و رب  درم نمک هندی سوده بعسل سرشته در آن مالیده نیم گرم بن

این شربت در مر  نقصان ظاهر نشود این ماءاالصول بنوشانند بادیان و پوست بیخ آن و تخم کرفس و پوست بیخ آن 

و انیسون هر واحد سه درم فقاح اذخر پانزده درم مویز منقی بست درم مصطکی سه درم سلیخه و پوست آن هر واحد 

دد ریوند کوفته سه درم عنبر اگر یافته شود دو درم همه را در چهار رطل دو درم عود وج سه درم انجیر سفید بست ع

آب بجوشانند و بعضی اطباء هنگام عصر اخالط در این ماءاالصول اشنه و کاویم که آن دارشیشعان است می افزایند و 

م نمی کنم پس السوس و برگ شبت زیاده می کنند و مختار من اینست که از این چیزی ک المجوس و اصل بعضی هوم

صاف کرده هر روز بست درم با دو درم روغن بیدانجیر و هفت درم سکنجبین بنوشند و تا هفت روز برین ادامت نمایند 

و غذا در این ایام بزیرباج حلو و پایچه حمل مطبوخ بنخود بسیار و اندک شبت سازند و از اطعمه غلیظه من  کنند بعد از 

شانند و اگر از این آثار صحت ظاهر نشود این دوا بعد از آن بدهند ایارج فیقرا سه روز آن شربت دیگر از مطبوخ اول بنو

قبل از تناول آن در عسل سرشته یک درم ماهیزهرج دو دانگ خربق سیاه در سرکه تر کرده خشک نموده یک دانگ 

سقمونیای مشوی دو  غاریقون سفید مالئم نیم درم افسنتین رومی گل سرخ هر واحد یک درم نمک نفطی نیم درم

دانگ کوفته بیخته بجالب سرشته حبها مثل فلفل سازند شربتی از آن سه درم و ثلث و این دوا آنگاه دهند که مزاج 

علیل از نوشیدن مطبوخ اول متغیر نگردد و اگر یک شربت این کفایت نکند دو سه شربت م  مراعات قوانین دران و 

که در دماغ او مر  بارد باشد باید که از شرب آب سرد و از استعمال و در تحسین تدبیر بدهند و بدانند هر کسی 

مضمضه و استنشاق حذر کند و بعد این استفراغات اگر مزاج او حدت نپذیرد استعمال آب گرم و استنشاق او و مضمضه 

مایند بگیرند یک کف هر بدان و ریختن او بر سر در حمام لزوم نمایند و اگر مر  باقی ماند امر به انکباب برین آب ن
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الملک و برگ اذخر و پوست شجر صنوبر و از سبوس گندم کف کبیر و یک کف  واحد از شیح و قیصوم و بابونه و اکلیل

خطمی سفید و یک کف نمک اول سبوس و نمک و خطمی را در پارچه صره بسته همه را بجوشانند تا حشایش مهرا 

ند و دو بار یا سه بار این عمل کنند و اگر این فائده نکند تلطیف تدبیر به گردد پس چادری بر سر کشیده انکباب نمای

استقصا نمایند و ماکول و مشروب او وزن کنند و گرسنه دارند و امر بشم مشک و شونیز و جندبیدستر و مانند آن کنند و 

هر  مروسعدلک هر واحد ده درم صبر و الم اگر تغیر مزاج او و صداع مان  نباشد بر مقدم رأس این ضماد کنند بابونه اکلیل

واحد سه درم عاقرقرحا دو درم کوفته بیخته موم روغن از موم و پیه بط و چزر و مرغابی ساخته ادویه مذکوره مخلوط 

سازند و هرگاه مزاج او متغیر گردد و حدت پذیرد تدبیر او به تدبیر سبات ارقی نمایند مولف اقتباس گوید که در سبات 

الملک سبوس گندم  خاری اول اطراف را ببندند بستنی سخت تا بهو ش آید و این پاشویه کنند گل بابونه اکلیلبلغمی و ب

سبوس نخود برگ کنار برگ خرزهره نمک طعام هر یک دو مشت و سرکه و گالب برابر تا دو سه روز بر تارک سر 

ضافه نمایند و گالب را موقوف ساخته عو  آن بمالند و روز چهارم جندبیدستر و شونیز و بزرالبنج هر یک سه ماشه ا

روغن گل کنند و حقنه حاده علویخان بعمل آرند که افاقه حاصل شود پس جهت تنقیه دماغ ایارج فیقرا هفت ماشه در 

عسل دو توله آمیخته لیسانند و یا حب ایارج بعرق بادرنجبویه وقت شب بخورانند و صبح مطبوخ اسطوخودوس مسهل 

بت اسطوخودوس مسهل بنوشانند و غذا نان خشکار با شوربای مرغ وقت شام دهند و صبح مطبوخ علویخان و شر

پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بادیان هر یک نه ماشه انیسون پنج مهلک و کرفس هر یک هفت ماشه انجیر زرد 

و وقت دو پهر غذا به دستور دهند و نه ماشه پاشیده بنوشانند  قودریینچهار عدد با شربت بزوری چهار توله حرف و یا 

السوس مقشر و مویزج  همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تنقیه مابقی مواد دماغ غرغره بطبیخ اصل

و بادیان و بابونه هر یک دو مثقال جو ش کرده سکنجبین عنصلی چهار توله داخل کرده در روزی چهار پنج مرتبه بکار 

ل تپ اندکی سبات باقی مانده باشد از فرفیون مصطکی جندبیدستر هر واحد یک درم صمغ عربی دو برند و اگر بعد زوا

مثقال بابونه یک توله در روغن سداب آمیخته بر صدغین و پیشانی ضماد نمایند و غذا شوربای مرغ و نان روه دهند و 

مبادرت بفصد  عالج سبات دموی . استعطسه آوردن بسعوطی که در لیثرغس نوشته شد در زوال این علت از مجربات 

سررو یا هفت اندام کنند و بعده بهر اماله حجامت ساقین یا فصد صافن نمایند اگر ماده در صعود باشد و هرگاه ماده 

مستقر گردد پس فصد رگ پیشانی یا حجامت نقره اولی است و حقنه معتدل استعمال کنند و بهر تقویت دماغ تدهین 

آنها به  *168*ه و اگر روغن گل نباشد گالب بسرکه کنند و غسل پایها بطبیخ بابونه و دلک سر بروغن گل و سرک

سبوس گندم سازند و ادویه سرد خشک مثل شیره گشنیز خشک و تخم کاسنی با سکنجبین دهند و به تلطیف غذا 



281 
 

ید گوید که اگر سبات پردازند و باقی تدبیر حسب حاجت از عالج امرا  دماغی دموی و سرسام دموی اخذ کنند سع

حادث از بخارات دموی حار رطب باشد که بسوی مقدم دماغ مرتف  گردد و عالمتش آنست که سبات خفیف بود مریض 

از آن به سرعت افاقه یابد و در خواب کالم بسیار کند و چون آواز دهند بفزع بیدار شود عالجش بفصد کنند و بعد فصد 

ع و شربت بنفشه بنوشانند و روغن گل بسرکه خمر بهم زده بر سر مالند تا سر بر آنچه محلل فضول باشد مثل ماءالقر

دف  بخارات صاعده بسوی آن قوی گردد و طال بگالب نمایند و غذا بنخوداب یا مزوره زیرباج سازند و تقلیل آن کنند تا 

د فصد تقویت راس بلخالخ بارده هضم او فاسد نشود ابن نوح گوید که اگر از رطوبت دم محتبس در مقدم دماغ باشد بع

مثل روغن گل و گالب و سرکه کنند و این حقنه بارد لین بعمل آرند بگیرند بنفشه و جو کوفته و سبوس گندم و عناب 

السوس و برگ خطمی هر یک کف و در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل باقی ماند صاف کرده  و سپستان و اصل

اگر از انتفاع بخارات عالج سبات بخاری نیم سکرجه روغن گل انداخته حقنه کنند  بدران یک سکرجه آب ترنجبین و

جمی  بدن و تاب  تپ و مر  دیگر باشد عالج مر  متبوع باید کرد و نیز بعالج امرا  دماغی بخاری توجه نمایند و 

تقویت دماغ به مثل نهادن در بخارات عضو واحد بتدارک عضو مشارک پردازند بدانچه در مقام هر یک مسطور گردد م  

روغن گل م  سرکه بسیار و آب فواکه مقوی بر سر و استعمال شمومات بارد خوشبو و نطوالت مبرد پس محلل اگر 

چیزی در دماغ محتبس باشد بعمل آرند و آنچه در حمیات و در ابتدای ادوار آن افتد پاشویه و ربط اطراف و دلک آن 

تشمیم سرکه و گرفتن بخار آن و تغریق راس به روغن گل م  سرکه کثیر و  بچیزی درشت و دوام تحریک عطاس و

آب حصرم و آب انار و قوابض نیز مفید بود و تنقیه بدن از ماده تپ نمایند پس تقویت دماغ بشمومات و غیره کنند و 

معمولی و حب ایضا در بخارات معدی تنقیه بقی و اسهال و حقنه ها و حبوب مسهله و معطسات و استعمال سفوف 

شبیار و دیگر تدابیر که در عالج امرا  دماغی شرکی معدی گذشت بعمل آوردن مفید و در صورت نفخ خوردن سفوف 

بادیان دانه هیل زیره سفید ناف  و در سبات دیدانی قتل و اخراج دیدان پس تقویت دماغ و من  ابخره نمایند ابوسهل 

الکیفیت  رعت افاقه یابد پس سبات کند آن از بخارات حار رطب ردیگوید که اگر سبات خفیف بود که صاحبش به س

مرتف  بسوی مقدم دماغ باشد و عالجش فصدست پس استعمال روغن گل و سرکه بر سر سمرقندی گوید که سبب 

سبات یا بخارات حار رطب باشد که بسوی مقدم دماغ در عرقین سباتین از جمی  بدن مرتف  گردد پس مزاج دماغ را 

یر گرداند بسخونت و اخالط موجوده و فضول محتقنه آنجا را گرم سازد و عالمتش در قول طبری بیاید و عالجش متغ

فصد قیفال است و حجامت ساقین و تلطیف اغذیه طبری گوید که نوع دوم از سبات سبات ارقی است و این مضاد اول 

بخارات حاده حاره یا رطوبت و یا یبوست ست که یعنی سبات رطوبی است در اکثر احوال او زیرا که سبب موجب این 
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بطرف مقدم دماغ بعرقین سباتی مرتقی می شود و مزاج دماغ را متغیر و فضول محتقنه آنجا را گرم می کند و اعرا  

او اینست که بیمار خواب نکند و بر نوم قادر نبود و تفکر افکار ردیه بغیر تمیز صحیح کند و غیر مستقل عقل بود و 

اند و هرگاه ترکب این بخار حار با رطوبت بود از چشم او اشک سائل شود و  چشم بطی باشد گویا که خشک حرکت

عطسه بسیار کند و در بعض اوقات خواب خفیف کند پس بیدار گردد و گاهی قلق کند و ضیق صدر ظاهر نماید و هر 

دوی در سر خود دریابد و اطباق جفن بران گران گاه این بخارات حار با یبوست مرکب گردد خواب نکند و الم و صداع و 

باشد عالجش بفصد کنند به غیر اسهال السیما هرگاه ترکب این بخارات با رطوبت باشد نه مسهل نوشانند و نه حقنه 

کنند بلکه فصد را مقدم دارند و چون از فصد مزاج او متغیر نشد غذای او ماءالشعیر و کشک و مزورات معتدله مثل 

و اسفیدباج ما ش و کدو سازند و اگر این تدبیر ترطیب ننماید امر به استنشاق روغن بنفشه کنند و بر سر او شیر زیرباج 

العالم  بز یا خر یا زن نهند و انکباب برین آب نمایند بگیرند جو مقشر کوفته و برگ بنفشه و نیلوفر هر یک دو کف و حی

الغار یعنی مرزنجو ش هر یک باقه در آب بیخته امر به  غول و اذانالراعی و برگ خبازی و برگ اسب باقه کبیر و عصی

انکباب بران نمایند و اگر این کفایت نکند شیر دختران به روغن بنفشه سعوط کند و جمی  تدبیر او بمطربات نمایند و 

سازند و به ادامت برین حریر کنند خشخا ش سفید و خندروس هر یک کف هر دو کوفته و اندک نشاسته آمیخته حریره 

روغن بادام بنوشند و کاهو تازه بخورند و اگر این هم کفایت نکند حقنه لین بعمل آرند که بسوی سر بخار محلل غیر 

حار صعود کند مثل جو و خطمی و سبوس و بنفشه و خبازی و نیلوفر این همه را بپزند و امر به انکباب بران و تکمید 

د مصنف اقتباس می نویسد که گاهی سبات از ابخره خلط سمی در هیضه وبائی سر بدان نمایند که باین طریق زائل شو

و سرکه برابر آمیخته نیم گرم بر تارک سر مالند و حجامت  *169*بعد بند شدن قی و اسهال پدید آید پس روغن گل 

ر دو توله ورق طال بالشرط میان دو شانه نمایند و مصطکی سه ماشه جدوار خطائی دو ماشه سوده در شربت به و یا انا

یک عدد آمیخته در عرق کیوره هفت توله بنوشانند اگر بهو ش آید بهتر و اال سعوطی که در لیثرغس مذکور شد بکار 

آرد پس اندکی شوربای بچه بز دهند و دوای مذکور صبح و شام نوشانند و در میانه روز هفت  الفور بهو ش می برند که فی

وز سوم و چهارم بعد زوال سبات نان تنک بشوربای مرغ ترید نموده به وزن یک هشت عدد مویز منقی خورانند و ر

فلوس اول روز دهند و تا سه وقت بر همین قدر اکتفا نمایند و وقت چهارم دو وزن و یا دو نیم وزن زیاده کنند تا به 

با عرق بادیان باالی طعام تدریج به حالت اصلی آید و باید که مصطکی سه ماشه در نوشداروی ساده نه ماشه آمیخته 

ها پدید آید اندکی کیری انبه و یا ترشی انبه خشک در گالب و یا آب  خورانند و اگر پس از زوال سبات سرخی در چشم

گشنیز بر آهن سوده به میل زر در چشم کشیدن در دو سه روز زائل می سازد و اال بعد هفته رگ ماق و یا پیشانی زنند 
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در یک ساعت سه چهار بار و ضماد دال بنوما ش مدبر به شیر بز و روغن گل و سفیدی بیضه  و استعمال سعوط مذکور

بر پیشانی و خورانیدن جدوار دو ماشه فادزهر بری یک ماشه در باالئی جغرات گاوی دو توله و نهادن شیشه حجامت بر 

به سنگ یشب سه بار و همچنین کتفین و ساقین و حوالی فم معده و دادن عرق بهار نارنج و دوغ گاو مساوی که 

بفوالد و طال داغ کرده باشند بجای آب و غذا در دف  سبات هیضه و من  قی و اسهال و دف  دیگر اعرا  آن مجریست 

و اگر در سبات هیضه وبائی بعد زوال در روزی دو سه نوبت اجابت طب  شود و نفخ هم باشد یا نه شیره بادیان نه ماشه 

عدد زیره سفید چهار ماشه نبات سه توله دهند در روزی دوبار و اگر در این اثنا اشتها کم باشد  و االیچی کلمان چهار

مصطکی سه ماشه سوده در شربت انار منعن  یک توله بلیسانند و غذا گهچری بنوما ش بریان بدهند که فلفل گرد و 

 زیره سیاه و االیچی کالن در آن افتاده باشد

گر از تحلل ارواح باشد عالج غشی نمایند و بهر تقویت و تکثیرارواح شوربا ماهی لحوم ا عالج سبات ضعفی و ضربی .

لطیفه و چرب و قلیه ها و کبابها و ماءاللحم و مفرحات و دواءالمسک مثرودیطوس و شربت فواکه و انار با گالب 

ا دواءالمسک بارد و گلقند نسترن و استعمال نمایند و در مزاج گرم ماءالحلم در گالب و آب سیب آمیخته یا مفرح بارد ی

شربت انار یا سیب یا لیمو و عرق بیدمشک و نیلوفر و یا طباشیر و صندل سوده باشربه مذکوره سرشته بدهند و ایضا در 

محرور مثرودیطوس بطباشیر سرشته بشربت لیمو یا شربت انار باید داد و صندل و گالب و کافور ببویانند و در مزاج بارد 

سلک حار و مفرح حار و شربت میبه و یا مثرودیطوس در ماءالعسل یا در شراب انگوری و یا ماءاللحم به اندک دواءالم

شراب و مانند آن بکار برند و ایضا عودهندی و مشک و عنبر و فاوانیا و جندبیدستر اکالً و شماً استعمال نمایند و اگر 

ی که از ضربه و سقطه بود و در عالج صداع ضربی مسطور سبات از ضربه و سقطه افتد هرچه در عالج امرا  دماغ

شد بعمل آرند و مقویات سر و رادعات مثل مغاث و ما ش و گل سرخ و صندل و مانند آن استعمال نمایند پس آنگاه در 

آگاهیدن سعی نمایند به استعمال مقویات دماغ که در عالج امرا  ضعف دماغی گذشت و این سعوط در این باب از 

ات صاحب اقتباس است برگ مورد و یا تخم آن چهار ماشه عرق بهار نارنج و روغن گل هر یک یک توله شیر مجرب

زنان سه ماشه دیودار دو ماشه سرکه چهار ماشه زعفران یک ماشه انتباه شیخ می فرماید که از معالجات مر  سبات 

ه طالی منخرین بقلقند است و سعوط و طالی شنیدن و دیدن اشیائی است که به صاحب او غم آورد و از ادویه مسهر

چهره و چشم بسرکه و بستن پایها باستواری و استعمال معطسات باعث افاقه و بیداری مسبوت می گردد و بقول قرشی 

تکلف انتباه اگرچه بکندن موی و کشیدن اطراف باشد ناف  و تسعیط سرکه و آب مور جید و مفیق بخاصیت و کیفیت 
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اکی گوید که برای مطلق سبات تنطیل سر بطبیخ شبت و نمام و بابونه و تضمید باجرام آنها و تقطیر هر دو است و انط

سرکه و آب نمام در بینی و مشک به گالب مجرب است و در حالت افاقه غاریقون به روغن بادام شیرین و شکر 

طال نمایند و سلطان محمد مراد در  استعمال کنند و بران طبیخ افتیمون یا خیارشنبر بنوشند و به صبر و آب مورد

مجربات خود نوشته که فلفل سیاه یک نیم عدد در لعاب دهن اسب سائیده به میل در چشم کشیدن مزیل سبات است 

و کذا سفوف زرد چوب و فلفل سیاه و نمک الهوری مساوی حسب حاجت خوردن و قهوه چای خطائی و بادیان خطائی 

اقی اشیای مسهره در آخر بحث سهر می آید سبات اطفال گاه باشد که خواب طویل با و بن نوشیدن نیز مفید و ذکر ب

کسل و ثقل و ماندگی مفرط به اطفال عار  شود و آنرا مبارکی گویند بهترین تدبیر ش آن است که روز اول یک 

جواین بدهند و مگس پر دور کرده با یک ماشه اجواین مصفی مالیده بخورانند و روز دوم دو مگس با همان قدر ا

همچنین تا هفت روز یک یک مگس هر روز بیفزایند و بعده هر روز یک یک کم کنند تا روز چهاردهم یک مگس 

آید مگر وقتی که ماده مر  بکلی منقل  شود  بماند در این عرصه مر  اگرچه قوی و مزمن باشد زائل گردد و قی نمی

شود آنرا مبارکی نامند استخوان باخه دو درم مروارید دو سرخ بسد  و بعضی گویند که برای کثرت خواب که بعد تپ پیدا

یعنی بیداری مفرط و اسباب آن بسیار است چنانچه  سهر  *171*. دو سرخ هر سه به آب سائیده هفت روز بخورانند

حمیات یبوست ساذج و مادی سوداوی و حرارت و یبوست ساذج و مادی صفراوی دماغ و اجتماع رطوبت شور در دماغ و 

حاده بنا بر تصاعد بخارات یابسه الذعه بسوی دماغ و به جهت وج  و امتالی بدن از اخالط ردی و سوءهضم و کثرت 

امتالی معده و غم و الم سخت و فکر مشو ش و ورم سوداوی یا سرطان در ناحیه دماغ و تناول غذای بادانگیز ممشو ش 

مانند آن و گاهی روشنی مکان برای مستعد سهر موجب سهر  اخالط و احالم و مفزع در خواب مثل باقال و عدس و

گردد و آنچه پیران را افتد سببش به ورقیت اخالط و خشکی جوهر دماغ ایشان بود و گاه یبوست از غم شدید یا از 

د و استفراغ کثیر یا مشی در آفتاب در ایام گرما یا از بیداری ضروری برای حراست چیزی یا در سفر بر دماغ غالب شو

موجب سهر گردد طریق تشخیص اسباب این مر  باید که از بیمار بپرسند که در بینی و زبان خشکی است یا تری و 

در سر سبکی است یا گرانی اگر خشکی منخرین و لسان با خفت راس و حواس بیان کند و آثار حرارت و برودت در 

کی و سبکی آثار حرارت مثل التهاب و حرقت و دماغ محسوس نشود سبب سهر یبوست ساذج بود و اگر با وجود خش

شدت تشنگی و سوز ش در قعر چشم نیز باشد سببش حرارت و یبوست ساذج بود و اگر خشکی با گرانی سر بگوید و با 

آن عالمات غلبه سودا مثل توحش و تشویش احالم و فزع و برجستن از خواب با قلق و اضطراب و مانند آن نیز دریافت 

سودا بود و اگر با خشکی و گرانی ناریت روح و سائر عالمات غلبه صفرا مدرک گردد از حرارت و یبوست  شود از یبوست



284 
 

صفرا بود و هرگاه مریض در بینی تری و در سر اندکی گرانی بیان نماید و در چشم چرک ظاهر گردد و از خواب جهیده 

بر وجود باقی اسباب مذکوره یعنی تپ و امتالی برخیزد موجب سهر رطوبت بورقیه بود و باید که سوای این عالمات 

نفاخ و روشنی خوابگاه و ایضا بر تدبیر گذشته و ..... بدن از اخالط و سوء هضم و امتالی معده و غم و الم و فکر و ورم 

سن مریض نیز نگاه کنند پس هر سبی از این اسباب که موجود باشد بدانند که سبب سهر همانست و گویند که بعد 

داد سهر عرو  سرفه خشک در همه اقسام نشان موت است و آگاهی این مر  مودی به تشنج و جنون و اختالج اشت

 . بعض اعضا می گردد و بهالک می انجامد

هر چه در عالج امرا  دماغی یابس مذکور شده از اشربه مرطبه و غیره بعمل آرند و ایضا شیره   عالج سهر یابس 

نبات سفید داخل کرده بنوشند و هر صبح نوشیدن ده درم شربت بنفشه یا شربت  تخم خشخا ش و شیره تخم کاهو

خشخا ش به آب نیم گرم نیز ناف  و بقول انطاکی مالزمت ماءالشعیر بشیر میش و روغن بسکه سودمند است و سفوف 

و مثقال بخورند گشنیز بریان تخم کاهو مقشر تخم خشخا ش سفید بریان یک دو نیم مثقال شکر سفید ده مثقال بقدر د

شود و سفوف حکیم احمد  و گاهی مغز بادام مقشر و مغز تخم کدوی شیرین هر واحد دو نیم مثقال نیز اضافه کرده می

و والد علوی خان و حریره خشخا ش و خمیره آن و عرق شیر و معجون منوم و ضماد و طال و قرص منوم بارد که در 

مثلث در آب گشنیز سبز سوده بر پیشانی طال نمایند و یا تخم کاهو مغز قرابادین مسطورست استعمال کنند و یا قرص 

تخم خربزه مغز بادام خشخا ش سفید مغز تخم کدوی شیرین هر یک دو دام سائیده قرص نموده بر یافوخ بندند و روغن 

شیر زنان در بینی کدو به شیر زنان و یا تخم خشخا ش سفید در شیر گاو سائیده روغن کدو آمیخته و یا آب کاهو تر به 

چکانند و خشخا ش سفید و تخم قنب هر یک یک توله کوفته در شیر گاو پاو آثار بپزند و سرد کرده بر کف پا بمالند و یا 

برگ قنب با شیر بز سائیده بطور حنا بر کف پا بندند و شیر بز و یا روغن قنب و یا روغن بنفشه و یا روغن بادام و یا 

کف پا بمالند و نازبو در آب یا گالب یا عرق بیدمشک تر کرده نزدیک بالین دارند و ببویند و  روغن گاو از آب شسته بر

از آب برگ کاهو و گشنیز و شیره تخم خشخا ش و روغن نیلوفر لخلخه سازند و روغن خشخا ش و روغن لبوب سبعه و 

ن شیر میش است و انکباب بر بخار اطعمه روغن کاهو و کدو و بنفشه بر سر بمالند و شیر بز بر سر دوشند و قوی تر از آ

مرطبه و اکل آن و شمیدن بنفشه و نیلوفر و ضماد خشخا ش به آب بنفشه تر و کماد معمولی بعمل آرند و اغذیه مرطبه 

چون گوشت بره و بزغاله با کدو و اسفاناخ و شیره خشخا ش و کاهو و شیر بز و فیرنی و یا مزوره ما ش م  کدو و پالک 

وغن بادام و مانند آن بدهند و بعد هضم غذا استحمام و غسل آب نیم گرم نمایند و نطول از طبیخ بنفشه و و خرفه و ر
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نیلوفر و گل سرخ و تخم کاهو کوفته و گشنیز سبز و بیخ و پوست خشخا ش م  تخم نیم کوفته و جو نیم کوفته و یا 

حرارت بود ادویه مبرده که در ..... بدان بشویند و اگر با شوربای کله پاچه گوسفند به فاصله یک شبر بر سر ریزند و پایها 

عالج امرا  دماغی حار ساذج گذشت با ادویه مرطبه اضافه نمایند و اگر سهر از سودا یا صفرا باشد عالجش بعالج 

اشربه و  نمایند و در اثنای تنقیه و قبل و بعد آن ترطیب دماغ ملحوظ دارند به استعمال..... امرا  دماغی سوداوی و 

نطوالت و سعوطات مرطبه و لخلخه بیشتر بکار برند و تمریخ یافوخ و بینی و کف دست و پا و ناف و خصیتین و حوالی 

آنها به روغن بنفشه و بادام و تخم کدو و چکانیدن اینها در بینی و گو ش و همچنین شیر دختران و سائر تدابیر که سابق 

ورد سهر سوداوی را زائل کند اقوال حکما صاحب اقتباس گوید که جهت تبدیل گذشت بعمل آرند و بقول ابن جزله الج

و پا بمالند و پنبة مندوفه  *070* مزاج روغن بنفشه بادامی و شیر زن در بینی و گو ش چکانند و شیر بز بر کف دست

به شیر بز تر کرده بر تارک سر گذارند این لخلخه بویانند آب کشنیز سبز و کاسنی سبز کاهو سبز و آب سیب و کمرک 

و گالب و روغن گل و روغن کاهو روغن یاسمین و عرق بیدمشک هر یک دو مثقال شیرة کاهو و صندل سفید و گل 

تانی هر یک سه ماشه آمیخته بکار برند و شربت نیلوفر چهر توله در عرق بید ساده و ارمنی و شیاف مامیثا و گل داغس

فرماید که آنچه به سبب  کاسنی هر یک هفت توله داخل کرده بنوشند و غذا قلیة بچة بز به نان گندم دهند شیخ می

کسی که حمام خواب نیارد  یبس باشد باید که صاحب او غذای مرطب استعمال نماید و استحمام معتدل خاصتاً پس هر

البدن و غیر جیدالمزاج باشد و بر آن یبوست سخت غالب بود و یا غلبة اخالط ردیه باشد که حمام  آن شخص غیر معتدل

ثوران آن نماید و واجب است که فکر و جماع و تعب ترک نماید و سکون و راحت اختیار کند و ادامت تغریق راس در 

یر بر سر و نطوالت رطبه و استنشاق ادهان و استسعاط آن و خصوصاً روغن نیلوفر های مرطبه و دوشیدن ش روغن

السیما سعوطاً و دلک اسفل قدم بدان نمایند و اما آنچه از حرارت م  یبس باشد تدبیر ش زیادتی در تبرید این ادویه و 

انند آن بر سر است ایالقی و العالم و م الراعی و حی استعمال مثل جرادة کدو و برگ خرفه و لعاب اسپغول و عصی

نویسند که آسایش جویند و از حرکات و ریاضات بپرهیزند و روغن بنفشه و نیلوفر و روغن کدو بر سر نهند  جرجانی می

و هر شب کف پا و ناف و مقعد چرب کنند و دو قطره ان نیمگرم در گو ش چکانند و لعاب اسپغول و برگ خرفه و کدو 

قلیة کدو و برگ کاهو و خرفه و اسفاناخ خوردن سودمند بود و گرمابه و آبزن معتدل سخت تر کوفته بر سر نهادن و 

نیک است ابن الیاس گوید که عالجش ترطیب مزاج دماغ به دوشیدن شیر زنان بر سر و تغریق سر به روغن بنفشه و 

و نشوقات رطبه منومه مثل روغن ... .... .... کدو ریختن آب مطبوخ خشخا ش و بنفشه و نیلوفر و کاهو وجود استعمال 

خشخا ش و آب کاهو سبز و شمیدن مره خور و لفاح است و تنقل به مغز بادام و خشخا ش خواب آورد و حمام رطب به 



286 
 

کند هر صبح ده درم خمیرة بنفشه  آب شیرین اگر خواب نیارد عالمت ردی است و حالت بر حدوث وسواس و جنون می

شند و غذا مزورة ما ش به کدو و اسفاناخ ئو کشنیز تر دهند و آب شیرین نیمگرم بر و ده درم شربت خشخا ش به آب بنو

سر ریزند وآنچه خواب قوی آرد بوئیدن افیون و یبروج است سعید گوید که ترطیب دماغ به روغن بنفشه و نیلوفر و کدو 

م کاهو پخته باشند بر سر به شیر دختران کنند و آبی که در آن پوست خشخا ش و بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و تخ

و یا به مرطبات مبرده داخالً و خارجاً اگر حرارت بود و .... ریزند خضر گوید که تبدیل مزاج به مرطبات صرف کنند اگر 

استنشاق هوای رطب و مجاورت آب شیرین و استماع آواز آب جاری و آواز اشجار متحرک و اصوات طیبه مینه و تنقیه 

کنند و مثل حمل مرطب مبرد م  استعمال آبزن و تدبین به ادهان مرطبه چیزی نیست و کذا دماغ از صفرا و سودا 

شرب مخروج به آب بسیار پس اگر فائده نکند بدانند که سوءمزاج یا فساد اخالط قوی است که حمام آن را تحریک 

آن اخالط نمایند و استعمال  شود و در این صورت باید که تنقیه بدن از نموده و بخار آن به سوی دماغ متصاعد می

به شکر یا خشخا ش به شکر و شربت خشخا ش و بنفشه و نیلوفر و تنقل به مغز بادام و خشخا ش و ... ماءالشعیر ساده یا 

النف  است و  تدهین سر و بینی و کف دست و پا و صماخ و سره و خصیه و مقعد به روغن بنفشه غرقی و سعوط آن بالغ

افتد و اگر از این چیزی فائده نکند اقراص مثلثه و اضمده و  اندک افیون و زعفران بدان می گاهی احتیاج به آمیختن

نطوالت منومه که در عالج صداع حار و یابس مذکور شد استعمال نمایند گیالنی گوید که ادهان مرطبه مثل روغن 

و شربت کاهو و سایر اشربه و فواکه  بادام و روغن مغز تخم کدو بر کف دست و پا بمالند و با وجود این شربت خشخا ش

مرطبه دهند و غذا ماءالحمم و لحوم ماکیان فربه مطبوخ به نخود مقشر و سائر لحوم رطبه خورانند و ایضاً کشک جو که 

در آن کدو به گوشت بچة مرغ رطب پخته باشند و قلیة کدو و خیار و بیخ کاهو مناسب بود و آنچه از سوءمزاج یابس م  

وی افتد عالجش عاج مالیخولیا و صداع سوداوی است م  ترطیب دماغ و آنچه از مادة صفراوی افتد عالجش مادة سودا

نویسند که سهر سوداوی  تنقیه بدن و سر از صفر است و ترطیب سر و تبرید آن بدانچه مذکور شد بعضی متأخرین می

منومات و زیادتی تبرید و جهت تعدیل مزاج استحمام  پیران را نیز افتد و عالجش به دستور مالیخولیا نمایند م  استعمال

هر یک دو مشت و .... و دلک و تدهین و این نطول به عمل آرند کشک جو و گل بنفشه و خطمی و سد گالب و گل 

مکو و برگ آن هر یک یک مشت کنب بید ساده چهار مشت در گالب و آب دریا پخته بکار برند و بعد از آن طعام 

سایش نمایند سویدی از اطبا نقل کرده که ضماد گل خشخا ش و تخم ان و آب گل نیلوفر و آب کاهو و مناسب خورده آ

تخم او تنها یا به آب طبیخ تخم خشخا ش سیاه کوفته سرشته و روغن گل قثا و تخم آن و شرب طبیخ خشخا ش و 

و شربت بنفشه و اکل تخم خشخا ش شربت نیلوفر و طبیخ جو به شکر و روغن تخم خیار و ماءالقرع پنجاه درم به شکر 
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بر نان گندم سفید پاشیده و پخته و کاهو صبح و شام و کشنیز بعد طعام و یا تخم آن دو درم و باقال و کدو خوب پخته 

به روغن بادام و شم گل خشخا ش و روغن نیلوفر و کشنیز سبز و سیب و گل کدو در روغن بنفشه و دستنبویه و سعوط 

گل خیار و روغن بنفشه و تکمید بنفشه اسفنج تر کرده هر واحد مرطب دماغ و منوم است  روغن نیلوفر در روغن

که از رطوبت بورقیه افتد و سهر پیران اکثر از این قبیل بود و بعد نضج ماده بمطبوخ بیخ  عالج سهر رطوبی *071*

الحراره و گلقند باید که بمسهل بادیان اصل السوس مقشر گاوزبان تخم خطمی بنفشه بیخ کاسنی و غیره ادویه قلیل 

بلغم که ازان ادویه شدیدالحراره دور کرده باشند و بحب ایارج و حب شبیار تنقیه نمایند و اگر ایارج فیقرا بشحم حنظل و 

هلیله زرد مرکب سازند صواب باشد و اگر رطوبت زائد باشد بدل هلیله تربد مجوف نمایند و گلقند بسکنجبین عسلی 

ح استعمال کنند و به روغنهای شیرین مائل به حرارت مثل روغن بابونه و اقحوان و خیری مدام تغریق سرشته هر صبا

راس نمایند و باید که از تناول جمی  اشیای خریف و مالح و تلخ اجتناب ورزند و بماهی رضراضی و شوربای لحوم لطیفه 

سازند و اگر حرارت در مزاج غالب باشد تنقیه به  مثل بچه ماکیان فربه و بزغاله و پالک و کدو و قطف کم نمک غذا

مسهالت صفرا نمایند و بعد تنقیه جهت تعدیل مزاج شراب الصالحین دهند و غذا از رشکیه و غیره و هرگاه این نوع 

پیری عار  شود عالج او مشکل بود ولیکن باید که صاحب او نطول بمطبوخ کشک جو و بابونه و اقحوان  هر ... سهر 

تعمال کند که خواب خو ش آرد و اگر حرارت غالب نباشد بدون جو مقشر بعمل آرند و ایضا نشوق از روغن بابونه شب اس

و اقحوان یا روغن ایرسا یا روغن زعفران بکار برند و در طعام قدری برگ کاهو یا تخم او اندازند جالینوس گوید که من 

ندران داخل میکنم تا مضرت کاهو باز دارد و بقول رازی شبت هر روز برای خویش قلیه از کاهو میسازم و دارچینی ا

آنچه در حمیات افتد برای من  بخارات حاره و یاقوذا ساده دهند و  عالج باقی اقسام سهررطب خوردن نیز منوم ست 

 و انداختن... لخلخه استعمال کنند و شستن روی و استعمال نطوالت رطب و مالیدن روغن خشخا ش و کاهو بر صدغ 

تخم خشخا ش سفید و کاهو و کشنیز تازه در طعام مفید بود و پاشویه و دلک اطراف بهترین تدابیر است و شیخ 

میفرماید که از آنچه درین تجربه کرده شده آنست که سلیخه یک جزو و افیون و زعفران هر یک نیم جزو به روغن گل 

یخ لفاح بر صدغین و ایضا بوئیدن آن و کسی که آمیخته بینی را بدان چرب کنند و کذلک طالی پوست خشخا ش و ب

به قدر دانه کرسنه از این دوا بخورد خواب معتدل آرد و اگر خلط یا بخار متصاعد به سوی سر غلیظ باشد از اکلیل 

الملک و بابونه و میفتجح بر پیشانی ضماد کنند و اگر سبب سهر امتالی بدن از اخالط باشد حسب ماده تنقیه آن نمایند 

ه دستوریکه در عالجات امرا  دماغی مادی مذکور شد و اگرچه ماده سهرآور صفرا و سودا و بلغم شوراست اما گاهی ب

به سبب فساد خون نیز سهر و درد بدن و گرانی گو ش و سر و به سبب غلظ خون سرفه هم عار  میشود درین صورت 
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لیله سیاه جوشانیده و شهد خالص داخل کرده دادن و بادیان اصل السوس پرسیاوشان گاوزبان قصب الزریره گلوی سبز ب

فصد و مسهل کردن ناف  است و سعید گوید که اگر سهر به سبب اخالط ردیه موجوده در معده یا در جسم باشد که 

ابخره آن سر را ایذا دهد باید که استفراغ آن کنند یا به اسهال و یا به قی و بعد تنقیه غذای مریض به اغذیه 

وس مثل چوزه مرغ و ماکیان و گوشت حمالن صغار و ماهی صخوری سازند و کاهو و بقله یمانی و قطف و جیدالکیم

کدو و ما ش و مانند آن خورانند و در حمام داخل کنند و مداومت حسن تدبیر نمایند و اگر از سوءهضم و امتالی معده و 

طعام به قی و استفراغات مناسبه پاک کنند و از اندیشه غموم و آالم و افکار باشد و بهر دف  تخمه و امتال معده را از 

های بد و افکار فاسده دور دارند و طبری گوید که ارق از غم و عشق و فکر و فزع و نشاط نیز عار  شود و عالجش 

 اجتهاد در ازاله سبب است و بیشتر با این سهر تپ بود السیما چون از غم باشد بهر آنکه حرارت به سوی قلب منزوی

گردد و ازان حمی یوم حادث شود و شدیدترین این انواع آنست که با وی اسهال بود به جهت آنکه درین صورت خوف 

سقوط قوت است و اگر به سبب دردی باشد تدبیر او تسکین وج  است و عالج او بدانچه مخصوص آن درد باشد و در 

که بیهو ش گردد و پس روغنهای محلله حاره مانند  فصل او مسطور بود و ایضا در سهر وجعی اول مخدرات قویه دهند

روغن بابونه و خیری ممزوج بمصطکی و سورنجان تلخ و بزرالبنج نیم گرم بمالند و اگر از ورم سوداوی بود هرچه در 

عالج سرسام سوداوی گذشت بعمل آرند و اگر از غذای نفاخ باشد تبدیل غذا کنند و ایارج فیقرا و حب شبیار بکار برند 

خاتمه در ذکر تدابیر و ادویه منومه که اکثر مسهوریان را ناف  باشد از آنجمله آنچه باصحاب حمیات و غیر هم خواب 

آورد این ست که وقت شب دست و پای صاحب سهر محکم مولم بربندند و بی تکیه بنشانند و مقابل او چراغ بزرگ 

غنودن ندهند تا عاجز آید پس یکبارگی اطراف او بکشایند و نهند و حاضرین مجلی روبروی او حکایات کنند و بیمار را 

چراغ بردارند و جماعت حاضرین خامو ش شوند و کف پای او را بروغن مناسب بمالند و از جمله منومات غنای خو ش و 

یا و گردانیدن آس *071*آهسته است که ایقاع او ثقیل و متساوی بود و حکایات و آواز آب جاری و آواز حرکت اشجار 

از فاصله و حرکت گهواره و در سهر مفرط که دران خوف انحالل قوت باشد افیون یک قیراط یا کم ازان بخورانند یا 

اندکی ازان در ماءالشعیر یا شربت نیلوفر بدهند و یا اندک افیون تنها یا به زعفران در روغن بنفشه آمیخته ببویانند یا 

کند و استحمام نماید .... هر او آنچنان مفرط نباشد اکثر کفایت میکند اینکه داخل بینی را بدان چرب کنند کسی را که س

پس قبل طعام بعض چیزهای مسدره بخورد پس طعام تناول نماید که این در ساعت خواب آورد و اگر بعد خروج از 

شخا ش بمالند و در حمام و استراحت طعام تناول نمایند و ادهان مرطبه منومه مانند روغن بنفشه و کدو و کاهو و خ

بینی چکانند نیز مفید بود و مالیدن بدن و اطراف بسیار و شنیدن صداهای مالیم و سواری کشتی در آب شیرین نیز 
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خواب می آرد و همچنین ریختن آب شیرین نیم گرم بر سر و شستن رو و دست و پا به آب سرد ناف  است و نوشیدن 

تکیه داشتن و بر سر بستن نیز منوم است و چون از اشنه و شبت تازه اکلیل قدری ازقنب نیز مفید بود و برگ شبت زیر 

و طره سازند و بر سر گذارند خواب آورد و گویند که اگر شانه مستعمل زن گرفته بران از چراغ کاجل گیرند و در چشم 

کرده ام اینست که بگیرند از  کشند و شانه زیر بالش نهاده بخوابند خواب آرد انطاکی گوید که از انچه برای خواب تجربه

اجزای کاهو و خشخا ش و بیخ گل یا برگ یا بیخ یا پوست یا تخم هر کدام که خواهند مساوی گل حنا و آس و باقال 

هر واحد نیم جزو صبر و زعفران قدری همه را بجوشانند تا مضمحل گردد صاف کرده آب او با یکی از روغنها بپزند تا 

سرار عجیبه مجربه در دف  صداع و آوردن خواب بهر نوع که استعمال نمایند و اگر عنبر دران روغن بماند که این از ا

بگدازند به غایت ناف  بود و تضمید به ادویه مطبوخه مذکوره همین فعل کند و کذا نطول به آب آن و کسی را که این 

فران و صبر و یا پنج برگ کاهو که سر خواب نیارد در صحت او طم  نباید داشت و گویند که از خواص است نهادن زع

آنها به سوی سر مریض باشد زیر تکیه بغیر علم او و همچنین خوردن برنج تنها و حلبه بهر طریق و تخم خشخا ش 

کاهو بشکر و بوئیدن عنبر سر هندی گوید که روغن مذکور که با روغن مناسب مثل روغن بنفشه بدستور بسازند در 

ر آزموده است و تسعیط بدان افضل است و بدردی آن بر مقدم سر ضماد کنند و گاه آب آوردن خواب بعد یاس مکر

کشنیز اضافه کرده بر دو مخلوط ساخته لخلخه آن استعمال کرده می شود و تقویت دماغ بسیار می کند و خواب می 

زعفران و شیلم و اقحوان مفید آورد سلطان محمد مراد در مجربات خود ذکر کرده که از جوز ماثل و افیون و بیخ لفاح و 

و صمغ عربی و آرد جو مساوی تفاحه ساخته بوئیدن مجرب است و ایضا سه عدد یا پنج عدد حب کاکنج بل  کردن 

خواب آورست لیکن سکر نیز می آورد و زعفران و مر و اقحوان و صبر و اشنه هر واحد زیر و ساده نهادن بالخاصیت 

و بذرالبنج و افیون مکد یکدرم کوفته بیخته بطبیخ خشخا ش سرشته وقت خواب بر  خواب می آرد و اگر کاهو و لفاح

پیشانی طال نمایند مجرب است و شمیدن بادرنجبویه و اشنه و دستنبویه و کذا خوردن باقالی رطب و نوشیدن آب نقوع 

صور گوید که استنشاق آن و کذلک طالی روغن بنج بر صدغین و خوردن بزرالبنج سفید نیم درم خواب می آرد ابومن

روغن که دران شبت پخته باشند خواب آرد و کذا روغن که دران خشخا ش و یبروج پخته باشند بر پیشانی مالیدن و به 

قول رازی از افیون و یبروج و کاهو و آرد جو تفاحه ساخته بوئیدن خواب آورد محشی شرح اسباب نوشته که به قول 

لب نوم در ساعت است بالخاصیت و کذا بوئیدن هر مخدر مثل افیون و کاهو و عیسی بن یحیی شمام زهره روباه جا

کافور و اکثر اطبا گفته اند که چون اشنه را در شراب خیسانیده بنوشند خواب غرق آرد و شیخ گفته که شمیدن اشنه 

و ابن اسحاق گوید که خواب آورد و کذا نهادن او زیر تکیه و کذا شم اقحوان رطب و وض  او زیر و ساده و ضماد او 
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شرب جوز ماثل مقدار نخود خواب معتدل آرد و دیسقوریدوس گفته که شرب حماما و ضماد آن بر سر و شمیدن آن 

خواب می آورد و شربت تام آن سه درم است و ابن زهر می نویسد که اگر سرطان بعد غروب آفتاب بر پای بندند نوم 

یل بران به آب شبت تر و کذا خوردن آن خواب آورد و این روغن ناف  سهر غرق آرد و رازی نوشته که طالی سر و تنط

مفرط است جوز ماثل خربق سیاه هر واحد یک جزو پوست خشخا ش بزر البنج تخم کاهو هر یک دو جزو نیم کوفته در 

نی شود و روغن آب بپزند تا مهرا شود بدست مالیده صاف نموده روغن کنجد انداخته به آتش مالئم بجوشانند تا آب فا

بماند وقت خواب بر تارک سر و کف دست و پا بمالند و این سفوف منوم است کندر عود قماری هر واحد یک درم تخم 

خشخا ش سفید ده درم تخم کاهو مقشر پنج درم زعفران یک دانگ شکر سفید بست درم کوفته بیخته شربتی یک درم 

هر یک سه درم گل خطمی سفید چهار درم پوست خشخا ش و بیخ  و این طال خواب آورد گل بنفشه نیلوفر تخم کاهو

لفاح هر یک دو درم سائیده به آب کاهو تر بر پیشانی طال نمایند سویدی می نویسد که خوردن مغز بادام شیرین و کذا 

کذا ضماد کردن بنفشه باریک سائیده طبخ نموده روغن کنجد آمیخته و کذا تناول بهطه بدون اختالط غذای دیگر و 

شمیدن تفاحه که از سویق و برگ یبروج و بیخ آن و برگ خشخا ش و گل او و اشنه و مر اجزا مساوی صمغ عربی دو 

جزو باریک سائیده بگالب سرشته ساخته باشند مجرب من است و تفاحه که در قول سلطان گذشت و کذا بل  حب 

یا مرزنجو ش بر سر خواب آورد و ضماد روغن کاکنج نیز از مجربات اوست و نطول به طبیخ برگ بیخ یا زعفران 

بزرالبنج و مرمکی به آب حل کرده و صبر و باقال به آب کاهو و روغن زعفران و شبت و روغن او و افیون یک دانگ 

تنها بقدر کرسنه در آب حل کرده بر پیشانی و شقائق  *074*عصاره یبروج دو دانگ در روغن بنفشه حل کرده افیون 

ه و گل بنفشه و بیخ یبروج و پوست خشخا ش هر سه مخلوط کرده و روغن شیلم و گل حنا بعرق یا آب النعمان خائید

نیلوفر سرشته هر واحد ناف  سهرست و شرب طبیخ پوست خشخا ش و برگ او و زعفران و مرماخورد شبت پنج درم آب 

ندکی در شراب یا در جالب و دارچینی طبیخ بیخ لفاح بشراب و افیون رب  درم بماء الشعیر و ثمراسل و چرک گو ش خر ا

و شیلم منقوع در شراب و بیخ عنب الثعلب یک مثقال بشراب و اکل لفاح و افیون بقدر کرسنه و کرنب و دارچینی و نان 

آرد شیلم و جوزبوا و تودری و شم مرمکی و زعفران و شبت و روغن او و نبات لفاح و ثمراو و ازمیعه و افیون و لفاح و 

فاحه ساخته و یا از تخم سوسن آسمانجونی ده درم مشک و عنبر هر یک نیم درم سائیده بآب خالف سرشته زعفران ت

تفاحه ساخته و کذا شم فقاح ازخر و زهره ابن عرس و تفاحه مر و زعفران و مامیثا و بیخ یبروج و صمغ عربی داشته و 

ضماد شاهسفرم و ایرسا و گل عصفر و حرمل هر  آرد جو بگالب ساخته و سعوط روغن شبت و میعه و روغن او و شم و

واحد منوم ست و نهادن زیر تکیه شاخ بز در مندیل پیچیده و یا شاخ بز سفید سوخته در خرقه کتان صره بسته ناف  و 
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چشم چپ قنفذ در زیت جوشانیده در گو ش چکانیدن نوم غرق آورد و تعلیق چشم چپ تعلق و کذا چشم سرطان در ایام 

ر و کذا پوشیدن زمرد در وقتی که قمر در میزان باشد سودمند ست ذکر بعضی اشیای مسهره که درین مر  اختفای قم

اجتناب از آن واجب ست چنانچه بقول حکیم عاوی خان شمیدن آس سهردار حب می کند و گویند که قطعه از جلد 

بوم زیر تکیه نهادن و کذا پر او بر سر شتر بر انسان آویختن موجب سهر می شود و کذلک تعلیق ران بلبل و کذا چشم 

نهادن و همچنین سر خفا ش و یا قلب او و یا چشم او زیر تکیه شخصی در حالت بیخبری او نهادن و یا زغب که بران 

باشد تنها یا در موی انسان پیچیده بر مریض آویختن و ایضاً موی گرگ پس گو ش نهادن و کذا خوردن گوشت فاخته 

کذلک تعلیق چشم هدهد بر سریر سهر می آرد و همچنین شم کافور و اکل و شرب در ظرف چوب  و تعلیق مذبل او و

بیدانجیر و تعلیق چشم سرطان در امتالی قمر و کذا بستن او در جلد و تعلیق او بر ذراع انسان و کذا تعلیق چشم راست 

 ر واحد سهرستتعلق و یا گردن چرز و کذا اکتحال بزهره بوم و کذا گذاشتن پر غراب بر س

بدانکه نسیان یعنی فراموشی فساد ذکر یعنی فساد فعل قوت حافظه است و اطبا فساد فکر و فساد آفات ذهن و نیسان  

خیال را نیز بطریق مجاز از اقسام نسیان شمرده اند اگر چه در حقیقت هر سه قسم از اقسام آفات ذهن ست و فساد این 

بتشویش و سبب نقصان و بطالن هر سه قوت مذکوره برودت ساده است مفرد بود  قوتها یا بنقصان و بطالن باشد و یا

یا با رطوبت و یا با یبوست و سبب تشویق آنها حرارت و یبوست ساده بود یا م  ماده صفرا و شیخ و شارح قانون می 

دو سبب بود که آن حرارت  نویسند که اصناف ضرر واق  در افعال دماغی چون از اسباب مزاجیه باشد و در اکثر احوال به

و برودت ست و بعضی گفته اند که نقصان جوهر دماغ گاهی سبب نقصان افعال آن می گردد و ظاهرست که سبب 

ذاتی برای نقصان جوهر دماغ یبوست ست و آنچه از افعال این قوتها مائل بنقصان بود آن از برودت باشد و آنچه میل 

بود و سبب این همه یا ابتداً در نفس دماغ باشد و یا از عضو دیگر بسوی او آید  بتشویش و اضطراب نماید آن از حرارت

و گاه از خارج بود مثل ضربه بیقطه که بر سر رسد و گاه نسیان از یبوست م  حرارت باشد و با وی مر  دیگر یعنی 

یا در بطنی از آن و یا در اختالط ذهن بود پس افعال فکریه نیز مشو ش باشد و این یا در جزوی از نفس دماغ افتد 

دعای آن و گاه بسبب اخالط یا سوءمزاج حادث در صدغین بود که بسوی دماغ متادی گردد و این بعضی متقدمین ذکر 

کرده اند و تجربه و مشاهده آن شده و اکثر نسیان و فساد ذکر از برودت و رطوبت عار  شود و گاهی از اورام دماغ و 

ی باشد و تشویش خیال بسبب غلبه صفرا بر مقدم دماغ و بسبب غلبه سوءمزاج حار بال خصوصاً بارد چون لیثرغس م

ماده می باشد و سبب نقصان خیال بعینه سبب نقصان ذکرست مگر آنکه فساد ذکر اکثر از برودت و رطوبت بوده و از 
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ها واق  می شود و فساد یبوست کمتر و درینجا امر بالعکس باشد و فساد ذکر در معانی محسوسات و نسب ترکیب آن

وفساد خیال در صور محسوسات و اشباح آن واق  می گردد و فساد خیال که بسبب نقصان نباشد تعرف او که از 

سوداست یا از صفرا یا سوءمزاج حار مفرد بعالمات آن ممکن است و انطاکی گوید که اسباب نسیان بسیارست اعظم 

حاجت که طلب او شدید باشد و وصول بسوی آن متعذر بود یا تناول  آنها شغل نفس بعشق و غم یا فقرست یا اهم

بعض اشیا که بالخاصیت مورث نسیان باشد پس اگر سببی ازین اسباب نباشد نسیان از فساد مزاج بود پس اگر حفظ 

عکس کند و فرامو ش نماید بسرعت صفرا باشد و عکس او سودا بود و اگر حفظ اسرع و نسیان ابطی بود خون باشد و 

آن بلغم بود طریق تشخیص صحت و آفت هر یک از قوای ثلثه مذکوره و محل آفت و اسباب آنها بدانکه اگر حس 

انسان سلیم و صحیح باشد و تخیل او اشباح اشیاء را در بیداری و خواب درست و صحیح موافق واق  بود پس اشیا و 

 *075*تعبیر آن ممکن باشد و اگر همه حواس بسالمت احوالی که در بیداری یا خواب دیده است و از آن غائب شده 

باشد هر چه بیند درست بیند و هر چه بشنود درست بشنود لیکن  پس اگر انسان حفظ معانی غیر واق  نماید یعنی معنی

ر هر چه دید و شنید زود فرامو ش کند و نزد او باقی نماند سببش فساد قوت ذکر و آفت در موخر دماغ بود و اگر بر تفک

اشیا قادر نبود و ترتیب مقدمات جزئیه بجهت وصول به مطلوب عاجز بود سببش فساد فکر و آفت در وسط دماغ باشد و 

اگر در ضبط صور محسوسه قاصر باشد و خواب کمتر بیند و اگر بیند بعد بیداری یاد نماند سببش فساد خیال و آفت در 

ه شد بطریق نقصان و بطالن است اما آفت این قوتها اگر بطریق مقدم دماغ بود و این فساد هر سه قوت که بیان کرد

تشویش و اضطراب باشد حقیقی فرامو ش کند و معنی دیگر خالف آن یاد کرده باشد سببش تشویش در فعل ذکر یعنی 

لب حفظ باشد و اگر انسان بگوید آنچه ناگفتنی ست و حذر کند از آنچه ناحذرکردنی ست و نیکی جوید از آنچه الئق ط

نیکی نیست و امید دارد بچیزی که قابل امید نیست و طلب کند چیزی را که ناطلب کردنی ست و کاری بکند که 

ناکردنی است و سببش تشویش در فکر باشد و اگر انسان صورت محسوسه را برخالف آن صورت دیگر حفظ نماید و 

د و ببیند اموری را که در خارج وجود ندارد آن صورت محسوس را فرامو ش کند و خیال کند چیزی را که موجود نباش

مثالً ریزه از جامه بچیند و کاه از دیوار بردارد و اشخاص کاذبه و روشنی یا آب پیش چشم خود ببیند سببش تشویش 

خیال بود و این اکثر در سرسام و حمیات محرقه عار  می گردد پس اگر مجتم  گردد دو یا سه ازین عالمات نقصان 

ساد و افت درد و قوت و دو بطن دماغ و یا هر سه باشد بعده هر گاه نقصان یا بطالن در قوتی از قوای ثلثه یا تشویش ف

دریافت شود از مریض وجود کسل و ثقل از حرکت و سدر و خدر که عالمت برودت ساذج ست نیز بپرسند بعد از آن 

سبکی و رطوبت از بینی و دهن و چشم می  سوال کنند که خواب بسیار می آید و در سر گرانی محسوس می شود یا
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آید یا خشک ست و امور زمانه ماضی فرامو ش کرده است یا بر حفظ امور زمانه حال قدرت ندارد اگر بسیاری خواب و 

گرانی سر و سیالن رطوبت از بینی و دهن و چشم بیان کند و امور ماضیه فرامو ش کره باشد و امور حالیه را اکثر از امور 

اد دارد و در اکثر نبض متفاوت و مختلف و قاروره سفید خام بود سببش برودت و رطوبت باشد و اگر کم خوابی ماضیه ی

و خشکی بینی و دهن و چشم گوید و امور ماضیه یاد باشند و بر حفظ امور حالیه قادر نباشد و کالم سری  متتاب  بران 

د و در فساد ذکر بیمار چنان پندارد که سر او را از جانب دشوار باشد و در بعض اوقات همچون اختناق گلو محسوس شو

خلف همی کشند و مزاج یابس و لون بادنجانی و نبض صلب صغیر و قاروره در اغلب سفید صاف بود سببش برودت و 

یبوست باشد و هر گاه تشویش در قوتی از قوتهای مذکوره مدرک گردد اثار حرارت و یبوست مثل گرمی ملمس سر و 

منخرین و تخیل مصبغات و نیران و عالمات غلبه صفرا نیز بپرسند و اگر تقدم اورام دماغ یا ضعف آن یا ضربه خشکی 

و سقطه یا اشغال مذکوره یا تناول چیزی محدث نسیان دریافت گردد سببش همان باشد و فرق میان آفت از تشویش 

تشویش در خاطر انسان م  نسیان صوریا معانی  فعل قوت و میان آفت از نقصان فعل آن اینست که با آفت حادث از

بدل آن صور یا معانی فاسد غیر مطابق در نفس االمر باشد و آفت کائن از نقصان و بطالن چنین نباشد وبقول شیخ اگر 

اول آفت در ذکر باشد و بر تب  آن بسبب مشارکت اجزای دماغ فکر مریض گردد و در افعال آن قصور واق  شود سهل 

ن باشد که اول فکر مریض گردد و مضرت در افعال آن افتد و بر تب  آن به سبب مشارکت مر  ذکر و آفت آن تر از آ

رو نماید و گویند که اسلم هر یک از آنها آنست که با ضحک و سکون باشد و افسد آنها آنکه با حنجر و اقدام و 

غی قوی مثل صرع و سکته و لیثرغس باشد خصومت باشد و بقول روفس غلبه نسیان م  صحت بدن منذر بامرا  دما

و بطالن و نقصان حفظ و فکر و خیال بحسب قوت و ضعف سبب ست و بطالن حفظ و انعدام او را بعضی هالک الذکر 

نیز می گویند و او آنست که چیزی از اشیا یاد نماند و نقصان او آن است که بعض اشیا یاد ماند و بعضی فرامو ش گردد 

خواب هرگز دیده نشود و احیاناً اگر دید هرگز یاد نماند و صور محسوسات را به مجرد غیبوبت  و در بطالن خیال

فرامو ش کند و اگر فساد عام بجمی  بطون دماغ باشد انسان و بهیمه برابر باشند مثل مجانین و آهرن گفته که گاه 

....  عالج کلی اقسام نسیانمی کند  انسان را نسیان بحدی عار  می گردد که هر چیز حتی که نام خود را فرامو ش

باشد که عالج فساد هر سه قوت واحد ست مگر فرق همین قدرست که ادویه موضعیه مثل ضماد و نطول و تمریخ در 

بر مقدم سر استعمال کنند و در جمی  انواع نسیان ترک .... فساد ذکر بر مؤخر سر و در فساد فکر بر وسط سر و در فساد 

و قی وترک مجامعت و غم و هم و غضب و اجتناب از آب سر و مبخرات مثل ثوم و بصل و جرجیر ترک حجامت نقره 

و کندنا و مبردات مثل عدس و شیر و آنچه بالخاصیت مضر باشد مثل سیب و کشنیز سبز الزم دانند چنانچه افالطون 
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محدث نسیان است واکثار اکل لوبیا گفته که قوی ترین اشیا در احداث نسیان کشنیز سبز است برنجاسف و بادروج نیز 

و سهر  *076*و باقال و پیاز و کمات نیز مولد نسیان است و روفس و رازی گویند که افراط در جماع و خواب دور 

مفرط و افراط و ادمان سکر مورث نسیان ست و خوردن کاهو و خشخا ش و ریاضت مفرط و شرب خمر مضر نسیان 

زبان او و هر دو چشم او با خود داشتن و قلب و زبان او بل  کردن بالخاصیت ناف  است و خوردن گوشت هدهد و تعلیق 

ست و مغز جوز هندی و گردگان با انجیر خشک و آب گوشت مرغ و دراج و تیهو و کنجشک بالخاصیت مزید جوهر 

بخورد تا هفت روز  دماغ و مفید نسیان است و گویند که عاج یک مثقال یا یک نیم درم یا دو درم بآب و شهد هر روز

هر چه یاد کرده است فرامو ش نکند و هر چه فرامو ش کرده باشید یاد آید و گویند که خوردن زردی بیضه همه حیوانات 

ناف  چنانچه بیضه ماهی درین باب نف  عظیم دارد و بقول اطبای هند برم دندی کوفته بیخته بقدر یک توله با شیر گاو 

است و کثرت فکر و تعاهد بحث و مذاکره در علوم عقلبه و درس و تدریس آن و محادثه تا پانزده روز خوردن سودمند 

اخوان و موانست آنها و سردرد نشاط و استماع اصوات حسنه و بوئیدن گلها و خوشبوها مقوی و مذکی ذهن ست 

ن مویز سرخ بر سویدی گوید که خوردن مغز فندق برای دف  نسیان مجرب ست خصوصاً اگر بشکر خورند و کذا خورد

نهار و کذا تعلیق دندان کفتار و کذا خلد در شب صید کرده و ذبح نموده بریان کردن و در شب خوردن مجرب نوشته و 

خوردن نمک اندرانی و نوشیدن شیر بز تازه که در آن قلب خلد یک شبانه روز تر کرده باشند و مداومت اکل خفا ش و 

و یا بهمن سرخ و یا بیضه مرغابی و یا لحم تدرج و یا شیر آمله و یا بلیله و یا  یا لحم ضان و یا نسرین و یا صمغ عربی

ابریشم و یا جگر گرگ بریان کرده و یا لحم ماکیان و یا دماغ آن و یا لحم دراج و یا مغز بادام شیرین بشکر و یا هلیله 

یب آن بر مریض و نهادن شاخ بز زیرد هندی و یا گوشت چرز و تعلیق قلب کفتار و منخرایسران بر ذراع و  کذا مخال

ساده هر واحد ناف  اقسام نسیان است و بقول ارسطو قلب خلد و چشم هدهد در جلد هدهد پیچیده با خودداشتن و قربت 

زن نکردن و حیوان و انچه از حیوان باشد بخوردن ذکای عظیم خارق آرد و نسیان ببرد و صاحب تحفه نوشته که سعوط 

رب است بلوس در کنا ش خود گفته که عالج این مر  آنست که اگر از برودت باشد باید که بر روغن پسته مج

مسنحنات و اگر از رطوبت باشد مجففات و اگر از یبوست باشد مرطبات و اگر از حرارت باشد مبردات استعمال کنند و 

صد نمایند و حقنه های مسهله اگر از ترکیب این اسباب باشد معالجه باشیای مرکبه کنند واگر خون غالب باشد ف

استعمال کنند و ایارج دهند و انواع غراغر بکار برند و ادهان مثل روغن گل و روغن آس و روغن برگ مصطکی و امثال 

آن بر سر استعمال نمایند و اگر مر  از حرارت افتاب یا احتراق یا تعب مفرط باشد اوالً ترطیب سر بسرکه و روغن گل 

اگر سبب آن سردی ساده بود عالج نسیان بارد و رطب یر مرطبه از طعام و شراب استعمال نمایند کنند پس سائر تداب
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بعالج امرا  دماغی بارد تعدیل نمایند و سوای تنقیه آنچه درینجا مذکور گردد بعمل آرند و اگر با برودت رطوبت مادی 

ج نمایند و جندبیدستر نیز در حب مذکور اضافه باشد بعد نضج بمنضج بلغم تنقیه بمسهل بلغم یا حقنه حار و حب ایار

کنند و یا اول جهت نضج ماده بلغم مطبوح اسطوخودوس بادیان بسفائج بادرنجبویه عنب الثعلب هر یک هفت ماشه 

قنطوریون دقیق و رونج عقربی شکاعی بادآورد هر یک چهار ماشه مویز منقی یک نیم توله انجیر زرد پنج عدد گلقند 

وله هفت هشت روز یا زیاده تا ظهور نضج در قاروره بنوشانند و غذا وقت دوپهر نخودآب مرغ تنها و وقت عسلی چهار ت

شام نان تنوری با شوربای مرغ خورانند بعده تنقیه دماغ نمایند بحب ایارج وقوقایا و برگ سنا یک نیم توله و ترنجبین و 

بنفشه سه توله شربت اسطوخودوس مسهل سه توله مغز خیارشنبر هر یک شش توله شیر خشت چهار توله خمیره 

روغن بادام پنج ماشه در مطبوخ زیاده نموده دهند و غذا وقت شام بدستور و بجای آب تمام روز ماءالعسل معمول بعرق 

بادیان اکتفا نمایند و صبح این تبرید دهند معجون فالسفه هفت ماشه بورق طال یک عدد پیچیده اول بخورند بعده 

دوس بادرنجبویه هر یک هفت ماشه قنطوریون دقیق بادیان رومی و خطائی هر یک سه ماشه مویز منقی یک اسطوخو

توله جو ش کرده شربت تنبول و بزوری حار هر یک دو توله تودریین و یا حرف پنج ماشه پاشیده بنوشند و همین نمط 

اب اثری عظیم دارد لبان ذکروج ترکی سعد چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج این معجون لبان دهند که درین ب

کوفی هر یک پانزده درم زنجبیل دارفلفل هر یک پنج درم کوفته بیخته بشهد سه وزن ادویه آمیخته یک مثقال بخورند 

بالجمله بعد از تنقیه معاجین حاره مثل فالسفه و معجون وج و معجون جدوار علوی خانی و حافظ العقل و مفرح ابریشم 

و معجون زبیب سدید گاذرونی و معجون داود انطاکی و اطریفل اسطوخودوس و جوار ش شونیز و سفوف حفظ علویخان 

و شربت ابریشم که هر واحد در قرابادیان مسطورست حسب حاجت بخورانند و اگر خوف زیادتی حرارت نباشد معجون 

روع نمایند و بتدریج تا یک درم رسانند و در تقویت ذهن عجیب ست فلهذا بال در راتمر حفظ نامند از رب  درم ش.... 

و اوهان و غیره که در عالج امرا  دماغی بلغمی و صداع بلغمی و .... غراغر و شمومات و عطوسات و سعوطات و 

استعمال کنند .... لیثرغس و سبات مذکور شد بعمل آرند و ایضاً غرغره بطبیخ خردل و شونیز و پودینه و عاقرقرحا عسل 

نجو ش زوفای خشک پوست بیخ کبر می افزایند و عطوس از تربد و جندبیدستر و کند ش در بینی دمند و و گاهی مرز

هر یک مثقال بسباسبه چهار درم کوفته بیخته بقدر یک دانگ در  *077*سعوط جوزبوا شیح ارمنی قرنفل مرزنجو ش 

مزاج بورا ارمنی خردل جندبیدستر  آب مرزنجو ش استعمال کردن برای صداع بارد نییز مفید است و ایضا بهر تعدیل

سداب مربی یا سرکه عنصل و روغن سوسن آمیخته ضماد کنند و ابوجریح گوید که خردل جندبیدستر فرفیون صمغ 

سداب بری سائیده در آب بپزند و بعد حلق راس و دلک آن به پارچه درشت تا آنکه سرخ شود بر موخر سر طال کنند که 
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ن ندیده ام و ایضا در حمام سر را به خرقه خشن بمالند و بهر تقویت دماغ مشک و نسرین و کدامی ضماد ناف  تر از ای

ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه و مانند آن ببویند و غذای یابس خفیف قلیل مثل عصافیر و قنابر و غیره طیور یابسه 

د موض  به قرنفل و بسباسه و ساذج و کندر که ناف  نسیان بارد رطب ست بوئیدن زعفران یا جندبیدستر و تکمی هندیه

مجرب ست و به مصطکی و کندر و دارچینی را خاصیتی ست و تخفیف رطوبت دماغ و زیادتی حفظ و ازاله نسیان و کذا 

سعد و زنجبیل و وج و فلفل و دارفلفل مزیل نسیان ست چون به عسل یا شکر هر صباح مفرد یا مرکب مساوی االجزا 

و وج را خاصیتی ست در .... هلیله مربی و گلقند ناف  و اطریفالت و ابریشم و اسطوخودوس مفید و بخورند و خوردن 

تسخین دماغ و تقویت آن و سعوط مشک با روغن پسته مجرب نوشته اند و گویند که خوردن هلیله کابلی به عسل 

یا ایرسا و یا فلفل و کند ش هر یک ده درم و .... سرشته و یا زعفران و یا جندبیدستر نیم درم فلفل سفید یک درم و یا 

هر روز نیم درم بر نهار تا سی روز و یا .... سائیده هر روز یک درم به ماءالعسل که عجیب است و یا جعده رجبلی و یا 

وج به عسل سرشته و با جوزبوا و یا حب بلسان و یا کبابه و یا ریوند و یا وج به شکر و یا وج و کندر مساوی هر روز 

ک مثقال و یا خردل تنها بر نهار و یا مخلوط باغذیه و یا کندر به عسل سرشته و یا یک مثقال از آن در آب یک شبانه ی

روز تر کرده چند روز متواتر نوشیدن و یا قثار کندر و یا نمام تنها و یا اسطوخودوس و یا اکلیل الملک دو درم به عسل 

نجبویه و یا فلفل سفید و یا فقاح اذخر و یا دارچینی السیما که هلیله کابلی و پنج درم در مر و یا انجدان و یا تخم بادر

آمله اضافه نمایند و یا مویز سرخ یک اوقیه مغز پسته نیم اوقیه حصی لبان رب  اوقیه شربتی ازان پنج درم بر نهار و یا 

و یا در ونج و سنبل الطیب و یا .... بیخ سوسن سفید بماءالعسل و یا شکر سفید و کندر هر یک نیم درم و یا پودینه 

ناردین و یا ترب و یا عذبه به عسل و یا حلبه و یا دارفلفل به شکر هر روز یک درم و یا نخود سرخ بدوام و ضماد انجیر 

و خردل سائیده بر موخر سر و کذا جندبیدستر به روغن سوسن و سرکه و یا به آب نمام و یا تنها بعد مالش بسیار که 

خ گردد و کذا فرفیون بعد مالش موخر سر و کذا مقل ازرق و شونیز مبابر سائیده به سرکه سرشته و کذا خردل و جلد سر

آب فرنجمشک و کذا نسرین در سرکه پخته و کذا نمام کوفته در سرکه جوشانیده به روغن گل آمیخته در حمام و 

هر واحد و شم روغن ایرسا دائم و یا مشکو یا شرب و شم و ضماد جندبیدستر و موی سوخته انسان و سداب و حاشا 

جوزبوا و یا نسرین و یا حماما و یا ناردین و بخور جندبیدستر و یا شاخ بز و یا موی انسان و یا میعه سائله و یا کبریت و 

و دلک موخر سر بزیت کهنه یا به روغن خیری یا به روغن آجر یا به روغن خردل و سعوط بزهره کبک در اول هر ماه 

یا روغن خردل و یا به خردل سوده و غذا تیهو بریان یا مطبوخ ایام کثیر و یا دوام اکل شفانین و یا قنا بر پخته و 

مطنجن بسیار روزها هر واحد ناف  نسیان است اطریفل اسطوخودوس تالیف حکیم علوی خان مفید نسیان و امرا  
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قوت دهد بیغائله و قوی النف  است عاقرقرحا قرنفل پودینه  دماغی بارد رطب و نهایت مقوی دماغ باردست و حافظه را

دشتی جعده هر واحد یک نیم مثقال گل بابونه دو مثال عود صلیب زنجبیل اسارون شیطرج هندی ایرسا اذخر مکی 

.... دارچینی فلفل سفید دارفلفل مصطکی کندر هر یک سه مثقال پوست بلیله زرد پوست هلیله چینی پوست بلیله وج 

سطوخودوس سعد کوفی بادرنجبویه هر کدام پنج مثقال هلیله سیاه آمله منقی پوست هلیله کابلی هر یک دو مثقال ا

مویز منقی گلقند هر یک نود مثقال شهد خالص یکصد و هشتاد مثقال مویز خسته دور کرده وقت شب در عرق عود و 

ار نارنج عرق فرنجمشک هر یک یک رطل عرق گل سیوتی و عرق صعتر و عرق اذخر هر کدام نیم رطل عرق به

بخیسانند صبح با گلقند در دیگ بجوشانند تا مهرا شود فرود آورده بگذارند تا سرد شود بمالند و بیفشارند و صاف نموده 

در عسل داخل کرده باز بجوشانند و کف آن گرفته به قوام آورده ادویه کوفته بیخته به روغن بادام چرب کرده بسرشند 

چهل روز استعمال سازند قدر خوراک دو مثقال بخور مقوی حواس و مذکی فکر و منعش ارواح و مقوی قلب و و بعد 

جندبیدستر زعفران مشک فلفل سیاه خردل هر یک یک مثقال قرنفل پودینه فلفل سیاه هر  *0/077*....  محرک 

هفت مثقال عسل سه صد مثقال معجون  یک دو مثقال مغز نارجیل مغز پسته مغز چلغوزه مغز فندق مغز بادام هر یک

سازند معجون وج ناف  نسیان مسخن اعصاب وج ده درم فلفل گرد زنجبیل شونیز زیره سیاه شیطرج هر یک سه درم 

حفظ از سدید گازرونی  زهیب بسایکوفته بیخته با نیم رطل شهد بسرشند خوراک یک مثقال به عرق بادیان معجون 

ه آمله منقی دارچینی وج ترکی هر یک پنج درم زنجبیل فلفل دارفلفل کندر هر یک سه پوست بلیله کابلی هلیله سیا

درم پوست بلیله سعد کوفی هر یک چهار درم مغز پسته هفت درم مویز منقی پنجاه درم ادویه کوفته بیخته با مویز 

ل سفید کندر عود بسرشند معجون حفظ از برای زیادتی قوت حافظه نهایت ناف  است سنای مکی سعد هندی فلف

قماری زعفران مساوی عسل سفید سه وزن ادویه معجون سازند خوراک یک مثقال معجون که برای نسیان و تقویت 

دماغ و دل مجرب است دارچینی بهمن سفید سنبل الطیب حب بلسان عود صلیب مصطکی زعفران کندر بیخ سوسن در 

ینی اسارون هر یک دو ماشه هلیله کابلی مغز نارجیل هر ونج عقربی سعد کوفی بهمن سرخ وج اسطوخودوس کبابه چ

یک چهار ماشه  ابریشم مقر  بست ماشه مویز منقی پانزده دانه مغز فندق سه ماشه دارفلفل زنجبیل فلفل سفید هر 

یک یک ماشه با نبات چهار دام عسل نیم پاو کف گرفته مرتب سازند معجون لبوب تالیف علوی خان مقوی دماغ و 

بحمق و رعونت و امرا  بارد دماغ عنبر اشهب ورق طال ابریشم مقر  اذخر بادرنجبویه عود پوست هلیله کابلی ناف  

دارچینی کندر عذبه هر یک یک مثقال مغز پسته مغز نارجیل مقشر مغز بادام مغز حبه الخضرا مغز فندق مغز چلغوزه هر 

در  معزالیهمثقال معجون حافظ العقل از اختراع یک دو مثقال عسل مصفی شصت مثقال معجون سازند خوراک یک 
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حفظ و تقویت حواس ظاهری و باطنی و تذکیه عقل و ذهن و فکر مجرب نوشته شیر آمله ده مثقال پوست هلیله زرد 

کایلی هلیله سیاه پوست بلیله هر یک پنج مثقال طباشیر صندل سفید به گالب سوده ابریشم مقر  کندر بادرنجبویه 

رجیل مغز پسته اسطوخودوس گل بابونه هر یک یک مثقال کوفته بیخته به روغن بادام چرب کرده مویز نمام مغز نا

منقی بست مثقال را در عرق فرنجمشک بپزند تا مهرا شود مالیده صاف کنند و عسل و نبات هر یک هر یک ؟ و پنج 

مثقال مفرح ابریشم از ترکیب ممدوح الیه که مثقال داخل کرده بقوام آرند باقی ادویه انداخته معجون سازند شربتی دو 

مقوی دماغ و قلب است و ذهن را ذکی گرداند و حفظ بیفزاید و خفقان و ضعف قلب بارد را بزودی زائل کند ابریشم 

مقر  آمله منقی پوست هلیله کابلی پوست هلیله هر یک ده درم بهمن سرخ اذخر اسارون اسطوخودوس بادرنجبویه 

نجدان حب بلسان مصطکی دارچینی زنجبیل صعتر هر یک پنج درم تخم فرنجمشک بسباسه جوزبوا فرنجمشک ایرسا ا

مشک عنبر اشهب هر یک یک نیم  جدوار زعفران کندر هر یک سه درم لعل بدخشی ورق نقره ورق طال جندبیدستر

مسمی بدانش بخش از درم عسل مصفی سه وزن ادویه به دستور مقرر مرتب نمایند خوراک یک مثقال مفرح اهلیلجی 

و رعونت و حمق  هالدتتالیفات حکیم موصوف که نهایت مقوی دماغ است و موجب ذکای فکر و ذهن و مزیل 

عارضی پوست هلیله کابلی هلیله سیاه پوست بلیله آمله منقی هر یک بست درم اسطوخودوس بادرنجبویه کاشم هر 

ه کنند مصطکی سنبل الطیب ابریشم مقر  ایرسا نمام درو یک ده درم اذخر فرنجمشک دارچینی عذبه عود صعتر کباب

عاج هر یک پنج درم صمغ عربی ؟ هر یک سه درم عنبر اشهب  برادهبیخ مغز نارجیل هر یک هفت درم زربناد زنجبیل 

و دو درم جدوار ورق طال و اگر به جایش طالی مکلس کنند قوی تر شوند مشک مومیایی اصیل هر یک یک درم 

ه مصطکی و علک و مومیایی و عنبر را در روغن بادام و روغن پسته هر دو چهل درم گداخته ادویه را کوفته کوفته بیخت

بیخته به آن روغن چرب نموده به عسل مصفی سه وزن جمله ادویه بسرشند شربتی یک مثقال تا دو درم اقوال حکما 

ده برای جذب ماده به اسفل و نوشیدن مسهل مسیحی گوید که اگر فساد ذکر از رطوبت باشد استعمال حقنه بای حا

مرکب از ایارج و شحم حنظل و جندبیدستر و عاقرقرحا و همچنین ایارج جالینوس لوغاذیا و جوار ش بالدر ناف  است بعد 

از آن در روغن سوسن جندبیدستر و نطرون حل کرده و اندکی سرکه بران چکانیده بر سر طال نمایند و گاه احتیاج به 

مول از خردل و سداب بری و فرفیون و جندبیدستر میشود و آبیکه دران بابونه و شبت و نمام و پودینه و ضماد مع

مرزنجو ش جوشانیده باشند بر سر ریزند و در بعض اوقات به خردل و عاقرقرحا و مویزج و پوست بیخ کبر و ایارج فیقرل 

قرنفل و مرزنجو ش و شیح و بسباسه نمایند و غذا به سکنجبین عنصلی غرغره کنند و کثرت اشمام مشک و جوزبوا و 

نخوداب و مشروب ماءالعسل یا شراب ریحانی کهنه سازند شیخ می فرماید که اگر از ماده بارد رطب باشد بعد انضاج 
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ر ابتدا به استفراغات خفیف ت.... تنقیه کنند بدانچه در عالج امرا  دماغی بلغمی گذشت و در خانه بسیار روشن بدارند و 

مثل ایارج و شحم حنظل و اندک جندبیدستر کنند بعده به تدریج ایارجات کبار دهند بعد از آن اگر امن از سوی 

معجون بالدر استعمال نمایند که این قوی ترین چیزها در تقویت ذهن و افاده حفظ ست * 078*سوءمزاج حار باشد 

تدریج نمایند و .... کنند و در تجفیف دماغ استعجال نکنند ایضاً سائر مسنحنات از محمرات و غراغر و شمومات استعمال 

حذر کنند از مبالغه در تجفیف تا افنای رطوبات اصلی ننماید که تاب  او برودت مزاج بود و این در نسیان بیفزاید و باید 

رم ارخا و در آب سرد اجتناب نمایند بهر آنکه در آب گ.... که از سکر و مهاب ریاح و امتال احتراز کنند و از اغتسال 

تخدیر و اضرار بروح حاس ست و اگر ایشان را امتال عار  شود و بعد آن تلطیف تدبیر کنند و از اغذیه مسکنه مثقله و 

مخدره و منجره پرهیز باید کرد از شراب بسیار مضرست و اندک از آن انبساط نفس و تقویت روح کند و از استکثار آب 

رترین چیزها برای ایشان است و خواب روز و بالجمله خواب مفرط مضرست و خصوصاً بر غنی سازد و استکثار آب مض

کند و وج مربی و دارفلفل  ابخرهو افراط بیداری نیز مضعف روح و محلل آنست و معذلک امتالی دماغ از .... امتالی 

سعد فلفل سفید .... ا بتجربه رسیده مربی برای ایشان تجربه کرده شده و هر دو در حفظ زیادتی بین می نمایند و این دو

زعفران مرمکی مساوی با عسل سرشته هر روز یکدرم بخورند و ایضاً این نیز تجربه کرده شده فلفل سفید زیره سیاه 

جزو و ایضاً مجرب است اگر هر روز بر نهار یک مثقال از دوائی بخورند که در آن کندر سه دو جزو شکر طبرزد سه  مکد

رب  جزو و فلفل رب  جزو باشد و ایضاً زیره پنج جزو و فلفل یک جزو و وج و سعد و هلیله سیاه هر یک دو جزو و عسل 

رجوع کنند مجوسی گوید باید که عالج بالدر یک جزو و عسل دو چند همه باید که بادویه مفرده مکتوبه در مفردات 

این مرکب از عالج سبات و عالج لیثرغس کنند بمثل حقنه های سماده که در آن قثاءالحمار و قنطوریون و حنظل و 

مقل و سکبینج و جاوشیر افتد و تنقیه دماغ بحب ایارج و قوقایا کنند و اگر فائده نکند این حب استعمال نمایند ایارج 

م تربد چهار درم نمک نفطی و جندبیدستر و عاقرقرحا هر واحد دو درم همه را باریک سوده در آبیکه اندک فیقرا هفت در

جاوشیر حل کرده باشند سرشته حبها سازند و چون تنقیه بدن باین حبوب گردد تدبیریکه در باب لیثرغس و سبات 

مایند و سائر اشیائیکه برای این امرا  ذکر کرده مذکور شد مثل نطوالت و اطلیه و ادهان بر سائر اجزاء سر استعمال ن

شد ببویانند و اگر از آن نف  مترتب نگردد ایارج فیقرا و ایارج لوغاذیا و ایارج جالینوس و ایارج ثبادریطوس استعمال کنند 

ر شد از بعد ازآن معجون بالدری دهند و معذلک در استعمال نطوالت و اطلیه و ادهان و سائر آنچه در ماتقدم مذکو

اغذیه مسنحنه ملطفه اهمال نمایند جرجانی گوید آنجا که عالمت سردی و تری ظاهر شود عالج بدستور لیثرغس 

نمایند و تنقیه اوالً بادویه که در قول شیخ گذشت و بعد از آن به ایارج روفس و غیره که در قول مجوسی گذشت باید 
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غیره که در قول مسیحی مسطور شد باید کرد و خردل را کوفته کرد و بعد تنقیه تقویت دماغ بشمومات مثل مشک و 

بعسل سرشته گرم کنند و بر سر نهند بهر آنکه اطبای قدیم را هر جا که تحریک حرارت غریزی و اعاده حرکت عضو 

ضعیف الحرکه مطلوب می شد خردل استعمال می کردند بعده چیزهای محلل چون نطرون و مانند آن بعمل آوردن 

اشد و آنجا که معلوم باشد که از معجون بالدری حرارت زیاده نخواهد شد هیچ از وی سودمندتر در مر  صواب ب

نسیان نیست ودر استفراغ رطوبات افراط و مبالغه نباید کرد از بهر آنکه بیم باشد که رطوبت اصلی خرج شود و ماده 

سردی و خشکی سبب زیادتی نسیان گردد و حرارت اصلی نماند و خشکی تولد کند که سبب زیادتی سردی باشد و 

موافقترین غذا اندرین مر  گوشت دراج ست بخاصیت آنکه از غذای آن جوهر دماغ بهره بیشتر یابد و قوی تر شود و 

طریق مربای وج اینست که وج را بقدر انگشت پاره پاره کرده در ظرف چینی یا شیشه کنند و روغن گاو گداخته بر سر 

که دوانگشت بر سر او ایستد و دهن ظرف بند کرده چهل روز نگاه دارند پس روغن دور کرده صاف آن ریزند چندان

نموده شهد خالص بجای روغن انداخته بست یا چهل روز در جو پنهان کنند بعده برآورده دو درم تا سه درم بخورند که 

د دارفلفل زنجبیل کندر هر یک ده درم نسیان را ببرد و طریق مربای دار فلفل همین ست و این معجون ناف  وج سع

کوفته بیخته بروغن گاو ده استار چرب کرده در عسل سی استار بسرشند و در جو دفن کنند چهل روز پس هر بامداد دو 

درم بخورند ابن الیاس گوید که در نسیان بلغمی تنقیه دماغ بحب ایارج یا بحب قوقایا و ایارج لوغاذیا و غرغره 

ر آن پودینه و خردل پخته باشند باید کرد و عطوسات مثل کند ش و شونیز و خردل استعمال نمایند بعد بماءالعسل که د

از آن تبدیل مزاج دماغ بنطوالت و ادهان حاره مثل روغن زنبق و خیری و قسط و نمام و مرزنجو ش و مانند آن و شم 

حب این مر  را نیکوست و سرکه عنصل و جندبیدستر و پودینه و غیره کنند و تناول زنجبیل مربی و فالسفه صا

سکنجبین آن ناف  این علت است و هر صبح جالب از بادیان یک درم بادرنجبویه دو درم اصل السوس مقشر کوفته سه 

درم گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا نخوداب بشیره قرطم دارچینی و فلفل سازند و بعد نضج تام در قاروره اسهال 

های حاده که در صرع بباید باید کرد و تعاهد بگلقند عسلی یا شکری یا ماده الحیوه یا اطریفالت  بحب ایارج و حقنه

مشک عنبر  *0/078* کنند و شراب ریحانی موافق صاحب این علت است و انکباب بر آب ملطف محلل مثل بابونه

ه بیخته در آن آمیزند و خمیر مصطکی در گالبی که قدری صمغ عربی در آن حل کرده باشند حل سازند و عود کوفت

کرده فتیله ها باریک سازند و بسوزند و اگر خواهند گذارند تا که شم  روشن باشد بوی آن نیز باشد و اگر دود آن به 

عود هندی قسط شیرین .... لباس رسانند معطر سازد ایضاً که تقویت ذهن و دماغ و تزکیه حواس نماید و ازاله خفقان و 

احد یک جزو مشک کافور هر یک نیم جزو کوفته بیخته به گالب سرشته حب سازند و عندالحاجت صندل سفید هر و
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که حفظ بیفزاید و نسیان دور کند مجرب ست شونیز هلیله کابلی هر یک پنج درم زنجبیل نانخواه .... بسوزند جوار ش 

ال کنگنی بر برگ پان بمالندو یک داف  نسیان روغن م.... هر یک ده درم عسل سفید و چند خوراک یک مثقال دوای 

حبه سیماب بران نهاده بمالند که مضمحل شود پس آن برگ ابابیره پان چنانچه متعارف ست بخورند و مداومت نمایند 

که مجرب ست و اگر کفایت نکند مسهل قوی دهندایضاً که در تقویت حافظه و باه از اسرار عجیبه خفیه است مال 

فل زنجبیلی هر یک دو نیم قرفه یک جزو سائیده به روغن گاو لت کرده بعسل بسرشند و کنگنی مقشر سه جزو دارفل

نمک سنگ .... سه درم بخورند ایضاً جهت فراموشی ناف  پیپل هلدی کوب شیرین بسچ ملهی اجمود سندهی زیره 

هر یک سه درم کوفته  مساوی باریک سائیده هر روز یکدرم بشهد روغن بخورند ایضاً از تکمله کندر زیره سیاه پیپل

بیخته با دو چند شهد سرشته هر روز صبح بخورند سفوف حفظ که جهت نسیان بالغ النف  ست و در تنقیه دماغ و توفر 

حرارت غریزی موثر کندر هفت درم مصطکی چهار درم دارفلفل عنبر گاوزبان بادرنجبویه هر کدام یکدرم کاکنج یازده 

و درم بآب گرم و در تحفه و قادری دارچینی عو  عنبرست نوع دیگر برای نسیان عدد شکر سفید برابر همه خوراک د

هر یک پانزده درم سعد کوفی ساذج دارچینی قرنفل هر یک هفت درم نبات برابر خوراک سه درم .... کندر وج ترکی 

یک حبه جندبیدستر سعوط که حافظه قوی گرداند و ازاله نسیان بلغمی نماید بعد تنقیه و خاص استعمال کنند مشک 

نیم حبه هر دو را در روغن یاسمین حل کرده تسعیط کنند شربت اسطوخودوس برای نسیان و سبات مفید جهت نضج 

مواد سوداوی و بلغمی دماغی بسیار ناف  اصل السوس پنج درم بنفشه گل سرخ هر یک هفت درم پرسیاوشان 

هر یک ده درم مویز منقی بست درم سپستان سی عدد  اسطوخودوس فاوانیا گاوزبان بادیان تخم کرفس تخم خطمی

همه را کوفته خیسانیده بجوشانند و با سه رطل شکر و عسل شربت سازند و از ده درم تا پانزده درم بآب گرم شربت 

ابریشم با مومیائی تالیف حکیم علوی خان مقوی دماغ ست و حال دماغ را که مزاج آن مائل به برودت و رطوبت بود 

و قوت و هد و رعونت و حمق عارضی و بالدت و بالهت عارضی را زائل گرداند ابریشم .... گرداند و ذهن و فکر نیکو 

خام اعلی از پیله جدا کرده پنجاه مثقال در آب آهن تاب دو شبانه روز خیسانیده بجوشانند تا نصف آب بماند و دائم 

ا دور کنند و عسل سفید خوشبو صاف دو رطل در آن داخل ابریشم را بمالند تا قوتش بآب آید پس افشرده ابریشم ر

کرده و اسطوخودوس زربناد بادرنجبویه دارچینی زنجبیل سنبل الطیب صعتر فارسی عود خام هر یک دو مثقال کوفته در 

شربت کیسه کتانی کرده دران اندازند و آتش بسیار مالیم زیر آن کنند و دایم کیسه را بمالند تا قوت آن بعمل آید و 

بقوام آید پس فرود آورده کیسه نیکو بمالند و بگالب شسته بفشارند و کیسه را دور کنند و یک لمحه دیگر آن را بر 

آتش نهند که رطوبت گالب جدا شود پس عنبراشهب مومیائی اصیل هر واحد یک مثقال مصطکی رومی علک االنباط 
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هر یک نیم .... رده داخل نمایند پس مشک ترکی جدوار علک البطم راتینج هر یک دو مثقال در روغن بلسان حل ک

مثقال ابریشم مقر  چهار مثقال ورق طالی محلول ورق نقره محلول هر واحد یک مثقال ممزوج کرده نیکو بر هم 

نسیان بلغمی بعد تنقیه مجرب قرنفل بسباسه ساذج کندر گرفته .... زنند و در شیشه نگاه دارند شربتی سه مثقال کماد 

.... مید موض  نمایند معجون ناف  نسیان و امرا  دماغی بارد مقوی اعصاب هاضم طعام ناف  سلس البول و اوجاع تک

بعد تنقیه بعمل می آید و داف  بلغم موافق مشائخ مقوی ظهر قائم مقام معجون فالسفه در فائده است گل بابونه سعد 

بلیله زربناد سورنجان شیرین ثعلب مصری مغز .... جان آمله کوفی کندر هر یک پنج مثقال زنجبیل فلفل دارفلفل خولن

بادام مغز فندق هر یک دو مثقال مویز منقی سی مثقال عسل سه چند شربت دو درم معجون جدوار مجرب برای نسیان 

وا حادث از برودت و رطوبت جدوار فاوانیا عود هندی بسباسه انحدان بابونه اسارون برگ سداب اذخر مکی ایرسا جوزب

و مرزنجو ش و مانند آن کنند و این دوا ذهن بیفزاید و حفظ  *079*دارچینی دارفلفل کندر سعد هر یک سه مثقال 

دماغ از ارتباک بلغم در آن نماید فلفل دارفلفل وج دارچینی قرفه سنبل رومی هریک ده درم سنبل الطیب پنج درم 

انگ کوفته بحریر پخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی از جوزبوا سه درم زعفران دو درم نخود خام دو درم مشک یکد

آن یک مثقال و این معجون لبان بسیار ناف  ست بگیرند کندر و وج و سعد هر واحد ده درم فلفل و زنجبیل هر واحد 

پنج درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته بسرشند شربتی یک مثقال ومربای وج مثل مربای زنجبیل ساخته اگر هر روز 

السوس و گاوزبان  خجندی گوید که اوالً نضج ماده بجالب از بادرنجبویه و اصل. درم از آن بخورند نسیان را زائل کندیک

بگلقند شکری یا عسلی کنند و غذا نخوداب بمغز قرطم و دارچینی دهند و بعد ظهور نضج تنقیه دماغ بحقنه های قویه 

من  کرده بهر آنکه ماده این علت در دماغ محتبس میباشد پس هرگاه کنند و بقراط درین مر  از استفراغ بدوا از فوق 

بدوای مسهل حرکت کند از فوق بیشتر آنرا عصب قبول میکند و ازین ضرر عظیم عار  میگردد فلهذا اعتماد در 

یارج جائز استفراغ آن بر حقنه ها و فتائل اولی از مسهالت ست و اگر از آن تنقیه نشود پس بعضی متاخرین تنقیه بحب ا

اند یا بایارج لوغاذیا و اگر جندبیدستر پودینه مشک جوزبوا شیح هر واحد یک درم سائیده از آن مثل تفاحه ساخته  داشته

الملک مرزنجو ش هر واحد درم جوشانیده بر سر  دائم ببویند مفید بود و این نطول ناف  است بابونه بادرنجبویه اکلیل

شبانه روز تر کرده بشویند و بعسل بپزند این مربای آن ناف  بود و استعمال دارفلفل  ریزند و اگر وج را در آب نمک یک

در حفظ زیادت بین نماید و در معجون لبان هلیله سیاه ده درم عو  کندر داخل کرده دو درم بخورند و گویند که اگر 

رتبه شارب او بکهانت رسد و باید معجونی که در آن زعفران ست و در قول شیخ گذشت دو یا سه هفته استعمال کنند م

که صاحب او از البان و از آنچه از آن سازند اجتناب نماید و یک مثقال از آن بگالب بخورد و معجون فوتنجی ناف  ست 
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ابن نوح گوید که عالج او حقنه های حاده است و بستن ساقین و فخذین بسیار محکم . و معجون لبان بسیار مفیدست

ذب گردد و اسهال بایرجات مذکور در باب مالیخولیا و شم جندبیدستر و پودینه و غیره که در قول تا ماده باسفل منج

مسیحی گذشت و جمی  طیوب و ادهان و حشایش حاره لطیفه و تناول بالدری و تعطیس بفلفل و خردل و شونیز و 

و جندبیدستر و فرفیون ضماد سازند  تغرغر بدان نیز و جندبیدستر بروغن سوسن و سرکه بر سر نهند و بخردل و ثافیسا

که قدما این ضماد را در جمی  اعضای بارده مسترخیه و مخدره استعمال میکردند و سر از بوره ارمنی بشویند و بر حنک 

عاقرقرحا و خردل و ایارج فیقرا طال کنند و غذا نخوداب بخردل و حریره معمول از بادام بعسل سازند و ماءالعسل بآب 

جبین عسلی بزوری و شراب ریحانی بنوشانند و در آخر بحمام داخل کنند و انکباب بر آبهای ملطفه محلله گرم و سکن

مثل بابونه و مرزنجو ش و مانند آن نمایند وج مربی برای حفظ نیکوست و طریقش این ست که بگیرند وج رطب و در 

ترکیب ..... نرا بپوشد بران ریخته در جو دفن کنند آن سوزنها بزنند و یا بشکافند و در شیشه کرده روغن گاو چندانکه آ

همانست که در قول جرجانی گذشت و همچنین ست طریق ساختن زنجبیل مربی لیکن زنجبیل را در پارچه پیچیده در 

زمین نمناک تا چهل روز بدارند بعده بدستور سابق بعمل آرند انطاکی گوید که شک نیست که نکایت درین مر  غالبا 

آن و بالدری ..... ت میباشد پس واجب ست اعتنا بتنقیه خلط بارد بایارجات و شم فلفل و مشک و نسرین و اکل از برود

ست  و تدهین بروغن خلوق و این معجون از تراکیب با در من  نسیان و صرع و فالج و لقوه و رعشه مجرب

سفید و سیاه دارچینی هر واحد چهار درم  درم شونیز مصطکی فلفل..... اسطوخودوس گل نسرین هلیله کابلی هر واحد 

صبر ریوند غاریقون کندر مغز پسته سکبینج هر یک سه درم مشک عنبر هر یک ده قیراط بعسل بسرشند شربتی از آن 

یک مثقال و اگر رطوبت غالب باشد سعد مثل صبر و عاج و زنجبیل هر واحد مثل اسطوخودوس زیاده کنند و اگر بدان 

طبری مینویسد که . اضافه نمایند و قوت این دوا تا هفت سال باقی میماند........ اشد باقی هلیله جات اراده بطوء شیب ب

مسهله کنند و بعد تنقیه نظر ...... معالجه نسیان تنقیه بدن ست بحسب امکان و استعمال قوانین و تنقیه آن بحقنه ها 

یه کنند سنبل الطیب سلیخه قرنفل هر واحد یک درم کنند بمزاج مریض اگر متحمل تنقیه دماغ باشد باین حب تنق

درم افسنتین رب السوس هر واحد سه درم صبر سقوطری پنج درم سقمونیای مشوی دو ..... مصطکی اسارون گل سرخ

حبها سازند شربت از ان دو درم و ثلث اگر ......... ثلث درم کوفته بیخته بآب بادروج یا آب برگ ترنج یا شراب صاف 

و بخردل و ...... حمل باشد دو یا سه شربت ازین حب بخورند بعده اگر مزاج متغیر نگردد امر بغرغره و مستحنک قوت مت

مویزج و عاقرقرحا متواتر غرغره نمایند و اگر مر  زائل نشود این سعوط بکار برند مشک یک حبه جندبیدستر یک حبه 

دو ثلث درم از آن سعوط کنند و ابن سیار سعوط جندبیدستر  یا روغن خیری زرد حل کرده.... در روغنیاسمین یا روغن 
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و بعد از آن مالش سر بخرقه خشن کنند و این .... مکروه میداشت و بزهره کلنگ م  روغن یاسمین سعوط می کنانید 

یک بار...... ضماد نمایند جندبیدستر یک طسوج باداورد یک درم بادیان دو درم خردل سفید دو درم برگ آزاد درخت 

سائیده بسرکه کهنه و اندک زهره گاو آمیخته بعد حلق راس و دلک آن طال کنند و اگر بر حدت این ضماد بیمار صبر 

دران زیاده کنند و امر بخائیدن کندر و انداختن آب دهن دائم کنند و از  * 181* نکند اندکی از روغن های گرم

گردد و تنقیه خورانیدن لوغاذیا باین ترتیب ست که چند روز چیزیکه این مر  را بالکل زائل کند چون صعب و متعسر 

ماءاالصول بنوشانند بعد از آن هلیله سیاه ده درم مویز منقی بست درم افتیمون هفت درم ریوند سه درم ریوند را کوفته 

ه گذشته باشد همه را بدستور مطبوخ بپزند پس هفتاد درم از آن گرفته و ایارج لوغاذیا که بران یکسال و اقل شش ما

سه مثقال و نیم یا کم و زیاده حسب مزاج بیمار بخورانند و عقب او مطبوخ مذکور نوشانند و پرهیز قبل تناول لوغاذیا از 

ده روز کم نکنند و بعد انفراغ از ان ده روز کنند اما قبل شرب او بر اسفیدباجات چوزه مرغ و ماکیان با نخود بسیار پخته 

و بنوشند و از لحوم آن اندک بخورند و اگر برودت بر دماغ او و سائر بدن مستولی باشد باید که مزید نکنند شوربای ا

اسفیدباجات از کبوتر بچه در پرواز آمده بسازند و بعد فراغ از ایارج زیرباجات شیرین معمول بلحم حجل و بچه مرغ 

یر پرهیز تام بخورند بدان انتفاغ نیابند و اگر دهند و توابل آن حسب مزاج غالب بر مریض باشد و هرگاه لوغاذیا بر غ

باین زائل نشود و مزاج و وقت و بلد احتمال نماید  اندک اندک تریاق کبیر خورانند و امر بتجنک و شم او دائم نمایند و 

این گاهی از ایارجات کبار اندک بدهند اگر مزاج مریض متحمل باشد و اسراف بران نکنند که مودی بفساد عظیم گردد 

جمله از معالجات این علت ست و گاهی اعرا  دیگر آنرا الزم میگردد و آن حرارت موض  یا اشتداد ورم و احساس 

اندک دردسر است پس هرگاه این عالمات ظاهر شود یقین کنند که مر  او مرکب ست و در آنجا ورم ست و امر 

ند مرکب سازند و هرگاه مزاج او حدت پذیرد این بفصد و تعطیس نمایند و آنچه شموم و سعوط و معالجه بدان نمای

طریقه معالجه ترک نمایند تا آنکه مزاج او تسکین یابد بعد از آن بعالج مرسومه رجوع کنند و برین قیاس تدبیر امر او 

و  نمایند و مراعات تغییر مزاج او کنند زیرا که گاهی بتساهل طبیب از مراعات مزاج او در تغیر آن خطا واق  میشود

بامرا  قاتل می انجامد و گاهی اعرا  دیگر درین علت ظاهر میگردد و آن تپ خفیف خفی ست پس اگر این ظاهر 

شود از قرب چیزی ازین طریقه در معالجه حذر کنند و مبادرت بفصد نمایند و در معالجه بطریق غرغره و تعطیس 

ریض در غیر شمس شروع کنند و سکنجبین عنصلی بادخال فتیله معموله از حرف در منخرین و تحریک آن و اقامت م

بنوشانند که این تلطیف و تحلیل این رطوبات غلیظه کند و عنصل را خاصیتی ست در تحلیل رطوبات غلیظه بهرطریق 

که استعمال نمایند حتی که اگر بر داءالثعلب بدان طال کنند رطوبات محتبسه زیر جلد را تحلیل کند و سرکه عنصل و 
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ن این علت را بسیار ناف  ست و گاهی از عنصل باریک سوده بر آتش نهاده تا لذع و حدت او زائل شود و سکنجبین آ

باشیای دیگر مثل اندکی خطمی و قلیلی افسنتین و صبر و مصطکی آمیخته و این همه اجزا قریب یکدیگر یا مساوی 

و این ضماد بسیار ناف  ست و خطا نمیکند  گرفته سوای عنصل که آن مثل جمی  اجزا باشد بر سر مریض ضماد میکنند

و مریض را امر کنند السیما اگر در انجا تپ خفی باشد بشرط ساقین و وض  محاجم بران بعد استفراغ تام چه حجامت 

بر ساقین جذب فضول از جمی  بدن بسوی اسفل میکند و گاهی تضمید ساقین مریض و قدمین آن تاحد زانو بعنصل 

تنها و باین ادویه بگیرند عنصل بریان رطل صغیر مویزج ده درم برگ خردل تازه باقه صغیره اشنه  باریک سوده میکنند

سه درم باریک سائیده قیروطی معمول از موم و روغن یاسمین یا سوسن یا غار آمیخته بر قدمین و ساقین ضماد کنند و 

بدن و ایضاً طریق مشارکت میان  غر  متقدمین در تضمید ساقین و قدمین جذب اخالط از سرست بسوی اسفل

قدمین و دماغ بطریق عصب بدان اراده کرده اند چه مشارکت میان هردو قوی ست چنانچه بقراط گفته که ریختن آب 

سرد بر قدمین ترطیب مزاج دماغ میکند السیما بعد خروج از حمام بنا بر مشارکت میان این هردو و ما امر میکنیم به 

قدمین هنگام اراده جذب مواد بسوی اسفل و لهذا امر بضماد ساقین و قدمین کرده اند و بالجمله بستن ساقین و مالیدن 

واجب نیست که در این مر  از مراعات امر تپ و ورم غفلت کنند چه این هر دو بیشتر با این مر  ظاهر میشوند و 

دند گاه ورم و گاه تپ خفی حادث سببش اینست که چون اخالط اینجا محتبس میشوند متعفن میگردند و چون عفن ش

را که در آن حفظ و  نسیانجه غلطی واق  نشود ایضاً طبری می کنند و لهذا مراعات این هر دو امر الزم ست تا در معال

ذکر بالکل باطل شود هالک الذکر نامیده و گفته که هالک الذکر آن است که در آن انسان چیزی بیان نکند البته و اگر 

کرده باشد بهر آنکه ذکر او مرده و هالک شده و آن دو قسم ست یکی آنکه از استیالی برودت و  چه آن را حفظ

رطوبت بر قسم موخر دماغ بود و دوم آنست که برودت و یبوست بران غالب شود و چون حرارت و رطوبت مستولی 

ر آن از نسیان و جمود و سر گردد آن غیر این مر  ست و همچنین حرارت و یبوست و فرق میان این علت و میان غی

..... سام بارد آنست که بعض اینها با تپ و بعضی با ورم و بعضی با زوال عقل میباشد و اما با هالک الذکر چیزی 

اعرا  نمیباشد بلکه هالک ذکر بود فقط و از عالمات این علت اگر از برودت و رطوبت باشد اینست که مریض دائم 

در ان وقت میفهمد و بعد ساعتی تذکر او آنرا ممکن نبود و از ..... صدر بود خطابیکه بدان خواب کند و گویا که با وی 

  *181*بینی او مدام رطوبت سیالن میکند و در مؤخر سرخود چنان ثقل دریابد که گویا او باسفل فرو می رود و آنچه 

و عالج این نوع آنست که بمقدار  مشائخ کبیرالسن و الغر شده را عار  میشود صاحب این مر  را عار  میگردد

قوت و سن و مزاج مریض و بسائر قوانین نظر کنند پس اگر متحمل استفراغ باشد اوال حقنه کنند و از فوق استفراغ 
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ننمایند که بقراط استفراغ صاحب این مر  را بدوا از فوق من  کرده و باید که حقنه بر سه مراتب باشد مرتبه اولی 

خه بگیرند خارخسک بابونه اکیل الملک قرطم کوفته حلبه بزر کتان برگ شبت برگ سداب هر حقنه ساذج باین نس

واحد یک کف انجیر سیاه پنجاه عدد سبوس گندم و خطمی هر واحد کف هر دو در صره بسته اندازند و بدستور مطبوخ 

ده درم و بوره ارمنی نیم حقنه ها بپزند پس بوزن صد درم صاف کنند و باالیش روغن خیری بست درم و شکر سرخ 

درم انداخته در هاون حل کنند تا نرم شود و بار دیگر صاف نموده نیمگرم حقنه کنند و باین حقنه سه دفعه استفراغ 

نمایند بعد از آن تغیر حقنه بقوی تر از ان کنند و بر ان قنطوریون دقیق و برگ جمسفرم و شیح و قیصوم هر واحد کف 

ظل یار حنوره اندک شحم خیری روغن بیدانجیر و روغن سداب اندازند و باب نروغبدل و تصفیه طبخ بعد اده کنند و زی

حقنه نمایند و ایضاً سه مرتبه باین حقنه تنقیه سازند و بعد از ان بقوت مریض و انحطاط مر  نظر کنند  بدستورکنند و 

بر ان زیادت نکنند و اگر مر  بایستد و پس اگر علت منحط گیرد آثار صالح پدید آید لزوم همین حقنه نمایند و 

انحالل و انحطاط نپذیرد حقنه قوی تر ازین استعمال نمایند و بر همین حقنه بعد تصفیه جاوشیر و جندبیدستر و 

سکبینج هر واحد یکدرم افزایند و باین حقنه یکدفعه تنقیه کنند بعد از ان راحت دهند و از غذا برکبوتر بچه درپرواز آمده 

شک مطبوخ با نخود و زیت و لحوم حمالن کوچک یکساله لزوم نمایند و نبیذ کهنه جیدالجو هر چند روز و گنج

بنوشانند بعد ازان اگر مر  انحالل یا انحطاط پذیرد و صالح ظاهر شود لزوم این طریقه نمایند و اگر امر او متعسر 

رسر این ضماد نمایند خردل سیاه ده درم ثافیسا که گردد مشک و جندبیدستر و شونیز سوده ببویانند و عطسه آورند و ب

آن صمغ سداب جبلی ست یکنیم درم فرفیون تازه سفید یکنیم درم همه را بسایند و بگیرند آرد خشکار و خوب بریان 

نمایند و بست درم از آن آمیخته بروغن قسط یا روغن خیری یا روغن ناروین یا روغن بلسان سرشته ضماد سازند بر 

علت مگر آنکه فساد تا قسم اوسط دماغ متعدی گردد که درین حالت بر همه سر ضماد کنند و لزوم این ضماد موض  

م  اغذیه موافقه ناشفه مثل لحم حمل صغیر بزیت بریان و کبوتر بچه و گنجشک بریان سازند و اگر مزاج او بحرارت 

که تپ آید و بدانند که تپ انحالل این علت میکند متغییر گردد و بر طبیعت بگذراند و قصد تطفیه آن نکنند مگر آن

بسهل ترین سعی هرگاه بعد تنقیه بحقنه و تضمید سر باشد و اگر تپ در ابتدای این مر  اید دران خوف هالک ست و 

گاهی تضمید راس و تدهین او باین روغن اکتفا میکنند بگیرند زیت صافی مستخرج از زیتون پخته صد درم 

مشک دو دانگ سنبل دو درم مصطکی اشنه قرنفل هر واحد یکدرم فرفیون تازه دو ثلث درم ثافیسا  جندبیدسترسه درم

دو ثلث درم همه را کوفته در صره بندند و در روغن مذکور انداخته جو ش دهند و صره را دائم بمالند تا آنکه روغن دو 

بینی بدان چرب کنند و امر به غرغره از عاقرقرحا  ثلث بماند و یک ثلث بسوزد بعده این روغن مدام  بر سر مالند و داخل
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و مویزج و مانند آن نمایند و اگر در معده او رطوبت یافته شود و احتمال اسخان معده باشد هر روز بر ناشته  دو ثلث درم 

 ایارج مخمر بشراب کهنه بدهد و از معجونات که لزوم آن درین مر  واجب ست اگر مزاج مریض متغیر نشده باشد

تریاق و مسرودیطوس ست و از معاجین احسن تأثیر درین علت از معجون انقرویا چیزی ندیدم و خورانیدن این 

معجونات باید که بتوقف و تامل شدید باشد و مجازفت دران استعمال نکنند بهر آنکه چون مزاج دماغ او اکثر از آنچه 

ید مزاج دماغ او بیشتر از واجب نکنند بخوف آنکه این واجب ست گرم گردد و گاه مؤدی بقرانیطس شود و همچنین تبر

محشی شرح . بسکته مودی گردد و نبض صاحب این علت متراخی فاتر مختلف بود و قاروره او سفید خام باشد در اغلب

اسباب مینویسد که اطریفالت مقوی بادویه حارخوشبو ناف  است و همچنین این معجون وج مفید فلفل دارفلفل وج 

نبل الطیب آمله هریک دو درم و نیم جوزبوا یک درم زعفران نیم درم مشک نیم دانگ عسل مصفی چهار چند قرفه س

ادویه و از سکون در مسکن تاریک اجتناب نمایند و حضرت علی علیه السالم امر باستعمال کندر فرموده اند و ابن 

ر بر ناشتا نیکوست  و اگر در معجون بالدر که عباس رضی اهلل عنه فرموده که خوردن یک مثقال کندر و دو مثقال شک

در قول شیخ گذشت هلیله بلیله آمله هر یک دو درم و نیم زیاده کنند نزد من احسن ست و در استعمال این معجون 

احتیاط نمایند و بعد شش ماه از ساختن آن در فصل بارد و مزاج کثیر البرودت استعمال کنند ورنه احتراق دم و احداث 

می کند و معجون بقراط و معجون سنجری و معجون فیروزنو ش و معجون فوالد و معجون  غیاثی و معجون جنون 

نجاح ناف  است و این حب تالیف علوی خان مفید هلیله کابلی وج ترکی مصطکی رومی کندر ذکر شونیز عاقرقرحا 

کوفته بیخته بآب فرنجمشک یا نمام زنجبیل جوزبوا بسباسه هر واحد یک جزو مرزنجو ش دو جزو جندبیدستر نیم جزو 

مثل لوبیا حب سازند و دائم در دهن دارند ایضا جوزبوا قرنفل مرزنجو ش عاقرقرحا مشک تبتی کوفته بیخته مثل باقال 

حب ساخته در دهن دارند و حکیم علی گفته که زهره کلنگ و دماغ او چون بروغن زنبق خوب مخلوط ساخته سعوط 

یضا گفته که تجربه کرده ام چون فلفل سفید و زعفران خالص مساوی سوده بعسل سرشته هر کنند ناف  نسیان ست و ا

اگر از برودت م  یبوست باشد بهر تبدیل مزاج اشربه مسخنه   عالج نسیان بارد یابسروز یک درم استعمال نمایند 

کیان دهند دریافت ناحیه راس مرطبه و اغذیه حار رطب مثل شوربای گوشت ماکیان و بچه طیور و حلوان و مغز سر ما

و دلک از پارچه خشن و تحریک دستها و پایها نمایند لیکن  دلک و ریاضت قوی نکنند که تحلیل نماید بلکه  *182*

بمقداریکه مقتضی زیاده کشیدن غذا باشد و آرام و خواب و حمام و آبزن مرطب الزم شناسند و تدبیر خواب آوردن کنند 

م تر و حجامت راس بالشرط و نطوالت حاره مرطبه بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و تخم و تسخین سر بضمادات گر

کتان و حلبه و کله پایچه بره و تدهین راس بروغنهای معتدل مثل روغن سوسن و نرگس و خیری نمایند و اگر این 
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ن بابونه و مسکه گاو بمالند و اگر ماده گاو و روغن بادام و روغ..... روغنها بقدر معتدبه درنطول افزایند بهتر باشد و 

نمایند و ..... فالوده  عسلی یا عصیر خرما نیم گرم برسر نهند صواب باشد و اگر آثار ماده سوداوی یافته شود تنقیه آن 

برای نضج مغلی تالیف والد علوی خان ناف  صفت مغلی منضج مسکور بجهت نیسان سوداوی گاوزبان شاهتره بسفائج 

عود صلیب یک درم عناب ده دانه مویز منقی بست دانه افتیمون پنج درم اجزا ..... طوخودوس گل بنفشه بادرنجبویه اس

و کیسه ..... سوای افتیمون جوشانیده صاف نموده افتیمون را در کتان بسته شب در آن اندازند و صبح گرم کرده بمالند 

کرده بنوشند بعد ظهور نضج اسهال سودا نمایند و تنقیه  را دور کرده در مطبوخ گرم ترنجبین پانزده مثقال مالیده صاف

بمطبوخ افتیمون و حب آن نیز مفیدست و هرچه در عالج امرا  سوداوی مذکور شد بعمل آرند و بعد تنقیه بهر تعدیل 

ن مزاج آنچه باال گفته شد استعمال نمایند و نوشیدن شیر ماده گاو در نیسان که بسبب یبس سودا باشد و کذا خورد

روغن گاو مفید است و سعوط از نمک و روغن بادام و تمریخ بروغن خیری زرد و مغز ساق گاو م  شراب رقیق نیز مفید 

گفته اند و سعوط از مغز ساق گاو بروغن بادام نیز ناف  نسیان سوداوی ست و کذا معجون نجاح و معجون لبوب علوی 

یبوست باشد استعمال تدبیر حار رطب آنرا ناف  بود و نطول بآب  اقوال اطبا ابوسهل گوید که فساد ذکر اگر از. خانی

مطبوخ بنفشه و خیری و بابونه کنند و روغن سوسن و نرگس و خیری برسر بمالند و در بینی چکانند مصنف حاوی 

ند و صغیر گوید که گاه نسیان از سودا بود عالجش تنقیه دماغ و بدن از اخالط سوداوی بحب افتیمون و مطبوخ آن کن

روغن بنفشه و کنجد و خیری بر سر نهند و هر صبح جالب از نیلوفر و بادرنجبویه هریک دو درم و شکر سفید ده درم 

بنوشانند و غذا مزوره ما ش بنخود و شیره مغز بادام  دهند و استحمام دائم و حلق راس و مالش آن بروغن کدو و خیری 

طوالت حار رطب ناف  است ابومنصورگوید که در نسیان سوداوی ایارج و بنفشه و بادام شیرین و استعمال مروخات و ن

ارکاغانیس و مطبوخ افتیمون و مویز و عناب و ریختن آب مطبوخ گندم و جو بر سر و شرب ماءالجبن و ایارج فیقرا 

اءالعسل بافتیمون مفید بود و روغن کنجد و خیری زرد بر سر نهند و غذا لحم ماکیان و بره خورانند و عو  آب م

معمول بنصف نبات و نصف عسل نوشانند و شراب رقیق سفید دهند و بمغز ساق ماده گاو و بره روغن بادام شیرین 

سعوط کنند ابوالحسن طبری مینویسد که عالج هالک الذکر از برد و یبس بچیزی قوی نکنند که در یبس آن بیفزاید 

نه چغندر قرطم تخم کتان برگ خبازی برگ خطمی سبوس گندم بلکه در ابتدای آن این حقنه بعمل آرند خارخسک بابو

انجیر و مانند آن خوب بپزند و مقدار حاجت ازان گرفته بقدر کفایت روغن سوسن و روغن یاسمین و روغن خروع 

ک آمیخته حقنه کنند و سه تا چهار بار تنقیه باین حقنه نمایند بعده ترک استفراغ کنند و تغریق سر بروغن سوسن و اند

روغن یاسمین نمایند و ابن سیار آنچه اکثر درین استعمال میکرد روغن سوسن ست که تسعیط و تغریق سر بدان میکرد 
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و غذا لحوم حمالن شیرخواره میخورانید و شراب متوسط میان کهنه و نو می نوشانید و در بعض اوقات چون مر  

روغن یاسمین هر واحد بست درم و یک رطل لعاب دشوار میشد سعوط باین روغن میفرمود بگیرند روغن سوسن و 

خطمی و لعاب حلبه و لعاب بزرکتان و اندکی زعفران بران انداخته در شیشه کرده  بآفتاب نهند و هر روز یک دو مرتبه 

رم و بجنبانند و در آفتاب پنج روز بدارند بعد از آن بگذارند تا روغن باالی آن صاف گردد بعده بگیرند از این روغن دو د

میعه سائله یک دانگ در خرقه صفیق صاف کرده بیامیزند و  در شیشه کوچک برهم زنند تا کف کند پس ازکف صاف 

کرده دائم بدان سعوط کنند و آبیکه دران بابونه و اکلیل الملک و پیه کبوتر بچه و قرطم کوفته و خطمی یا برگ او و 

یزند و دلک خفیف سر نمایند و بپوشیدن کاله که دران پشم ثعلب خبازی یا برگ آن جوشانیده باشند نیم گرم بر سر ر

باشد وقت خواب امر کنند و منجمله چیزی که در اسخان راس این علیل بران اعتماد کرده میشود ادهان حاره رطبه 

درم است و تناول این معجون بعد استفراغ اندک که ذکر کردیم نسخه بمعجون زنجبیل چینی ده درم تخم انجره پنج 

تودری بوزیدان هر واحد سه درم پوست جوز بری باقه حب الزلم لسان العصافیر هر واحد پنج درم فلفل سفید دو درم 

همه را سائیده بفانید مسنجری مقوم بسرشند و در ظرف آبگینه که دران روغن غار و روغن سوسن باشد بدارند و هر 

عالج اول کنند و اگر ازین شهوت جماع هیجان کند ازان من  کنند روز ازان بقدر جوزه از وسط روغن گرفته بر نهار تن

و آن سهل العالج ست مادام که در اضعاف قوت و تجفیف جوهر دماغ و تنقیص آن افراط نکرده باشد  نسیان حار یابس

در عالج و اال عالج او بغایت مشکل بود پس بصورت حرارت ساده آنچه از تبرید و اطلیه و ادهان و نطوالت و غیره 

امرا  دماغی حارگذشت استعمال نمایند و شربت بنفشه و نیلوفر در گالب و عرق بید و آب سرو آمیخته نوشانیدن نیز 

و خشخا ش ناف  و طالی صندلین باندک کافور تعدیل مزاج حار بسرعت می کند و  *183*مفید و کذا شربت عناب 

نیم دانگ کتیرا دو دانگ در سرکه سائیده مابین صدغین طال  تخم کاهو یک درم بذرالبنج دو دانگ مر یک درم افیون

کردن نیز مقوی دماغ و مبرد و مرطب آنست و سبوس گندم سفید و آرد باقال و صندل سفید و گل سرخ و بنفشه و ثمر 

برگ  طرفا هر یک نیم درم کافور رب  درم در سرکه تر کرده خشک نموده در گالب ؟؟؟   سازند و بخور آن کنند و اگر

کدو و جرادة آن و برگ کاهو و تخم آن و تخم خشخا ش و پوست و گل آن و بنفشه و گل آن و نیلوفر و برگ بید و 

گل شاهسفرم در گالب جوشانیده بر بخار آن انکباب کنند تبرید و ترطیب در یک روز کند و غذا از حریره و فالوده 

به دهند و اگر تپ ظاهر گردد از تدابیر مذکوره باز مانند بلکه سازند و کاهو و شوربای چوزة مرغ و کشکیه بماکیان فر

فصد قیفال و سائر تدابیر قرانیطس نمایند و در حالت وجود مادة صفرا تنقیه و تعدیل او بدانچه در عالج امرا  دماغی 

جش تنقیه دماغ از صفراوی مذکور شد بعمل آرند ابن الیاس گوید که گاه نسیان از سوءمزاج حار بال مادّه میباشد عال
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صفراست اگر آن باشد و ترطیب مزاج دماغ بنطوالت مطبوخ حشایش بارد رطب مثل بنفشه و نیلوفر و تدهین سر 

بروغن بنفشه یا کدو و تغریق راس باین روغنها و هر صباح جالب از شربت بنفشه و ترنجبین هر یک ده درم بنوشانند 

ق سازند و یا بگیرند عناب و سپستان هر یک بست عدد بنفشه پنج درم شکر و غذا حریرة معمول از مغز گندم و شکر فائ

و ترنجبین هر واحد ده درم جوشانیده صاف نموده و بنوشانند و غذا مزورة ما ش مقشر بشیرة بادام و اسفاناخ و کدو دهند 

لف جام  گوید که اگر و آب شیرین نیم گرم بر سر ریزند و تناول مویز سرخ و جوز هندی درین علت ناف  است و مؤ

تشویش خیال از غلبة صفرا بر مقدم دماغ یا سوءمزاج حار بال ماده باشد تنقیة دماغ از صفرا بحقنه لین یا مطبوخ هلیله و 

مانند آن که در سرسام گذاشت و تبدیل مزاج باطلیه وادهان و نطوالت بعد تنقیه در مادی و در ساذج در ابتدا کنند انتباه 

اورام دماغ بود هرچه در عالج قرانیطس و لیثرغس و سبات سهری گذشت حسب مادة ورم بکار برند و نسیان که از 

 آنچه از نقصان جوهر دماغ باشد هر چه در عالج امرا  ضعف دماغی مذکور شد استعمال کنند

و این هر دو از قبیل آفات ذهن و اصناف آنست یعنی آفتی ست در افعال فکر و تمیز بحسب  اختالط ذهن و هذیان 

تشویش و صاحب بحر گوید که اختالط عقل تشویش و شوریدگی است که بحد جنون نرسیده باشد و هذیان یاوه گویی 

سودای دموی یا دم حاد  است بالجمله اگر سبب این مر  در نفس دماغ باشد از مره سودا یا سودای صفراوی و یا

ملتهب یا صفرا یا بلغم عفن حار مورم چنانچه در لیثرغس یا حرارت و یبوست ساذج بود و اگر سبب آن در عضو دیگر 

مثل معده و فم معده و مراق و رحم و اوعیه منی و غیره یا در تمام بدن باشد از بخار حاد اخالط یا دخان آنها یا از 

یا با تپ بود و یا بی تپ آنچه با تپ باشد یا در ..... ی بود و صاحب کامل گوید که اختالط کیفیت ساذج مرتف  از عضو

سرسام بسبب ورم حادث در اغشیه دماغ بود و یا در برسام بسبب تادیة حرارت حاده از ورم حجاب بسوی دماغ و اغشیه 

ی بخارات تپ و ضعف راس باشد و گیالنی حرارت در حمیات حاده بود و این بسبب ارتقا..... آن بمشارکت و یا بسبب 

که از بدن  ..... مینویسد که گاهی این علت حادث میشود از قبل هموم و کثرت سحر و تناول اغذیة ردیه و احتباس 

خارج میشد مثل خون بواسیر و حیض و گاهی این مر  از قبل رداءت هضم و آروغ می افتد و گاهی این اعرا  

شود و  اهر می گردد و در ابتدای مر  کم بود و بعده عظیم گردد و تاب  او اعرا  مره سودا بسبب ورم معده و احشا ظ

گاهی این اعرا  خفیف می شود بهضم یا بانواع استفراغ یا بخروج ریاح کثیر یا بقی یا بآروغ و اگر چیزی ازین اشیا 

لت نماید بر آنکه مر  در دماغ ست و طبری گردد و پس آن دال..... ظاهر نشود و دالئلی که بر مره سودا داللت کند 

گوید که اختالط ذهن گاهی الزم یعنی دائمی میباشد و گاهی غیر الزمی یعنی غیر دائمی که وقتی ظاهر می شود و 
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العقل و تمیز و باز در وقت دیگر اختالط عود میکند پس الزم داللت می کند بر ..... زمانی باقی می ماند بعده رجوع 

وقتی می شود ..... باالستقصا و غیرالزم   او خلط رطب غلیظ مرتبک در دماغ ست و این محتاج ست بمعالجةآنکه سبب 

و در وقت دیگر زائل می گردد داللت می کند بر آنکه خلط ریاحی از عضو دیگر بدماغ مرتقی میشود  پس تحلیل می 

د از استعمال اشیای ضاره و معاودت تخلیط پس گردد  باعانت طبیعت یا حسن تدبیر و پرهیز و بعد از آن عود میکن

متبخر می شود  بار دیگر بسوی دماغ و یا برای او دور باشد چنانچه بهر صرع می باشد پس دور الزم گردد  با لجمله 

بقول شیخ سالم ترین اختالط عقل آنست که با خنده و آنکه با سکون باشد و ردی تر آنست که باضطراب و ضجر و 

این مر  و اسباب آن باید که ..... و اگر معذلک هم و حزن شدید و سحر مفرط باشد ردی تر بود طریق اقدام بود 

مریض را المی و تکلیفی رسانند اگر شکایت و احساس آن نکند بدانند که اختالط عقل ست و چیدن ریزة جامه و 

و خبث نفس و بغض مریض از مردم و  قاروره وهنی در حمیات نیز دلیل اختالط عقل باشد و جزع..... تحریک دست 

در تشخیص مالیخولیا خواهد آمد از عالمات مشترکه انواع این ..... توهم او نفس خود را دواب یا طیور و غیر آن اصناف 

علت ست پس تشخیص اسباب این مر  چنین کنند که آیا مر  مذکور در تپ عار  شده یا بدون تپ اگر در تپ 

عالمات سرسام یا برسام یافته شود سببش سرسام یا برسام باشد و اگر آثار هردو مر  عار  شده باشد و با وی 

بجمی  بدن باشد و اگر باوی تپ نبود پس نظر کنند که در عضوی مثل ..... مذکور یافته نشود سبب او صعود بخارات 

بپرسند که  *184*ین مریض معده و مراق و رحم و دست و پای و غیره ضرری معلوم می شود یا نه و ایضاً از مقرب

بیمار پیش از حدوث این علت شکایت آفتی در عضوی میکرد یا نه اگر ضرر در عضوی دریافت شود بدانند که سبب 

اگر اختالط با سحر باشد و با آن عالمات صفرا یا سودا نیز یافته شود بخارات ..... مر  تصاعد بخارات از آن عضوست 

دریافت گردد بخارات دموی یا ..... اختالط با سبات باشد و با آن آثار غلبه خون یا بلغم صفراوی یا سوداوی بود و اگر 

بلغمی بود و اگر از عالمات حرارت خالی باشد سبب مر  کیفیت ساذج ردی باشد چنانکه از انگشت پای یا از دست 

گر ضرر در کدام عضو دریافت نشود متورم یا از دیگر اعضا فاسد المزاج متورم متصاعد شده متادی بدماغ میگردد و ا

سبب مر  در دماغ باشد پس اگر اختالط با غم و فزع و ظن فاسد بود و دیگر عالئم مرة سودا که در مالیخولیا خواهد 

آمد موجود بود سببش مرة سودا باشد و اگر با سبعیت و اقدام و اضطراب بود سودای صفراوی باشد و اگر با طرب و 

بود سودای دموی باشد و اگر م  التهاب و حرارت ملمس راس و ضجر و سوءخلق و ..... انتفاخ ضحک و درور عروق و 

پیشانی و فرو رفتن چشم ..... اضطراب شدید و تخیل آتش و شرار و اشیای زرد و سرخ و زرد ی رنگ بدن و کشیدگی 

د از دم حاد ملتهب باشد و ازین قبیل و برجستن برای مقابله بود از صفرا باشد و اگر این اعرا  شدیدتر و صعب تر بو
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ست اختالط عقل که در حمیات می افتد و اکثر آن در وبائیات می باشد و اگر اختالط م  تمکین و وقار و برداشتن ابرو 

بدست هر وقت و سبات بود از بلغم عفن باشند و اگر عالمات کدامی مواد ظاهر نباشد و سبکی و خشکی دماغ و لزوم 

جففات بود از حرارت و یبوست ساذج باشد عالج اگر بسبب سرسام یا برسام بود عالج امرا  مذکوره سحر و تقدم م

کنند و اگر بسبب تپ باشد عالج تپ بتعدیل و تنقیه نمایند و بهر تقویت سر روغن گل و گالب و سرکه بر سر نهند و 

پاشویه بعمل آرند و اطراف به بندند و تلئین  لخلخه استعمال کنند و بهر امالة ابخره شاخها بر ساقین و پای کشند و

طبیعت بقرص بنفشه یا بحب صبر یا بآب انارین یا بماءالفواکه و امثال آن ملحوظ دارند و اگر بمشارکت عضوی باشد 

عالج آن عضو نمایند و هرچه در عالج امرا  دماغی شرکی گذشته و آنچه در مالیخولیای مراقی خواهد آمد بکار برند 

تقویت و تبرید دماغ و اماله آنچه مذکور شد بعمل آرند و ضمادات و نطوالت و شمومات معدله و سعوط  شیر  و بهر

بکار برند و بعد اخراج مادة موجبه تقویت آن عضو کنند و اگر سبب مر  در دماغ  دختران و روغن بنفشه و لخلخه 

ی گذشت و در مالیخولیا می آید استعمال کنند و مشخص گردد در اقسام سوداوی هر چه در عالج امرا  دماغی سوداو

معجون حافظ العقل علوی خانی بعد تنقیه مفید بود و باید که تدبیر ش تدبیر موالد کیموس جید مرطب باشد و از لحوم 

بقر و گوزن و عدس و کرنب و شراب غلیظ و سیاه و از جملة مولد مرة سودا من  کنند و در دموی مبادرت بفصد کنند و 

عدیل و تبرید و اصالح قوام خون پردازند و در صفراوی مبادرت باستفراغ و تعدیل آن نمایند و بمبردات و مرطبات و بت

اضمده بعد حلق راس بدانچه در عالج امرا  دماغی صفراوی گذشت و اگر اشتداد پذیرد و قوی گردد تدبیر ش بعالج 

حار ساذج آنچه در عالج امرا  دماغی حار ساذج مذکور شد مانیا کنند و در بلغمی عالج سرسام بلغمی نمایند و در 

بعمل آرند و اگر یبوست غالب باشد تضمید سر بمرطبات و سعوط بشیر دختران م  روغن کدو و نیلوفر و دیگر تدابیر 

مرطب که در عالج امرا  دماغی یابس و صداع یبسی گذشت استعمال کنند و از جماع و اطالت در حمام و از اطئمه 

جففه اجتناب نمایند و ایضاً در اختالط حار استعمال قیروطی مبرد از روغن گل و سرکه بر یافوخ با روغن بنفشه و شیر م

اگر تپ نباشد مفید ست و یا روغن گل و خشخا ش م  حذر انعطاف بخارات و اگر سحر باشد و ماده مولد بخار بود درین 

رت دماغ و اختالط ذهن استعمال حقنه حاده میباشد بنابر ارتفاع صورت جمی  اطلیه غیر ناف  باشد و گاهی سبب حرا

بخار او بسوی دماغ پس فی الحال حقنه لین از کشکاب و روغن بنفشه و مانند آن استعمال کنند و اگر این مر  از 

روغن بنفشه بر  سهر و افکار باشد معالجه از تدابیر مرطبه بنطوالت و اضمدة معدله نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و

سر استعمال کنند و بفالودة شکری و روغن بادام غذا سازند و برسر نهند و تبیخ کله پایچة بره بر سر ریختن و ناف و 

مقعد و کف پا و ناخنها بروغن بنفشه چرب کردن ناف  است و اگر مر  از احتباس خوی بواسیر یا حیض عار  شود 
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نمایند بدانچه در فصل بواسیر و احتباس طمث خواهد آمد و  ادرار بول بمریضان تدبیر تفتیح خون بواسیر و ادرار حیض 

این علت ناف  است و اگر از نفخ و سوءهضم افتد تنقیه معده کنند و تمکید و تنطیل  بآبیکه دران سداب و افسنتین و 

زیت بپزند و بر معده ضماد نمایند تخم فنجنکشت و حب الغار و مانند آن پخته باشند برشکم نمایند و باید که این اشیا ب

و میباید که درین اضمده اشیای داف  نفخ مثل کرفس و انیسون و زیره باشد و اگر در ضماد شبت و بیخ سوسن و شجرة 

مریم داخل کنند بهتر باشد و ضماد را تا زمانی طویل بر موضوع بدارند و بصوف  بپوشند و محاجم بغیر شرط میان  

د و اگر در آنجا وج  و ورم باشد استفراغ قوی استعمال نمایند و هرگاه مر  مزمن شود استعمال کتفین و برشکم نهن

قی بخردل عالج قوی ست استفراغ مواد بقوت مینماید و باید که اغذیة صاحب این مر  جیدالکیموس بود مولف 

و کدو و آب برگ ریحان و بستان اقتباس مینویسد که همه انواع هذیان را این لخلخه ناف  است آب خیار و بادرنگ 

افروز و گل داوودی تر و روغن گل و کدو و بنفشه و خشخا ش و کاهو هر یک هفت ماشه صندل سفید گل ارمنی هر 

یک نه ماشه سوده آمیخته بکار برند و مالیدن شیر بز و شیر زن بر کف های دست و پا و تارک سر همچنین انداختن 

 ها و یا ممزوج با روغن های بارده مثل روغن کدو و کاهو و غیره اندکی از آن در بینی و گو ش تن

و نوشیدن ماءالجبن ساده با شربت نیلوفر در جمی  انواع مفیدست شیخ و ایالقی میگویند که اگر با اختالط  *185*

اثر صالح عقل حمی و ضعف و در عضوی عالمات افت و الم و ورم نبود و از اسباب یبوست هم نباشد و از عالج صائب 

پدید نیاید درین صورت بر سر و روی مریض طمانچه چند سخت بزنند تا که مریض بهو ش باز آید و بعضی اقویا محتاج 

 .میشوند بداغ صلیبی بر وسط سر اگر تدبیر دیگر مفید نشود 

 رعونت و حمق 

لطت و معاشرت با مردم و و آن ضعف افعال فکریه است دراشیای عملیه چون تدبیر معیشت که آن تدبیر منزل و مخا

احبا و اهل و اوالد باشد و لهذا صاحب این مر  کارهای بیحاصل مانند کودکان میکند و آنرا احمق گویند و فرق میان 

هر دو آنست که رعونت استبداد رای و شدت انانیت ست بحیثیتی که هیچ کس را برابر خود در اصابت رای و عقل و 

نه بیند و حمق عدم فکرت و دانش و نقصان عقل ست و هرچند منشای رعونت نیز فی  دانش و تدبیر و غیره نداند و

الحقیقت حق ست و ازین جهت آنرا که بغیر استحقاق ارتفاع بر مردم تفوق جوید نیز احمق خوانند و تخیل صاحب این 

و هندسه و غیره باشد  مر  در امور سهل سلیم میباشد و در غایات بیهوده و ضعف فکر که در عملیات دیگر مثل طب

آنرا سوء صناعت گویند و آنکه در علوم و مسائل دقیقه باشد بالدت نامند نه حمق و صاحب کامل و جام  الصناعه 
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میگویند که گاهی حافظه و فکر هر دو فاسد میگردد و آنرا حمق گویند مانند آنکه مشایخ را بسبب ضعف دماغ ایشان 

ید که اختالط ذهن و رعونت و حمق اگر جه هر دو آفت عقل اند و سبب محدث عار  می شود و شیخ الرئیس میفرما

این همه در بطن اوسط دماغ واق  میشود و لیکن فرق در هر دو آنست که اختالط ذهن آفت در افعال فکر بحسب تغیر 

پیرانه سالی و تشویش ست و رعونت و حمق آفتی ست در افعال مذکور بحسب نقصان یا بطالن و حال او شبیه بحال 

یا کودکی در نقصان عقل میباشد بالجمله اسباب این مر  یا برودت ساذج ست فقط و یا م  یبوست مشتمل بر بطن 

اوسط از جوهر دماغ تا مؤخر او و بالعکس و یا برودت م  مادة بلغمی مرتبک و تشبث در تجاویف اوعیة بطن مذکور و 

که مادة سوداوی که محدث آفات در افعال فکر میگردد و آنرا مالیخولیا  این اکثر بود و قید ماده به بلغمیت بهرآنست

گویند طریق تشخیص این اسباب باید که اوالً سردی ملس و انتفاع از مسخنات و تضرر از مبردات دریافت کنند بعده 

بیخوابی و خشکی بپرسند که در سر سبکی معلوم میشود یا گرانی اگر سبکی بگوید برودت ساذج باشد بعد از ان حال 

دهن و بینی و غیره آثار یبوست نیز بپرسند اگر مریض اقرار این هم کند برودت م  یبوست باشد واال برودت صرف بود 

مادة بلغم باشد پس از غلبة خواب و کثرت رطوبت دهن و بینی و دیگر عالمات  و  اگر گرانی سر بیان کند برودت م  

ت تنها باشد بتسخین دماغ و اگر م  یبوست بود بتسخین م  ترطیب پردازند بلغم نیز سوال کنند عالج اگر برود

بطوریکه در عالج امرا  دماغی بارد ساذج و نسیان یابس مذکور شد و در مالیخولیا بیاید و بقول شریف خوردن وج 

و سفوف کندر فلفل  مزید ذکاست و ابن هیثم گوید که بل  کردن قل هدهد در ساعتی که از سینة او برآرند زکا میبخشد

هلیله مصطکی مساوی شکر برابر همه هر صبح یک مثقال خوردن حمق و رعونت را ناف  است و کذا معجون لبوب و 

شربت ابریشم با مومیائی و مفرح هلیجی مسمی بدانش بخش و معجون حافظ العقل از تصانیف حکیم علوی خان درین 

فربه و تیهو و دراج با دارچینی خوشبو ساخته و حلویات معتدله و  غذا بگوشت ماکیان باب انف  و ایضاً در یبسی 

فالودجات شیرین بروغن بادام آمیخته بغایت مفید و ادهان حار رطب مثل روغن خیری و بابونه و یاسمین و نرگس بر 

  م  مادة دماغ سودمند و آنجا که برودت وسط سر مالیدن و طبیخ ادویة گرمتر بر سر ریختن برای تسخین و ترطیب 

بلغمی باشد باستفراغ و تحلیل آن کوشند بدستوریکه در عالج امرا  دماغی بلغم و نسیان بارد رطب مادی گذشت و 

قی بسکنجبین عنصلی و تخم ترب نمایند و با وجود این واجب ست محافظت قلب و تقویت آن بدانچه مقوی آنست 

ی گوید که اگر سبب این علت سوء مزاج دماغ باشد فقط درین بالخاصیت مثل خمیرة ابریشم لولوی و مانند آن و خجند

صورت حاجت شدید معالجه قلب نباشد اما اگر این مر  در جوهر روح باشد درین حالت حاجت بعالج قلب شدید باشد 

را  و باید که این عالج بادویة مفرحه بود و نف  آن برای سوداویت مزاج ظاهرست و برای برودت قلب نیز ادویة مفرحه
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خاصیتی است خصوصاً هرگاه که دوای قلبی معذلک مصلح دماغ بود المحاله در نف  ابلغ باشد و لهذا شیخ الرئیس درین 

مر  بهر تقویت قلب  بادویة مخصوصة ان مثل دواءالمسک و مثرودیطوس و مفرح نیز امر فرموده و باید که مسکن 

لطیف غذا و تقلیل آن و میل دماغ بمزاج یابس کنند و نیز تلطیف مریض خانة روشن گرم باشد بالجمله تدبیر بیداری و ت

تعدیل و تقلیل و تسخین آن نمایند بنهجیکه موجب شدت غلیان و تبخیر نگردد و بلکه حار لطیف غیر غالی ..... 

و اغذیه و رطوبات ست و تناول مبردات ..... بچیزهای مذکی ذهن و مصفی آن نمایند و مضرترین اشیا برای ذهن 

بدارد ..... مرطبات مؤلد بلغم و افراط سکون و انچه موجب حرارت و یبوست است نیز و یبوست از جهت نقصان مضرت 

بلکه از جهت افراط در سرعت حرکت یا بسبب افراط قلت روح و انحالل آن بادنی حرکت مزیل استمساک از روح مضر 

اطریفل و خمیره اسطوخودوس بهترین اشیاست و در  در بارد رطوبی *186*ذهن باشد و بقول صاحب شفاءاالسقام 

 یبسی باغذیه و اشربه و نشوق روغن بنفشه و شیر زنان و حمام مرطب و آبزن و دوشیدن شیر بر سر مفیدست 

   مالیخولیا

سودا که از احتراق   و آن عبارت است از تغیر ظنون و فکر بسوی خوف و فساد و سببش غلبه مادة سوداست یا مرة

ط حاصل شود آنچه از غلبة سودا و احتراق آن افتد مالیخولیای سوداوی گویند و آنجه از احتراق خون یا صفرا یا اخال

بلغم عار  شود مالیخولیای دموی و صفراوی و بلغمی خوانند و شیخ میفرماید که سودا فاعل مالیخولیا یا سودای 

چون بلغم بسبب تکاثف یا اندک احتراق مستحیل بسودا طبیعی باشد چون در مقدار خود بیفزاید و یا سودای بلغمی 

گردد و این نادر بود و یا سودای دموی چون خون بسبب فرط انطباخ یا تکاثف خود بغیر احتراق شدید مستحیل 

بسوداویت شود و یا سودای صفراوی که از انندک احتراق صفرا حاصل گردد چه اگر احتراق او بدرجه غایت رسد مانیا 

و بر احداث مالیخولیا اقتصار ننماید و ایضاً مینویسد که کثرت سودا و تولد او گاهی بسبب عضو فاعل غذا بود و  پیدا کند

آن جگرست چون از شدت حرارت او احتراق خون شود و یا بسبب ضعف خود از دف  فضول سوداوی عاجز باشد و این 

چون طحال از جذب ثفل دم در مادیت او از جگر کمتر بود و گاهی بسبب عضو مفرغه سودا باشد و آن طحال است 

منجذب شده است از جگر بسوی آن و محتبس شده دران ضعیف و  ضعیف و عاجز بود و  یا از دف  فضول سوداییکه 

غیر قادر باشد و گاهی تولید میباید سودا در عضو دیگر یا بسبب شدت احتراق غذای او و یا بسبب عجز او از دف  فضول 

ابر تحلیل لطیف آن و دردیت کثیف آن و یا بسبب شدت تبرید و تجفیف آن عضو چیزی را که میرسد بسوی غذای او بن

آن و گاهی سبب تولد او تناول اغذیة مولد سودا میباشد و بعضی گویند که گاهی مالیخولیا از اثر جن افتد و این بنابر 
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قویه در تولید مالیخولیا افراط غم و خوف و فکر و  احالة مزاج بسودا باشد پس سبب قریب او سودا بود و از اسباب

سهرست و احتباس چیزی که عادی سیالن آن باشد مثل حیض و بواسیر و رعاف و قی سوداوی دوری و غیر اینها و 

گیالنی مینویسد که مالیخولیا گاهی از سودا نباشد بلکه از برودت و یبوست ساذج بود چنانچه عنقریب از قول شیخ 

و یا از حرارت چنانچه بعضی گفته اند لیکن سبب قریب او در اکثر امر استحالة روح بسوی طبیعت سودا و  ظاهر شود

غلبه ارضیت بران باشد و بقول شیخ سبب مالیخولیا یا درنفس دماغ باشد فقط و یا در خارج آن پس آنچه در نفس دماغ 

اغ را ثقیل و مزاج روح روشن را بسوی ظلمت متبدل است یا از سوءمزاج بارد یابس ساده بی ماده باشد که جوهر دم

سازد و یا با ماده بود و این ماده یا در عروق دماغ باشد که بسوی آن از موض  دیگر آید یا دران از احتراق بسوی سودا 

ر و مستحیل گردد چنانچه مزاج دماغ فاسد باشد و بلغم یا خون که از اعضاء آید در آنجا محترق شود و یا خون متعک

مترسب گردد و این اکثر باشد و یا مادة متشرب در جرم دماغ باشد و یا موذی دماغ بود بکیفیت و جوهر خود پس در 

بطون بریزد و بیشتر مالیخولیا منتقل از صرع گردد بالجمله آن ماده یا متولد در دماغ باشد و یا بسوی دماغ از موض  

ام بدن منتشر باشد چون بران  مزاج سوداوی مستولی شود و ازان خلط دیگر آید و آنچه در خارج دماغ است یا در تم

محترق یا بخارات مظلم او بسوی دماغ مرتقی شود یا در عضو واحد مثل معده و کبد و ماساریقا و طحال در مراق باشد 

و این را و ازین معلوم شدکه مالیخولیا بحسب محل سبب او سه قسم ست اول آنکه سببش مخصوص بنفس دماغ باشد 

مالیخولیای دماغی گویند و این اشراالصناف ست دوم آنکه سبب او عام در جمی  بدن و عروق باشد غیر قلب و دماغ و 

ازان بخار بسوی دماغ مرتف  گردد و این اسلم است سوم آنکه سبب آن در عضوی خاص مشارک دماغ باشد پس اگر 

ن قسم را مالیخولیای مراقی و نفخة مراقی و مالیخولیای نافخ و سبب در آالت غذا بود مانند اعضای مذکوره سابق ای

علت نافخه و مراقیه گویند جهت غلبة نفخ درین صنف و شرسوفیا نیز نامند و مراق بفتح میم و رای مهمله و تشدید 

کبد قاف غشای مستبطن هست که از خارج بر احشا کشیده و احشا عبارت ست از آنجه در جوف شکم ست مثل معده و 

و ماساریقا و طحال و امعا و سبب مراقی آنست که بواسطه حرارت باطن در مراق فضول غذا یا بخار امعا متراکم گردد و 

اخالط مراق سوخته مستحیل بجنس سوداوی شود و ورم پیدا کند یا نکند پس از وی بخار مظلم بسوی سر مرتف  شود 

رارت معده و انسداد طریق غذاست بسوی بدن و گاه حدوث ورم و موجب مالیخولیا گردد و بقول شیخ سبب او شدت ح

در انجا و ارتفاع بخار از آن و یا حدوث ورم حار سوداوی در معده وقتیکه معده حار باشد و خون مراق را محترق گرداند 

و احداث ورم و این رای جمعی از اطباست و یا اجتماع آن خلط سوداوی حار در مراق و احتراق آن بحرارت کبد و امعا 

حاردر مراق و این رای بولس ست و یا آنست که احداث ورم نمی نماید چنانچه رای سرافیون بر همین ست و نزد 
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جالینوس ورم باب کبد ست پس محترق میشود دم مراق از بخار مظلم سوداوی مرتف  از ورم آن و یا بسبب حرارت آن 

عاء و عروق دقاق ست که میرود از آنها غذا از معده بسوی کبد و بمجاورت و نزد یوقلس سبب او شدت حرارت جگر و ام

سبب گرمی آنها خون محترق گردد و بسوی طحال مندف  شود و آن بطرف فم معده دف  کند و ردین قول قرشی واکثر 

ک غذا متاخرین اند و نزد قومی سببش سدة ماساریقا از خلط سوداوی و احتباس آن بالورم ست و این سده چون نفوذ نی

او محدث این مر   *087*را من  کند آن غذا در قعر معده باقی ماند و فاسد شود و متبخر گردد و بخار کثیر فاسد

گردد و نزد دیگران بهمرسیدن ورم ست در ماساریقا و بدان سبب عدم نفوذ غذا بسوی جگر و بقای آن در معده و 

احداث این مر  بطریق مذکور و در اکثر این ورم حار نبود بهر آنکه درینجا تپ و تشنگی و قی صفرا الزم نیست و نزد 

وی در معده است از امتالی آورده ازان و یا انصباب آن از طحال بسوی معده و جمعی از حذاق اطبا اجتماع ماده سودا

احداث او ورم بارد در قعر معده و ارتفاع بخار ازان بدماغ و بقراط و غیره متقدمین متفق اند برآنکه خلط محترق حاصل 

دران فلغمونی حادث میگردد و  میشود اوال در شرائین که بر فم معده و مراق اند پس آن خلط در قعر معده میریزد و

بعضی از شیعه جالینوس گویند که خلط سوداوی اول دراورده معده حاصل میشود پستر دران فلغمونی حادث میگردد و 

گویند که مراد او فلغمونی درینجا التهاب ست و روفس گوید که مواد سوداوی در معده محتبس میشود پستر در اسفل 

گردد و ازان بخارات سوداویه رفئیه غلیظه منحل میشود و بسوی مراق و فم معده مرتقی آن نزدیک بواب ورم حادث می

میگردد و پس افکار ردیه و غم و حزن حادث میکند و نزد بعضی شدت حرارت امعاست و نزد قومی ورم معای صائم 

ودا ازان برقم معده و ست و ثابت بن قره گوید که سببش ورم طحال ست بسبب اجتماع اخالط دران و کثرت انصباب س

بجهت حرارت معده ارتفاع بخار ازان سودا بدماغ و نزد رازی سبب آن سده طحال ست و ازدیاد حدت و عفونت در سودا 

که اندر انست و دف  آن فضول روی بسوی فم معده و ابوالخیر حماد گوید که تولد این علت بمشارکت طحال ست و 

دا از طحال بمعده می آید پس هرگاه سودا بمعده بسیار آید یا سودای سبب مشارکت آنست که هر روز قدری سو

برارد و ناطبیعی آید قوت دافعه معده آنرا دف  نتواند کرد و اندر معده حرارتی باشد که بخار ازان سودا برانگیزد و بر دماغ 

رت یا تناول اشیای حاره و افکار ا اعتقاد آنست که اخالط محترق میشوند یا بتدبیر روی بفرط حراحرانیان و ابوماهر ر

بسیار و بعد احتراق اگر در شرائین و اورده بدن حاصل شوند و بسوی معده و عروق آن نریزند ازان بخارات سوداویه 

مرتف  شوند بسوی دماغ و روح نفسانی را سیاه کنند و نوعی از مالیخولیا  پیدا کنند و اگر در معده و اورده آن بریزند در 

حار سوداوی حادث کنند خصوص در قعر آن که اورده درانجا بیشترند پس ازان موض  و ورم بخارات سوداوی  معده ورم

بسوی مراق مرتقی شوند و نفخ دران پیدا کنند و آنچه بسوی فم معده برآیند آروغ تر ش و آنچه بسوی دماغ روند 
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ز جمی  اسباب مذکوره سبب حدوث این مر  وسواس و غم و فروغ حادث نمایند و نزد مولف  حق آنست که هر واحد ا

ست لیکن سبب اکثری انست که قرشی و متاخرین اختیار کرده اند چنانچه در قول دیوقلس گذشت اکنون بدانند که 

دماغ بود و مبدا تولد او در دماغ باشد چنانچه در معده یا در رحم یا در اعضای .... بقول شیخ گاهی سبب تولد مالیخولیا 

محترق گرداند و احداث حرارت .... رک سر ورم حار بود پس بخار حار ازان مرتف  گردد بسوی دماغ و رطوبات دیگر مشا

و یبوست نماید و مالیخولیا آرد و آنچه از برد و یبس ساذج ست سبب آن سوءمزاج سوداوی ست مادی یا غیرمادی در 

فاسد گرداند مزاج فاسد سوداوی او مزاج دماغ را و  روح نفسانی متصل بروح حیوانی و از جوهر اوست پس.... قلب ست 

مستحیل بسوی سوداویت نماید و گاه مالیخولیا حادث از برد و یبس ساذج بجهت اسباب مبرده میبسه افتد نه از جهت 

قلب تنها با وجود آنکه ممکن نیست که بدون شرکت قلب باشد بجهت اتصال روح دماغی نفسانی باروح قلبی حیوانی 

که معظم سبب دران از قلب باشد فلهذا البدست که لزوم عالج قلب به عالج دماغ درین مر  نمایند و بدانکه .... بلکه 

دم قلبی چون صیقل صاف رقیق مفرح باشد مقاومت دماغ و اصالح آن نماید بلکه عجب نیست که مبدا این مر  در 

تاب  او دماغ .... د بهر آنکه عجبی نیست که مزاج قلب اوال اکثر امر از قلب بود و اگر چه استحکام این علت در دماغ باش

بود و یا مزاج دماغ فاسد شود و تاب  او قلب باشد پس مزاج روح قلبی فاسد گردد و انچه ازان بسوی دماغ نافذ شود 

وت ست و فاسد بود و اعانت او نماید و گاهی مالیخولیا در آخر امرا  مادیه خصوصا حاده عار  شود و این عالمت م

و بقول بقراط بیشتر مالیخولیا کسی را بهم میرسد که مزاج .... درین وقت مریض را عار  میشود که ذکر موت و موتی 

ضعیف باشد که قبول .... قلب او بسیار گرم باشد و از حرارت قلب تولد یابد دران ماده سودا باحتراق خون و مزاج دماغ او 

د شود و کذا در اشخاص گندم رنگ بسیار مو خشک الغر بسیار افتد و کم ست تولد آن نماید تاثیر آنرا که در قلب متول

فربه و مستعدین مالیخولیا کسانی باشند که الثغ یعنی عاجز در تکلم از افصاح بعض حروف مثل سین و .... در اشخاص 

حرکت پلک برایشان سهل بود و چهره بر کالم کثیر متتاب  باشند و .... را و غیره باشند و حاد در اخالق و خفیف زبان 

امور مذکوره بعضی داللت بر .... بسیار سرخ یا گندم گون و رگهای آنها وسی  و لبها سطبر و بر سینه موهای سیاه غلیظ 

آنکه با .... حرارت قلب و بعضی داللت بر رطوبت دماغ می نمایند و سالم ترین انواع مالیخولیا آنست که ازو روی خون 

و سرور باشد و روی ترین انواع او آنکه با مانیا باشد و بسیار باشد که مالیخولیا ببواسیر و دوالی منحل گردد و وی فرح 

اکثر عار  شود و به زنان فاحش تر و بدتر باشد و در کهول و شیوخ و در صیف و خریف  *188* این علت بمردان

وران اخالط سوداوی و مخالطت آنها بخون هیجان میکند و بسیار افتد و در شتا و ربی  کمتر و گاهی در ربی  بسبب ث

گاهی هیجان او به سبب ثوران سودا با دوار بود و مستعد مالیخولیا را مالیخولیا به سرعت افتد چون آن را خوف یا غم 
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ا سهر بهم رسد یا از آن سیالن خون معتاد یا قی سوداوی محتبس گردد و امثال اینها آنچه موجب هیجان سودا ی

احتراق اخالط گردد و بقول روفس مالیخولیا غلمان و خصیان را عار  نمیشود مگر در ندرت و مالیخولیا متمیز نمی 

شود و چون ابتدا نماید بانسان مگر حذاق اطبا را و بقول بقراط کسی را که خوف و غم زمانی طویل عار  شود مر  

یخولیا هستند زیرا که این طبائ  سری  الحرکت کثیرالفکر می او سوداوی باشد و اصحاب طبائ  فاضله مستعد برای مال

باشند و بقول سرافیون سقوط شهوت طعام در مالیخولیا ردی ست بهر آنکه او از یبس می باشد و قلت اکل آن را زیاده 

می کند و اگر در بدن صاحب این مر  مثل حمره قروح عار  شوند بر موت قریب داللت کند طریق تشخیص 

ولیا و اقسام آن بدانکه در ابتدا قبل از استحکام مر  وسواس و گمان بد و خوف بال سبب ظاهر و سرعت غضب مالیخ

و حب تنهایی و اختالج و دوار و دوی و خصوصاً در مراقی پدید آید پس هرگاه مر  مستحکم شود فزع و سوءظن و 

یزی که در عادت از آن خوف نمی کنند ظاهر غم و وحشت از مردم و کرب و هذیان و کالم کثیر و شبق و خوف از چ

شوند و اصناف این خوف بسیار است چنانچه بعضی از آنها خوف افتادن آسمان برخود کنند بعضی از فرو بردن زمین 

ترسند و بعضی خوف جن کنند و بعضی خوف سلطان و بعضی از سارق و بعضی از آمدن درنده نزد خود و امور ماضیه را 

یباشد و کذا تخیل ایشان نفس خود را مثال بعضی خیال کنند که با ملوک یا سالطین بوده بیم و خوف در این تأثیر م

انتزاع ملک از خویش و تسلط اعدا بران نمایند یا درنده یا دواب یا طائر گشتیم و مثل آن حیوان آواز کنند و یا شیشه یا 

صا کسی که مالیخولیای او دموی بود  و بعضی از آن خم شدیم و یا از کسر بترسند پس بعضی از آن خنده کنند خصو

گریه کنند خاصه کسی که مالیخولیای او سوداوی محض باشد و بعضی از آن خواهش موت کنند و بعضی از ایشان 

 زیاده از معتاد از موت بترسند و ایضاً بعضی را وهم افتد که او را زهر داده اند یا خواهند داد بدان سبب از طعام و شراب

باز ایستد و هالک شود و بعضی را وهم شود که او را سر نیست و سبب این وهم ماده ریحی باشد و ان ماده عضو را 

سبک دارد و بعضی را توهم گردد که پوست او چون کاغذ شده است و سبب این وهم خشکی مزاج و یبس ماده 

جمله بیشتر اوهام ایشان از جنس کاری باشد که سوداوی باشد و بعضی را وهم شود که مار بحلق او فرو رفته است بال

اندر صحت کرد و بدان مشغول بوده باشند مثال اگر مریض لشگری باشد دعوی پادشاهی کند سخن مملکت و تدبیر 

جنگ و قلعه گشایی و مانند آن گوید و اگر کسی دشمنی داشته باشد وهم کند که قومی قصد گرفتن و کشتن او کرده 

خواهند داد و اگر مریض دانشمند بوده باشد دعوی پیغمبری و معجزات و کرامات کند و سخن از خدائی  اند و او را زهر

گوید و خلق را دعوت کند و علی هذاالقیاس و بدانند که قاروره  اصحاب مالیخولیا در اغلب رقیق صاف مائل به سبزی 

امور که در آن نبض مختلف می باشد و  قلیل النضج بود و نبض ایشان صغیر سلب یا بطی صلب مختلف در جمی 
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خصوصا در هنگام تزاید مر  و گویند اعراضیکه عقب مالیخولیا بهم می رسند حمیات مزمنه مختلفه است بالجمله بعد 

ادراک این مر  دریافت کنند که علت در دماغ است یا در تمام بدن یا در عضوی دیگر و این چنان باشد که نظر کنند 

الفکر و دائم الوسواس بود و بیشتر به طرف یک چیز و زمین بنگرد و چشم غائر و سر الغر م  اعتدال اگر مریض مفرط 

حال لحم بدن و رنگ سر و روی و چشم و زبان تیره نماید و ملمس سر حار و بیداری بسیار و نبض بطی و صغیر 

آفتاب و کثرت تناول اشیای حاره ضاره مختلف و بول رقیق قلیل النضج بود و تقدم سهر و هم و فکر مفرط و سیر در 

دماغ مثل سیر و پیاز و گندنا و جز آن و سبقت امرا  دماغی دریافت شود و اعرا  این مر  بسیار عظیم و اظهر و 

دائم باشد و با کثرت هذیان و هیجان و غم و هم و خوف و فزع و تخلیالت ردیه و توهم و امثال آن بود مر  خاص 

با این عالمات اختالل در حفظ صور و اشکال یافته شود و خیاالت باطل نماید و خرد و تمیز بر جا بدماغ باشد پس اگر 

بود عافت در بطن مقدم دماغ باشد و اگر تخیل مختل گردد و فکر و تمیز خرد او باطل شود و قول و فعل او با آفت 

شد و جمی  افعال دماغی مختل بود و خیالها و باشد در بطن اوسط بود و اگر ذکر و حفظ اختالل پذیرد در بطن مؤخر با

فکرها و قول و فعل ا و همه تباه گردد آفات در جمی  دماغ باشد و اگر سیاهی و الغری تمام بدن و احتباس چیزی که 

از طحال یا معده یا اسهال و قی و آنچه بادرار از رعاف معتاد یا از مقعد یا از حیض مستفرغ میشد و کثرت موی بدن 

یما برسینه و تقدم ادمان اغذیه مؤلد سودا همچنین گوشت نمک سود و ماهی شور و بادنجان و مانند آن و ادویه الس

محرق خون و صالبت و اختالف و صغر نبض و صفائی و بهیزی یا سیاهی قاروره و تقدم تعب و کد و حمیات مزمنه و 

ت ورم معده یا زیادتی مر  و شدت آن در حالت مختلطه مدرک گردد و مر  بمشارکت تمام بدن باشد و اگر عالما

غذا تا انهضام آن و .....  *189*تخمه و امتال و خوردن مبخرات و در وقت هضم و اکثر هیجان درد معده از وقت 

سکون درد بعد هضم غذا و در صورت حار بودن ورم التهاب در مراق و قی صفراوی و عطش و شدت مر  وقت 

و اگر آثار حرارت جگر و ضعف آن یا ورم یا سده ماساریقا که در تشخیص سوءمزاج و ..... ده گرسنگی معلوم شود از مع

ماساریقا باشد و اگر اشتهای طعام کثیر بود و ..... ضعف ورم کبد و سده ماساریقا مذکور خواهد شد معلوم شوند از شرکت 

لذع ..... ب  باوی ال حق گردد و گاه طبیعت نرم بود هضم قلیل و قراقر بسیار و انتفاح طحال و شبق شدید و احیاناً تپ ر

سودا در طحال یا در فم معده الم واجب کند از مشارکت طحال باشد و اگر احساس ثقل در مراق و اجتذاب او بفوق و 

و تنگی سینه و فساد هضم و آروغ تر ش و دخانی و جوع مفرط و کثرت آب دهن و ..... تهوع و غثیان و حزن و کرب 

و معده و خصوصاً ..... و قراقر و و تمدد و سوز ش در شکم و خروج ریح کثیر و گرسنگی کاذب و احساس درد میان نفخ 

بعد طعام تا هضم او بالتمام و احساس بارتفاع بخارات شبیه بدخان طرف حنک و لهات و گاهی عرو  قی بلغمی 
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وره در اکثر و تخفیف مر  بجودت هضم و زیادتی و مراریت براز و سفیدی قار..... مراری و گاهی تر ش مضرس دندان 

اندر مراق و اعضا در بعض ..... آن بنقصان هضم و در تخمه و سوء هضم و اکثر تقدم یا وجود ورم سوداوی در مراق 

اوقات بود بمشارکت مراق باشد و ایضاً ضیق النفس و سهر و ماللت بال تقریب و قبض طب  زائد از عادت در بعض 

قت معده و سینه و گاهی ترشی طعم دهن و گاهی تلخی آن و احساس بخلش سوزن بر پشت و بازوها و اقسام و حر

کوفتگی و گاهی مثل وج  ماندگی ..... گاهی در تمام بدن خصوصاً اعالی او منهجی که گمان تپ شود و گاهی احساس 

وز ش کف دست و پاها و گاهی سردی و گاهی التهاب مثل نضج و مامیل و گاهی قشعریره و لرزه بر اعالی بدن و س

و کثرت الزم مر  بودن حتی که گاهی قریب بغشی گردد و گاهی طنین دودی عار  ..... آنها یا سائر بدن و ضعف 

پیش چشم و خشونت در ..... شدن و احساس بحرکت مورچه و گاه یک چیز دو نمودن و گاهی معلوم شدن رخشیدن 

دماغ و سر و خشکی بینی و اضطرار از حرارت و یبوست اندک و رویت دخان و  چشم و ثقل اجفان و سوز ش و گرمی در

استعجال نباشند و صبر در امور مشروع و طیش و حقد بطی و مکث در امور ..... تاریکی در خواب و استعجال در امور 

عظم طحال ..... قلبی  سهل که در آن مکث نشاید و صداع و نسیان و فواق احیاناً و دف  ریح متواتر و خفقان معدی و

ظاهر شدن از عوار  مر  مبارک مراق ست لیکن وجود این همه در یک شخص ضرور نیست و بدانند که از امرا  

جهت که هر دو شریک اند در نفح و قبض و خروج ریح و قراقر و آروغ ..... کثیرالمشابهت باین مر  ریح البواسیرست 

به تحت و درد سینه و تنگی او و ضیق النفس و غثیان و ایضاً مری و معده و  و تمدد و انجذاب معده گاه بفوق و گاهی

بثور آنها نیز مشابه این مر  باشد از این جهت که هر دو درد یا زیر استخوانهای سینه میباشد هرگاه مر  در فم معده 

د کتفین و کرب معدی و و اسفل مری باشد و یا باالی ناف هرگاه معده بود و آروغ بدبو و شدت خشکی زبان و در

و حدوث تمدد و ..... غثیان نیز مشترک ست در میان هر دو و فرق در مراق و ریح البواسیر آنست که حبس ریح حوالی 

تشنج در عضالت بطن و قبض شکم در ریح البواسیر شدیدتر از مراق می باشد و فرق در مراق و قروح مذکور آنکه ذر 

و وج  در مری هنگام فرو بردن لقمه خصوصاً نمکین و بزرگ محسوس می ..... رد قروح م  التهاب سینه و پشت و د

علت دریافت گردد ..... شود و خون و ریم و قشور در قی و اسهال برمی آید و باقی عالمات مراق نمی باشد بالجمله 

ط ذهن با فرح و خنده و عدم معلوم کند که سودا فاعل مالیخولیا کدام نوع ست و این چنان باشد که نظر کنند اگر اختال

سرخ و بدن مائل بهزال و سرخی و ثقل و کسل در آن و عروق آن واس  و سن شباب و ..... لزوم غم شدید و خشم 

انقطاع خروج خون معتاد از مقعد یا حیض و تخیل اشیای سرخ و نبض عظیم و حمرت قاروره بود سودای دموی باشد و 

سکون و کم گویی و تری منخرین و برداشتن ابرو هر وقت از دست و غلبه سبات و اگر با کسل و قلت حرارت ملمس و 
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نرمی آن و سفیدی قاروره بود بلغمی باشد و اگر م  کثرت اضطراب و هیجان و ادنی جنون مثل مانیا و کثرت ..... بطوء 

و نظر مثل درندگان و رنگ و هذیان مفرط ..... بیداری و غضب و حصد و نعره زدن و ضرب و شتم و دریدن جامه 

طیش و کثرت عطش و قلت سکون و قرار و حرارت ملمس بدن به غیر تپ و یبس و الغری آن و فرورفتن چشم و 

مزاج اصلی حار سری  الکالم و قبض طبیعت و سرعت نبض و ناریت قاروره بود صفراوی باشد ..... اضطراب درآن و سن 

به سیاهی و صالبت نبض و حب تنهایی ..... چیزهای سیاه و سکوت و اگر کثرت فکر و غم و خوف و گریه و تخیل 

اکثر و تیزی اندک بود مگر وقت تحریک او که ضجر و حقد چندان کند که فراموشی او مشکل گردد سوداوی صرف یا 

حم و خرما از سوداوی احتراقی باشد و بدانند که تدبیر یا تقدم از تناول اشیای مولده خون و محرقه آن مثل کثرت اکل ل

و تناول اشیای مولد بلغم و محرق آن بر بلغمی و ..... و حلوا و شرب شراب شیرین غلیظ و تقدم تدبیر مسخن مرطب 

تناول اشیای مولد صفرا و مثور آن مثل اکل ثوم و بصل و خردل و بقول حریفه و کثرت تعب و غضب و تقلیل غذا و 

اشیای بارد یابس مولد سودا و کثرت تعب و ریاضت شدید مهیج حرارت شرب خمر کهنه و مانند آن بر صفراوی و تناول 

چیزی که واجب االستفراغ و معتاد الدف   * 191*محلل و محرق رطوبت بر سوداوی نیز داللت کند و ایضاً احتباس 

نیز  باشد مثل قی و اسهال و ادرار و عرق و فصد و حجامت و ارسال علق و رعاف و بواسیر و حیض و منی و غیره

بدان که مبادرت به عالج این مر  قبل از استحکام واجب است زیرا که معالجه  عالج کلی اقسام مالیخولیا مؤکداند   

این در ابتدا سهل است خصوصاً که صاحب آن مطی  طبیب باشد و در انتها مشکل بود خصوصا که مطی  نباشد و 

احت و تقویت قلب و دماغ و تنویم ناف  ترین اشیاست و بهرحال از برای صاحب این مر  تفریح و انبساط و استر

ترطیب هوای خانه و ریختن ریاحین عطریه در خانه و پوشیدن لباسهای سفید و فر ش سفید و بویانیدن لخالخ و ادهان 

ن و روائح طیبه و  خورانیدن اغذیه مرطبه جیدالغذا و مرفحه مصفی خون به مقدار هضم و قوت معده و تدبیر فربه کرد

به اغذیه موافقه و بردن به حمام معتدل الهوا پیش از غذا و ریختن آب نیم گرم بر سر بهترین تدابیر است و بعد خروج 

مخضب که برای حفظ صحت میکنند استعمال ..... از حمام اگر قدری تشنگی باشد اندکی آب نوشیدن باکی ندارد و 

ی االمکان از تسخین زیاده باید نمود و ماءالجبن نعم المرطب است و نمایند و اعتنا بترطیب سعوطاً و شرباً و وضعاً حت

کذا دوشیدن بر سر و طالی پیه ماکیان نیم گرم عجیب است و مشغول داشتن به طرب و سماع و لهو عالجی تام است 

ر و حزن و و حرکت شدید و غضب و فک..... و پیوسته جمعی از دوستان محتشم با وی مالزم باشند و از کثرت جماع و 

پوشیدن لباس سیاه و نظر کردن به سوی سیاهی و تاریکی و نشستن در مکان تنگ و تاریک و از اغذیه که سودا را 

کرنب و بادمجان و شبت و حلبه و گندنا و سیر و پیاز و خردل و باقال و گوشت خشک و شراب غلیظ ..... زیاد کند مانند 
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و صیدهای دشتی و کوهی و ماهی بزرگ و نمک ..... وضت و گوشت گاو و نو و از اشیای حریف و ماله و شدیدالحم

سود و پنیر خشک و ترب و نان سبوس دار اجتناب ضرورست بلکه واجب است که چرب و شیرین یا تفه لذیذ تناول 

د  چرب موجب تدخین و شیرین مستحیل به صفرا نگردد که این بایشان مضر است و کذا از اکثار روغن زر..... کنند 

در اکثر اقسام مفید بود الی در مراقی و چیزی که دران ..... بسبب قبول او تدخین را به سرعت پرهیز نمایند و الوان 

قبض و عفوضت باشد و یا بالفعل گرم و سرد بود و چیزهای سیاه حتی که خرقه غیر مقشر هم در این علت مضر باشد 

ع و عطش  نیز ضرر دارد و کذا سائر تدابیر مسخن مجفف جهت و فراغ و تنهایی و تعب و ریاضت و مصابرت بر جو

آنکه عرو  این مر  از یبس ست و چون اراده ی تنویم این کنند آب طبیخ خشخا ش و بابونه و اقحوان بر سر ریزند 

بامیختن ..... که خواب اوفق عالج ایشان است و تدارک مضرت خشخا ش که مخدر حس و مضعف روح و مان  ابخره 

ابونه و اکلیل در نطوالت باید کرد بالجمله قانون عالج مالیخولیا آن است که مبالغه در ترطیب نمایند و معذالک مثل ب

طعام خصوصاً ترشی دهن و آروغ تر ش معلوم شود قی کنانند و جوارشات ..... در استفراغ سودا قصور نکنند و هرگاه 

اسد پرحذر باشند و اگر ماده ی سودا متمکن در دماغ بود پس سه مقوی فم معده خورانند و از ادخال طعام باالی طعام ف

چیز در عالج مرعی دارند اول استقراغ ماده و آن گاهی بحقنه ها و بقی بود مگر کسی که معده ی او ضعیف باشد آن را 

مثل بابونه و  در این مر  قی البته نشاید در مراقی نیز دوم همراه استفراغ ترطیب از نطوالت و ادهان حاره و دران

در آن و کذا به مرطب تنها بدون تحلیل در ..... شبت و اکلیل الملک واسل السوس داخل کنند تا خلط به تحلیل تنها 

آن غلیظ نگردد و اگر سودا بعید از حرارت باشد شیح و برگ غار و پودینه به مرطبات زیاده کردن باکی ندارد و استعمال 

اهی رضراضی و لحوم خفیفه و در بعض اوقات شراب ابیض ممزوج غیر کهنه قوی اغذیه ی مولد خون محمود مثل م

سوم تقویت قلب اگر مزاج بارد باشد بمفرحات حاره و اگر مائل به حرارت باشد بمفرحات معتدله و اگر شدیدالحرارت بود 

شند و سودا دموی بود فصد بمفرحات بارده غیر مفرط البرد و حال مزاج از نبض دریافت نمایند و چون عروغ ممتلی با

هفت اندام گشایند بلکه در هر حال واجب است که ابتدا بفصد کنند مگر آنجا که خوف سقوط قوت باشد یا مواد قلیل 

تنها در دماغ باشد یا یبس بر مزاج مستولی بود و رگ صاحب این مر  وسی  باید زد تا مواد غلیظ هم مندف  گردد و 

ه کدام جانب سر ثقیل ترست پس در هر جانب سر که احساس ثقل نمایند از همان طرف بعد از آن مالحظه نمایند ک

فصد باسلیق کشایند و نزد کثرت و عموم ماده و ثقل هر دو جانب از سر اکثر محتاج بفصد باسلیقین از هر دو جانب می 

قت اخراج نمایند مگر در شوند و گویند که اگر رگ اکحل ظاهر نبود فصد سر رو کشایند و خون به قدر قوت و طا

صورت ضعف بسیار و قلت مواد و استیالی یبس گرفتن خون بسیار ممنوع و مضر و باعث ضعف و یبس و هالک ست 
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و فصد صافن اولی از فصد قیفال ست برای جذب ماده بسوی مکان بعیدتر خصوصاً در زنان جهت آنکه اکثر ایشان را 

نماید و اگر خون کم و محتقن بدماغ باشد حجامت میان هر دو شانه بهتر  و فصد صافن ادرار حیض می..... بمشارکت 

از فصد ست و مسیحی گوید که اگر این علت از سودا در سر تنها باشد فصد رگ  پیشانی کنند و اگر از خلط سوداوی در 

ز فصد منضج ندهند جمی  بدن باشد فصد قیفال کشایند و مخفی نماند که در بعض مواض  اگر در ماده احتراقی پیش ا

در فصد برنمی آید و درین صورت بعد منضج فصد کنند و فصد در ابتدا برای  *191*..... ماده سودا بسبب کثرت 

تقلیل ماده می کنند تا استعداد تنقیه بادویه حاره بهم رسد ایضاً مسهل بی منضج ممکن نیست و در حالت منضج اکثر 

و اال ادویه حاره باعث ازدیاد احتراق می گردد چون در بعضی جا ماده سوز ش بهم میرسد لهذا فصد اول ضرورست 

عروق بی فصد اخراج نمی یابد و مسهل هر چند که قوی باشد کفایت نمی کند در این صورت دف  ماده عروق بعد 

ثانی زائل مسهالت فصد ثانی میکنند و عالوه از این گاهی زاویه حاده مسهل گونه احتراق در خون بهم میرسد از فصد 

می گردد و بعده اگر یبوست دماغ و کم خوابی بهم رسد از تبریدات و سعوطات زائل می شود و باید که مالحظه نمایند 

رنگ خون را در حال فصد هر عرقی که فصد آن کنند اگر سیاه برآید داللت می کند برانکه ماده محترقه انبساط و 

اگر احمرقانی یعنی سرخ خائص الحمرت باشد داللت می نماید که ماده در  انتشار در بدن نموده با تمکن آن در دماغ و

عروق دماغ ست و در بدن منبسط نگشته درین حالت باید که فصد رگ پیشانی نمایند و در مقدار برآوردن خون از فصد 

اندک کفایت بود  بقول صاحب کامل در صورت سیاهی رنگ خون مبلغی وافر از آن برآرند و اگر احمرقانی باشد مقداری

و اگر احمر ناص  باشد فی الفور بند کنند و شیخ می فرماید که اگر در فصد خون رقیق آید و دالئل دیگر بر غلبه دم 

داللت نمایند باید که بزودی بند نکنند زیرا که بیشتر در ابتدا از فصد خون رقیق برمی آید و بعد از آن غلیظ خصوصاً که 

ین جهت واجب ست که فصد وسی  کنند تا خون غلیظ در وی محتبس نماند وشر و فساد فصد ضیق گشوده باشند از

نیفزاید و بعد از فصد مبردات و مرطبات مقوی قلب و دماغ و اغذیه بارده رطبه جیدالکیموس چند روز تا یک هفته  و 

و بعد از آن منضجات بدهند و در  زیاده از آن بخورانند  و باز اگر محتاج بفصد گردد و قوت قوی باشد فصد اکحل نمایند

هر ماه استفراغ ماده بحبوب و ایارجات باید و تنقیه بکرات نمایند مهلت داده تا هم ماده بتمامه برآید و هم قوت ساقط 

نگردد غر  که تنقیه سودا بکرات بالماللت باید کرد اگر حصول صحت بطی باشد لیکن نه بادویه قوی الحرارت 

احتراق ست و از بهترین منقیات که اصحاب مالیخولیا در صورت احتیاج استفراغ بدان محتاج اند  والیبس که دران خوف

ماءالجبن ست و در میان مسهالت که هنوز دادن مسهل دیگر منظور بود مقویات معده باید داد لیکن آن مقوی با تلیین 

هلیله مربی و اطریفالت و دواءالمسک و غیره باشد وگرنه اعضا در دف  قصور و بخل خواهند کرد چنانچه آمله مربی و 
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معمول ست و بعضی بادیان و گلقند می دهند و بعد فراغت از مسهالت مقویات قابضه مطلقاً  مضائقه ندارد و اگر ضعف 

معده نبود و درآن ماده موجب علت باشد قی از آبی که در آن ادویه مقیه جوشانیده باشند مناسب بود و بدانند که در 

ئی که از احتراق خلطی حادث می شود بعضی از عالمات آن خلط که از احتراق آن سودا حادث شده نیز می باشد سودا

پس در منضج و مسهل آن ادویه مخصوصه آن خلط نیز می باید و بجمی  وجوه رعایت آن خلط نمایند و این قاعده در 

اً در جمی  احوال از رعایت قلب و تقویت آن بمفرحات جمی  امرا  سوداوی که از احتراق اخالط باشند یاد دارند و ایض

و مبدالت غافل نباشند زیرا که بقول شیخ مالیخولیا بدون شرکت قلب نمی باشد و دواءالمسک با عرق گاو زبان و 

 بادرنجبویه عالج فاضل ست و آنجا که سبب مر  احتباس ؟؟؟ معتاد از حیض یا بواسیر و غیره باشد ادرار آن کنند و از

اصحاب مالیخولیا کسی که در بدن او سودا متحرک باشد آن قابل تر برای عالج ست از شخصی که سودای او چنین 

نباشد و کسی که سودا در آن متحرک بود آنست که سودای او در قی و براز و بول و در جلد بهق و کلف و قروح و 

ر شود و این همه دلیل قابلیت تمیز سودا از خون و جرب و دوالی و داءالفیل و سیالن خون از مقعد و مانند آن ظاه

عالمت خیرست و اگر بعضی را بسبب یبس مزاج بعد اسهال و استفراغ تشنج عار  شود در آب نیم گرم نشانند و نان 

منقوع در جالب و اندکی شراب بخورانند و آب ممزوج بنوشانند و پس از آن خواب کنند و بعده حمام نمایند و بعد خروج 

ز حمام غذا دهند مولف اقتباس گوید که اگر مالیخولیا از سوءمزاج ساذج باشد بتعدیل مزاج متوجه شوند بمبالغه و دوام ا

ترطیب بخورانیدن اغذیه و اشربه و فواکه تری افزا و مفرحات بارده و معتدله همراه عرق شیر ساده و عرق کافور علوی 

اثری عظیم دارد و نقل کردن از هوای گرم بهوای سرد و تر و حذر  خان و شراب ابیض ممزوج بآب شبینه درین باب

نمودن از آنچه خشکی افزاید و در این عالج تعجیل توان کرد بلکه اصالح همیشه و متصل بتدریج باید نمود و در فربه 

دارند و کردن بدن کوشند و همواره سر و کف پا و دست را بر روغن بنفشه بادامی و خشخا ش و کدو و کاهو چرب 

همچنین ناف و خصیه را و اندکی از اینها در بینی و گو ش چکانند و همچنین شیر بز و خر و دختر و ایضاً ورق الیه دنبه 

تازه بر کف پاها بستن و بعد یک ساعت نجومی تجدید نمودن در شبانه روز ده دوازده بار و اما در مادی با وجود تدبیر 

سب خلط غالب به ملینات  بارده و مسهالت خفیف سری  الحرکه مانند ماءالجبن مذکور تنقیه معتدله زود زود  منا

بسکنجبین افتیمونی علوی خانی باید کرد و می باید که وقت شب حب الجورد خورانند لیکن افضل آنست که نخست 

ه تام تعدیل مزاج کنند فصد صافن کنند و یا باسلیق از احتراق هر خلطی که باشد و بعد از انفراغ ماءالجبن و حصول تنقی

تر ش رازی و خمیره مروارید و خمیره ابریشم علوی خان همراه عرق سیب و زردک و عرق  *192*بخمیره صندل 

شیر مرکب و اما آنجا که ورم کبد و یا معده و یا رحم و یا  باب کبد و یا ماساریقا باشد عالج اورام کافی بود م  تقویت 
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ذکوره  بیاید پس زوال مر  به تقویت اعضای رئیسه نمودن به تدبیر مناسب و بدانند قلب و دماغ چنانچه در امرا  م

که در زوال همه انواع مالیخولیا جماع کردن خصوص با محبوب خوب صورت اثری عظیم دارد بنابر کشیدن ماده از 

مر  لیکن افراط دماغ و دف  بعض بخارات ردی و کدر و سوخته و مشغول شدن طبیعت به مرغوب و فرامو ش کردن 

نکنند تا خشکی نیفزاید و با غیر مرغوب اصال نکنند که در مر  افزاید و جماع بعد خوردن طعام  و شراب کنند که 

شروع به هضم اول باشد شروع به هضم اول باشد و برخلو معده هرگز مرتکب این امر نشوند و خواب کردن بعد جماع و 

ت مفیدست بنابر سعوط بخارات رطب به دماغ و همچنین  مالش دست و پا و بعد از خوردن چیزهای تری افزا به غای

حرکت معتدل و پایها فرو آویخته نشستن جهت جذب ماده و در حمام بآب سرد غسل کردن و سر بآب سرد فروبردن و 

ا سرد تا دیر درآن چشم گشاده داشتن در زوال این مر  اثری عظیم دارد و همچنین سرو سینه و کف دست و پا ر

داشتن و کذا نرم و چرب و گرم داشتند پشت و پس سر که منبت اعصاب ست به مثل روغن بادام شیرین و هسته 

زردآلو و بستن حنای سبز با برگ گشنیز برابر بر کف دست و پای و اندکی بر تارک سرگذاشتن بسی مفیدست و چند 

یشان مورث مالیخولیا گشته و از تنقیه و تعدیل هیچ اشخاص را دیدم که صعود بخارات از ؟؟؟ انگشت پای به دماغ ا

فائده نشد و من گوشت بچه بز شش ماهه بروغن ماده گاو پخته بنان خوشکار چند روز متواتر صبح و شام خورانیدم و 

بجای آب گالب کهنه و عرق گاو زبان ساده نوشانیدم و در مدت دو هفته صحت یافتند به خاصیت آن نه به طبیعت و 

جربات ست شیخ و شارح قانون می نویسند که اگر مالیخولیا از سوءمزاج ساذج بارد و یابس باشد باید که بتسخین از م

قلب به مفرحات گرم و دواءالمسک و تریاق و مثرودیطوس و مانند مشغول شوند و معالجه سر بدانچه در باب رعونت و 

د کرد و مالیخویای قوی حادث از سوءمزاج ساذج عقب حمق مذکور شد و از مسخنات که با تسخین و رطب باشند بای

مر  حار دیگر عار  میشود و عالجش سهل بود حتی که آن بنطوالت زائل می گردد و اگر مر  حار هنوز باقی بود 

این عالمت موت ست چنانچه سابق مذکور شد و از تدابیر منجعه در باب مالیخولیا نقل مریض از بلدی که در آن ساکن 

از صناعتی که کرده باشد و از آبی که معتاد شرب آن بود بسوی افضل این همه هست مسیحی گوید که گاهی بود و 

مالیخولیا عقب سرسام یا سهر طویل یا سیر در آفتاب یا ضربه واق  بر سر یا اغذیه و ادویه ی حاره حریفه که بکثرت 

و استعمال سعوط بروغن بنفشه و نیلوفر و  استعمال کنند حادث می شود و عالجش ترطیب سرست بنطوالت مرطبه

تناول تخم خیار و بادام شیرین و خشخا ش سفید و دوشیدن شیر بر سر جرجانی گوید بسیار باشد که از پس بیماریهای 

گرم نوع مالیخولیا پدید آید و هر که اندر آن بیماری تنقیه بدن کرده باشد و تدابیر صواب بعمل آورده باشد آن مالیخولیا 

ا قوتی و مددی نباشد نطول و ضماد و شموم رطب در آن کفایت باشد طریق ماءالجبن که بفارسی آب پنیر گویند ر
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بدانکه در ماءالجبن رطوبت بسیارست و گرمی باعتدال لهذا مقصود بالذات از استعمال او ترطیب ست اگر چه مناف  دیگر 

مقر اند اطبا که ماءالجبن بهترین دواست برای امرا   بالعر  نیز دارد چنانچه مسطور گردد و متفق اند حکما و

سوداوی و مفتح و جالی و مسکن و مطفی و مصلح اخالط محترقه و مدر و بسهولت اسهال کند و در آن قوتی ست که 

با وجود قلت حدت بعضو مقصود جاری و ساری گردد و بسبب وسومت ازالق مواد و تملیس اخالط حاده و تلیین مجرا 

اعضا می کند و با وصف اسهال قوت انضاج هم دارد و فضله آن که در بدن باقی می ماند اذیت به بدن نمی  و ارخای

رساند بلکه اکثر اوقات غذای بدن می شود و با وصف اخراج مواد کثیف و محترق یبوست در بدن نمی آرد بلکه ترطیب 

رقیق تر اسهال او بیشتر و هر قدر که ثخین تر  می دهد و این خواص در دیگر مسهالت نیست و هر قدر که ماءالجبن

ترطیب آن زیاده تر بالجمله ناف  ترین مسهالت ست و با وجود اسهال غذای بدن می شود و در امرا  حاده و سوداویه 

و ظلمت بصر و انصباب ..... و التهاب و مالیخولیا و نحافت بدن وحرارت جگر و تفتیح سد و کبد و طحال و دف  یرقان و 

مواد بسوی چشم و پلک و حرقت بول و ضعف گرده و حصاه آن و مثانه و ضعف مثانه و قروح آن و دیگر قروح حدیثه 

بدان و آتشک وجرب و حکه و کلف و شری و ماشرا و جذام و داءالفیل مستعمل می شود و هرگاه در قروح مثانه و ..... 

شی نیز و بهترین ماءالجبن برای مر  مالیخولیا از شیر مجاری بول استعمال کنند نمک در آن داخل نکنند بلکه تر

بزست چرا که در دهنیت و مائیت و جبنیت معتدل ست و در شیر ماده گاو دهنیت بسیار ست و در شیر میش جبنیت 

افزون تر و در شیر شتر و خر مائیت غالب ترست و بنا بر ضرورت اگر شیر بز بهم نرسد از شیر گاو بسازند و گویند که 

مالیخولیای مراقی ناف  است و ماءالجبن شیر بز برای محرورین صالح ترست و ....  *193*ماءالجبن شیر گاو و اسب 

مناسب ست و بهترین فصل ..... ردی تر ماءالجبن آن که از شیر خر باشد و ماءالجبن شیر شتر بجهت سدد و استسقا 

باید که بگیرند بز جوان یک رنگ اگر سرخ باشد بهتر و اال استعمال ماءالجبن زمان معتدل در حرارت و برودت بود و 

سیاه رنگ و قلیل السواد و صحیح البدن بی عیب که زیاده از دو بچه نزائیده باشد و چهل روز از زائیدن او گذشته باشد 

بز از عنب  و از سه چهار ماه تجاوز نکرده و پیش از گرفتن شیر چند روز و همچنین هنگام استعمال ماءالجبن خوراک

الثعلب سبز و شاهتره و گشنیز تازه و بادیان سبز و جو سبز و کاسنی و خرفه و بقوالت بارده و برگ سپستان و کنار مقرر 

باید کرد دانه او جو نیم کوفته و گاه گاهی برای تحلیل قدری بادیان دران انداخته بدهند و احتیاط کنند که از زیادتی 

را ریاضت و حرکت می داده باشند که ریاضت موجب ..... و فاسد نگردد و گاه گاه خور ش او بسبب سوءهضم شیر ا

تحلیل غذای او شود پس شیر تازه دوشیده در ظرف نقره یا مس قلعی دار یا سنگین یا سفالین کرده بر آتش مالئم دو 

همی مالند تا مان  سوختن  سه جو ش دهند و در وقت دوشیدن شیر پهلوی آن ظرف را از پارچه یا اسفنج در آب تر کرده
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شیر باشد و در کمال جو ش سکنجبین بسیار تر ش یا سرکه انگوری یا آب لیمو یا آب غوره به قدر یک توله یا زیاده از 

آن اندازند و از چوب تر انجیر که سر ش چهار پاره کرده باشند حرکت دهند که شیر بریده شود پس ظرف را از آتش 

چه صافی سه ته بگذرانند اگر آب کبود براید بهتر واال قدری نمک انداخته باز یک دو جو ش فرود آورده نیم گرم از پار

دهند تاکف کند کفها دور کرده صاف نموده شربت نیلوفر یا هر چه مناسب غر  بود داخل نموده بنوشانند و اگر 

منجمد گردد و ..... شود و اجزای  خواهند که دهنیت در ماءالجبن کمتر آید شیر را بعد پاره شدن بگذارند که خوب سرد

همراه آب کمتر آید و لهذا رازی گفته که شیر بریده را تمام شب بدارند و اگر هوا گرم باشد ظرف آنرا در آب سرد گذارند 

و صبح صاف کرده بکار برند از هفت توله شروع کنند و یک یک توله یا دو دو توله هر روز زیاده نموده تا یک نیم رطل 

و تا سه روز بر همین قدر دارند بعد ازان بدستور هر روز کم نمایند تا به مقدار روز اول رسیده بعد سه روز ترک  رسانند

کنند و دادن ماءالجبن چهل روز یا زیاده یا کم و همچنین کم و زیاده از یک نیم رطل موقوف بر رای طبیب است 

د که ادنی شربت او هفتاد درم ست و شربت حسب شدت و خفت مر  و ضعف و قوت مریض بعمل آرند و گوین

متوسط یک رطل و اگر مزاج قوی باشد تا سه رطل نیز جائز داشته اند اما اگر ماءالجبن بادویه مسهله ممزوج کرده دهند 

سودا یا الجورد و غیره ..... باید که کثیرالمقدار ندهند بهر خوف افراط عمل مسهل و در روز هشتم و دهم و دوازدهم 

ج مواد سوداوی همراه ماءالجبن می داده باشند و در صورت کثرت ماده مغز فلوس ترنجبین شیرخشت همراه او در مخر

ایام مذکوره افزوده می شود و یا بعد هر سه روز یا چهار روز یا هفته تنقیه بدن بسفوف الجورد یا حب آن نموده باشند و 

اءالجبن مسهل دهند و گاهی برای مفلسان صرف هلیله سیاه سه اگر مریض ضعیف بود و حاجت تنقیه باشد بعد فراغ م

آمله مربی و ..... ماشه نمک سیاه یک ماشه با ماءالجبن ساده می دهند و روز دوم مسهل مقویات قلب و دماغ و معده 

لجبن تنقیه هلیله مربی و اطریفالت بشیرجات و لعابات مناسبه بدهند بالجمله اگر حاجت تنقیه باشد پیش از شروع ماءا

نمایند و بعد از یک هفته اگر ضرورت باشد بعد چهار روز از مسهل ماءالجبن شروع کنند و در ایام مذکوره سفوفات و 

نار فارسی و جرب و سعفه همراه ماءالجبن خوردن نیز ..... شربت مخرج سودا و حب افتیمون و غیره بدهند و سفوف 

شروع ماءالجبن تنقیه تام نشد در میان یا تنقیه در اثنای خوردن  خیلی سودمند ست و اگر بحسب اتفاق پیش از

ماءالجبن مناسب نماید در ایام مسطوره مسهل مغز فلوس و شیرخشت و ترنجبین و غیره ادویه مناسب با ماءالجبن 

استعمال  بدهند بعد ازان سفوف و حب و شربت اگر حاجت افتد بکار برند و گاهی برای تلیین تنها شیرخشت و ترنجبین

امرا  ..... کرده می شود و اگر مزاج مقتضی باشد و تحلیل ریاح منظور بود گلقند مالیده صاف نموده بدهند و هر گاه 

سوداوی غیر حاره مستعمل بود باید که سکنجبین افتیمونی یا شربت آن چهار توله داخل کنند و اگر مناسب دانند 
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و تمر هندی مساوی در ماءالجبن خیسانیده بنوشند در .... می داده باشند سفوف سودا دو مثقال هر روز با ماءاالجبن 

ده ..... اسهال سودا بی عدیل نوشته و در امرا  صفراوی سکنجبین بارد و معتدل داخل ماءالجبن باید کرد جالینوس 

ره یابسه ماءالجبن برای درم حب القرطم کوفته بیخته در ماءالجبن آمیزند اسهال قوی آرد و آنجا که در بعضی امزجه حا

اگر از اشربه و سفوفات و حبوب مذکوره بمریض بدهند باعث ضرر ..... تبرید و تسکین حرارت و هیجان اخالط حاره 

گردد و اگر صرف ماءالجبن همراه شربت نیلوفر و انار و خمیره مروارید و امثال آن از ادویه مقویه دهند مفید افتد و فوائد 

و هرگاه مقدار ماءالجبن زیاده گردد آنرا دو سه حصه کنند و در دو سه دفعه بنوشند و میان هر عظیمه مشاهده شود 

ساعت نباشد و بعضی فاصله نیم ساعت کافی دانسته اند و بعد خوردن هر حصه مشی معتدل الزم ..... دفعه فاصله کم 

باید که نیم گرم بنوشند و بعد چهار پنج و * 194*دانند و بعضی مقدار آن صد قدم معین کرده اند و بعضی چهل قدم 

ساعت غذا بخورند و از غذا آ ش جو یا شوربا با خشکه یا بنان روه و یا شله و یا یخنی پال و مناسب بود و برنج را باید که 

تر باشد یا بادیان تر کنند پس شسته بپزند تا سده و لزوجت نیارد و اگر نان در اثنای شرب ماءالجبن نخورند به.... در آب 

کرده باشند خمیری در تنور یا قرن پخته بشور با ترکرده خوردن .... و بحسب ضرورت غیر از روز مسهل نان روه که 

و  روز مسهل نخوداب .... رواست و احسن آنکه روزیکه مسهل با ماءالجبن دهند آن روز و یک روز پیش ازان غذای 

ناب از لبنیات و مغلظات و منجرات و حلویات و حموضات شدید و از البته باید داد و در ایام نوشیدن ماءالجبن اجت

از جماع و جمیل حرکات متعبه و عوار  نفسانی واجب شمارند و در تفریح مریض کوشند و برای .... بقوالت الزم 

عف تقویت و اصالح مزاج مفرحات و یا قوتی های مناسبه آخر روز استعمال و چونکه در بعض امزجه بسبب رطوبت ض

و .... معده می آرد پس از تدبیر آن هم غافل نباشند باستعمال جوارشات مقوی معده مثل جوار ش عنبر و آمله و مربای 

اگر در میان استعمال ماءالجبن سرفه عار  شود و سه پهر و یا قوذا یا خمیره خشخا ش بدهند و بدانند که اگر کسی را 

و پس از پنیر مایه یا چسته یا قرطم مرتب سازند طریق ساختن ماءالجبن نزله و عوار  دیگر مان  بریدن شیر از سرکه 

از پنیر مایه اینست که شیر را بجوشانند اگر دو رطل شیر باشد پنیر مایه نیم درم که کهنه نباشد حل کنند و بعد ازان 

د که تقاطر کند در ظرف شیر را حرکت دهند و از آتش فرو گیرند و بگذرند که سرد شود و پس در پارچه دوته بیاویزن

یا نمک آمیزند بنوشند و این نوع ماءالجبن در تبرید و ترطیب نیز ابلغ است خاصه اگر با .... چینی و مانند آن و بی آنکه 

صرف غذای بدن میشود و اسهال نمی آرد و فربه می .... شربه موافقه دهند در ابتدا طب  نرم میکنند و بعد تمادی ایام 

و این طریق .... نی را که فاسدالدم باشند دو دلیل فساد دم آنکه با وجود کثرت غذای جید بدن سازد خصوص کسا

صاحب کامل ذکر کرده و قالنسی از ثابت بن قره نقل کرده که بعد حل کردن پنیر مایه تازه بچه بز درد و رطل شیر 
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انگ باریک سوده بران پاشند تا آب ازان جدا بگذارند تا شیر بسته شود پس آنرا در طول از کارو قط  و نمک سفید دو د

شود پس در کرباس آویزند و آب صاف او بگیرند و سه اوقیه سکنجبین و باز برآتش نهند تا قریب بجو ش زدن آید و 

حرکات همی دهند پس مکرر صاف کرده با هر چه مناسب حال بود بدهند و قول امین الدوله ابن تلمیذ قریب اینست و 

زاج سکنجبین نزله را موفق نبود و طریق ساختن او از چسته اینست که چسته بز را نمک شسته صاف این بسبب امت

نموده خشک کرده نگاه دارند و شیر دهند و قدری چسته را سائیده در شیر اندازند و بگذارند که شیر منجمد شود و بعد 

جائی بیاویزند تا ازو می بچکد بعد ازان صبح آن آب ازان از کارد قطعه قطعه کنند و نمک اندازند و در صافی دوته کرده 

را بحوشانند و کف گرفته صاف نموده بخورند و طریق ساختن ماءالجبن از مغز قرطم آنست که بگیرند مغز حب قرطم 

ده در دو رطل شیر بحالت جو ش بیندازند و بچوب انجیر همی جنبانند تا شیر بریده شود و پس فرود آور.... دو اقیه و نرم 

بگذارند که سرد شود سپس در پارچه دوته انداخته بیاویزند و آبی که بچکده چینی بگیرند بعد ازان نمک قدری انداخته 

جوشانیده کف گرفته صاف نمایند و بادویه مناسب بخورند و طریق دیگر معمول حکیم وارث علی خان صاحب برای 

یف او بدستور سابق نموده شیر او بگیرند و جو ش داده شب در شدید اینست که بگیرند بز یکرنگ و ده دوازده روز تعل

ظرف نوگلی جغرات بندند و صبح در پارچه بیاویزند و زیر آن ظرفی بدارند تا همه آب کبود او در ظرف بچکد پس آب 

ه و دیگر و بکاهند و در ایام مسهل سفوفات مسهل.... مذکور گرفته سکنجبین افتیمونی دران حل کرده بنوشند و بدستور 

مسهالت مناسبه حسب حاجت درین آب داده باشند و ایضاً آب مذکور فقط یا با سکنجبین مسطور بر بدن مالیدن 

سختی و گندگی جلدست که بعضی را در امرا  جلدی سودا وی عار  میشود دستور ساختن الفخه یعنی پنیر مایه که 

ست بگیرند گوسفند یا بز که پنچ شش روز از زائیدنش گذشته  مرقوم.... در ماءالجبن بکار آید بطریقی که در بیا  و 

آن بچه را در آغو ش .... باشد و از شام بچه آنرا شیر ندهند صبح هر گاه بسبب خلو شکم بیقرار گردد آن زمان شیر دهند 

گذارند و آب بگیرند و بعد ازآن گردیدن ندهند و ذبح نموده شیردان آنرا برآورده سر ش از رشته محکم بسته در طشت 

طشت لبریز شود پس یک دو گهری توقف کنند تا شیر بسته شود و بعده از آب برآورده زیر .... بسیار سرد بران ریزند 

شیروان سوزن بسیار خالنید و بیاویزند تا همه آب ازان بچکد و خشک گردد و پس در ماءالجبن بکار برند صفت سفوف 

لجبن معمول ست سنای مکی افتیون هر واحد یک درم اسطوخودوس دو درم سودا که در امرا  سودا اوی همراه ماءا

الجورد مغسول هلیله سیاه بادرنجبویه هر یک سه درم گل سرخ چهار درم تربد سفید مجوف خراشیده .... غاریقون 

ثقال و پوست هلیله کابلی هلیله زرد بسفائج فستقی ریوند چینی هر یک سفوف سازند شربت از یک مثقال تا چهار م

....  *095*.... آنجا که یبوست بسیار باشد بنفشه مغز بادام هر یک پنج درم داخل کنند و وزن بادرنجبویه و ریوند 



331 
 

دیگر نمک نفطی الجورد مغسول هر واحد یک درم غاریقون سه درم بسفائج فستقی گاوزبان گل گاوزبان افتیمون 

ه سیاه هر یک پنج درم و گاهی تربد سه درم اضافه کرده اسطوخودوس هر یک چهار درم پوست هلیله کابلی هلیل

میشود کوفته بیخته دو مثقال بخورانند صفت سفوف الجورد مستعمل با ماءالجبن برای دف  مواد سوداوی حجر ارمنی 

مغسول الجورد مغسول هلیله سیاه هر واحد دو ماشه پوست هلیله کابلی پوست هلیله زرد هر یک چهار ماشه افتیمون 

شاهتره شش ماشه تخم بادرنجبویه سه ماشه ... سفائج هر یک هفت ماشه سنای مکی گل بنفشه هر واحد پنچ ماشه ب

کوفته بیخته نبات سفید برابر همه آمیزند شربت یک مثقال ایضاً الجورد مغسول افتیمون پوست هلیله کابلی 

اشه و گاهی الجورد مغسول و غاریقون اسطوخودوس هلیله سیاه هر یک هفت و نیم ماشه نمک الهوری یک نیم م

مزاج داده میشود .... سفید هر یک دو جزو پوست هلیله زرد سنای مکی و گل سرخ هر واحد یک جزو سفوف ساخته 

صفت سفوف سبعه که برای تنقیه بدن از سودا مجرب ست پوست هلیله کابلی هلیله سیاه افتیمون هر یک دو درم 

یک درم تربد موصوف نصف مجموع ادویه کوفته بیخته سفوف سازند خوراک از چهار  بسفائج حب الفیل سنای مکی هر

درم تا چهار مثقال صفت سکنجبین افتیمونی به نسخه حکیم علوی خان ناف  برای جمی  امرا  سوداوی خصوص 

نب الثعلب وقتیکه با ماءالجبن آشامیده شود گاوزبان شاهتره بسفائج فستقی گل بنفشه گل نیلوفر گل گاوزبان ع

پرسیاوشان بادرنجبویه تخم کاسنی تخم خیارین تخم خرپزه تخم کشوث پوست بیخ کاسنی بیخ بادیان اصل السوس 

افتیمون هر یک ده درم انجیر زرد .... اسطوخودوس کمافیطوس از هر یک پنج درم غنچه گل سرخ نه درم سنای مکی 

نه اجزای کوفتنی را کوفته تمامی ادویه را سوای افتیمون عناب هر یک بست دانه مویز منقی سپستان هر یک چهل دا

در یک رطل سرکه انگوری و سه رطل آب شیرین یک شبانه روز بخیسانند پس بجوشانند تا ثلث آب و سرکه باقی ماند 

تمام  آنگاه افتیمون در صره بسته داخل کرده یک دو جو ش دیگر داده فرود آورده کیسه افتیمون را دائم بدست بمالند تا

قوت آن بآب باز داده شود پس افشرده دور کنند و ادویه را صاف نمود و شیرخشت خراسانی ترنجبین هر یک هفتاد و 

پنج درم شکر سلیمانی و بست و پنج درک گلقند آفتابی بست و پنج درم دران حل کرده بجوشانند و کف آنرا گرفته باز 

بقوام آورند پس سرد کرده در شیشه نگهدارند شربتی از ده مثقال تا صاف نمایند و مرتبه دیگر بر آتش مالئم نهاده 

پانزده مثقال با ماءالجبن و قوتش تا یک سال باقی می ماند نوع دیگر مختصر و مجرب النف  اسطوخودوس بادیان تخم 

نجاه درم شاهتره افتیمون بسفائج سنای مکی پوست هلیله کابلی هر یک ده درم انچه کوفتنی ست نیم کوفته در پ

مالیخولیا و خفقان و مستعمل همراه .... سرکه بخیسانند و با نیم من قند سفید بقوام آورند صفت شربت افتیمون 

ماءالجبن و نیز سوافق امزجه حاره افتیمون سه توله گل سرخ بنفشه گل گاوزبان گاوزبان گل نیلوفر فرنجمشک تخم 
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و پنج عدد و اگر آلو نباشد عو  آن تمرهندی چهار توله اندازند کاسنی تخم خیارین هر یک یک توله و بخارا بست 

خوابی بصاحب .... قند سفید سه چند بدستور شربت بسازند نوع دیگر ناف  مالیخولیا مسهل بی زحمت بتدریج و اگر 

فشه مالیخولیا بسیار باشد عو  سکنجبین افتیمونی همراه ماءالجبن همین شربت بعمل آرند مغز خشک دانه گل بن

گاوزبان گل گاوزبان گل سرخ گل نسرین بادرنجبویه افتیمون سنای مکی مویز منقی هر یک چهار درم اصل السوس 

مقشر هلیله سیاه پوست هلیله کابلی تربد موصوف هر یک سه درم تخم فرنجمشک دو درم شیرخشت ده درم قند سفید 

م تخم کاسنی سه درم افزایند و اگر سبب مالیخولیا سه چند و اگر صفرادیت حرارت زیاده باشد گل نیلوفر چهار در

باشد انجیر زرد هفت عدد بادیان دو درم .... احتراق خون بود شاهتره چهار درم عناب ده دانه زیاده کنند و اگر بلعمیت 

و در نسخه شربت اضافه نمایند و بعد قوام ساختن شربت غاریقون سفید یقدر حاجت باریک سائیده در شربت بریزند 

گاهی این شربت را بعد استعمال ماءالجبن با عرق هلیله مرکب داده میشود و بسیار مفید می افتد صفت مخرج سودا که 

جهت اقسام مالیخولیا اکثر بعد از تنقیه همراه ماءالجبن برای تلیئین طب  استعمال کرده میشود و بدون تنقیه و تنها نیز 

عمول ست گاوزبان هفت درم و نیم گل بنفشه رب  کم دو درم گل سرخ یک گاه گاهی در استعمال می آید و همواره م

بادرنجبویه گل نیلوفر تخم فرنجمشک هلیله سیاه افتیمون بسفائج فستقی برگ فرنجمشک اسطوخودوس .... درم و رب  

متعارف همراه  را در آب خیسانیده صبح بطریق.... برگ سنا هر یک دو نیم درم نبات سفید و گالب هر یک پاوآثار شب 

خواهد شد و .... نبات و گالب بقوام آرند و عو  نبات اگر ترنجبین و شیرخشک داخل کنند دران وقت در سائر خواص 

در قرابادین معمولی وزن گاوزبان چهار درم و گل بنفشه یک نیم درم و گل سرخ دو نیم درم مسطورست و عو  برگ 

  یخولیای دموی و صفراویعالج مال فرنجمشک ابریشم خام باقی بدستور

فصد هفت اندام کنند و بصورت سیاهی رنگ خون مقدار و افرازان برارند بعد ازان فصد صافن نمایند و گاهی فصد 

از صافن معمول ست و بعد از فصد برای .... صافن از هر دو پا بفاصله دو سه روز میگیرند و اخراج خون از چهاردهم 

دد شسته بورق نقره یک عدد پیچیده بخورانند و باالیش شیره مغز تخم تر بز شیره ترطیب و تقویت آمله مربی یک ع

در گالب چهار توله عرق شاهتره پاوسیر بر آورده شربت انار شیرین یا نبات  *196* تخم کاهو هر واحد یک توله

خشک و ..... ب و آلو بخارا و سفید دو توله داخل کره بنوشانند و دادن آمله دو ورق نقره با شیره تخم خرفه مقشر و عنا

عرق کاسنی و کیوره و گالب و عرق شاهتره و شربت نیلوفر تخم فرنجمشک پاشیده و نیز معمول است و مفرح بارد با 

شیره زرشک و آلو بخارا و شربت انار شیرین نیز ناف  بوده و بعضی مریضان مفلس را بعد فصد نوشیدن شیر بزپا و آثارپا 
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با اسپغول مفید می شود و روغن بنفشه و روغن بادام و روغن کدو مدام بر تارک سر مالند و در خاکشی سه ماشه یا 

بینی و گو ش چکانند و بهر تبرید جگر صندل و کافور وگالب بر جگر طال کنند بالجمله در ابتدا معالجه بشیرجات و 

ه از منضج صفرا نموده به مسهل سودا و یا لعابات مسکنه نماینده و هرگاه احتراق و یبوست و تشنگی کم گردد نضج ماد

مطبوخ هلیله و یا مطبوخ افتیمون تنقیه کنند و اگر یبوست احتراق زیاده باشد بعد ترطیب ازماءالجبن ساده باید که 

اندکی منضجات و مسهالت دهند واال منضجات تحریک زیاده کنند چنان چه  بعضی را از دادن منضج سوز ش می 

مرحوم در صورت کثرت یبوست اول ماءالجبن ساده داده بعده مسهل می دادند و بعد از مسهل اگر افزود لهذا استاد 

تنقیه بحب افتیمون کنند انسب بود و گاهی جهت تعدیل ادویه ی حاره و تسکین حرارت و تشنگی و حفظ امعا از سحج 

ب بنفشه عو  حب افتیمون می دهند و بواسیر لعاب اسبغول در مسهل می افزایند و گاهی حب بلسان علوی خان یا ح

و بعد از تنقیه برای دف  یبوست و سوز ش تبریدات بالعبه و اشربه مرطبه و سعوطات روغن کدو و غیره به عمل آرند و 

در مساکن بارد و رطب و نزدیک آب یعنی در مکانی که در آن حو  و نهر جاری باشد و یا در آن آب پاشیده باشند 

کنند و بهر تقویت و تعدیل خمیره صندل و مروارید و ابریشم بارد و سفوف لولوی جالینوس و  نشینند و خواب بسیار

علوی خان و سفوف آمله مرکب و عرق شیر و غیره و ماءاللحم بارد و شراب الصالحین و شربت الغزا و یاقوتی بارد که 

به کار برند و اغذیه و فواکه مرطبه در قرابادین مسطور شد بخورانند و سعوط و ضماد و نطول معمولی حسب حاجت 

خورانند و تعاهد حمام مرطب یا غسل با آب شیرین نمایند و شیر بر سر دوشند و نطول و آبزن مرطب کنند و روغن 

های مرطبه بر بدن و سر مالند و در بینی چکانند و بعد خروج از حمام و استراحت غذا بدهند و ایضاً در صفراوی بعد 

اءالجبن ساده و شیر بز و ماءالقرع معمول ست و باید که تبرید و ترطیب در مالیخولیای صفراوی زیاده تنقیه استعمال م

نمایند و بهترین تدابیر ترک ریاضات ست و اختیار سکون و تغریق راس بادهان مرطبه و تنطیل بنطوالت مرطب از مغز 

بنفشه و روغن بادام و آب کاهو و آب گشنیز و آب  تخم کدو و هندوانه و بنفشه و نیلوفر با شیر زنان و لخلخه روغن

کدو و اندک کافور و سائر تدابیر مرطبه تا آنکه ترطیب دماغ و رطوبت در منخرین ظاهر گردد و اضمده و نطوالت که 

بهر تعدیل بکار برند چیزی محلل مثل بابونه و اکلیل دران داخل کنند زیرا که در استعمال ادویه بارد صرف بر دماغ 

خوف تغلیظ  موادست لیکن درین حالت دوای مقوی دماغ چون برگ مورد و بهی و مانند آن نیز آمیزند که دوای محلل 

من  ست بنابر تحلیل لطیف و بقای کثیف بلکه محلل بمقداری باشد که لطیف را ..... مضعف قوت ست و تکثیر محلل 

ایند ضماد را از نیلوفر و بنفشه و برگ خرفه و برگ کاهو و تحلیل ندید و باقی را کثیف نگرداند مانند آنکه ترکیب نم

کدوی تازه از هر واحد یک نیم جزو بابونه و اکلیل الملک شبت اصل السوس هر یک یک جزو بروغن بنفشه یا بروغن 
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ندکی گل ممزوج نمایند و پیش از تنقیه استعمال ضمادات قویه جائز نیست وگالب وآب بید و آب بنفشه و آب نیلوفر با

آب بابونه یا روغن او بکار برند و اگر بعد دو سه روز آب کاهو و روغن گل آمیخته برسر نهند جائز باشد آنجا که مزاج 

گرم بغایت باشد و روغن بنفشه بروغن گل آمیخته ناف  بود و اگر بعد مسهالت ضرورت تنقیه بینند ماءالجبن با سفوف 

نیاید و بدن مریض خشک و الغر و ماده کمتر باشد و غلبه خون نیز ..... د سودا استعمال کنند و اگر یبوست مفرط بو

محسوس نشود  بهیچ وجه فصد و مسهل روا ندارند و مستفرغات قوی و ایارجات کبار جائز نبود که دران خود جنون و 

ءالجبن ساده و مانیاست و همگی در ترطیب بدن و تعدیل مزاج و تفریح و تقویت قلب بکوشند و درین حالت نف  ما

نبات سفید یک توله خاکشی هفت ماشه وقت صبح و ماءالقرع ..... ترکیبات شیر بز بتجربه پیوسته چنانچه شیر بز نیم 

نیم کدو و نبات دو توله تخم ریحان پنج ماشه وقت شام نوشیدن نیز مجرب ست و کذا سعوط روغن لبوب  سبعه و 

ت و از اغذیه شوربای گوشت حلوان و چوزه مرغ و ماکیان فربه خوردن لعوق خشخا ش معمولی درین باب مجرب س

باسفاناخ و کدو و روغن بادام پخته و ماءالشعیر و فالوده با روغن بادام و شکر آمیخته و دوغ گاو و مهلبیه رنگ تره و 

ی و زردکی و شیر برنج و خشکه گیالنی با سرشیر یا جغرات گاوی و مربای سیب و ترنج و کدو و انناس و قلیه شلجم

و خیار و انار و انگور شیرین و به و سیب و امرود و مشمش و کشمش و بادام وتوت بیدانه و ..... چغندری و از فواکه تر 

ذکر انناس و شریفه درین مر  مناسب است و نیشکر کیوره پاشیده در شبنم گذاشته صبح نهار خوردن اثر عظیم دارد 

چنانچه در فصل صیف و مواد صفراوی و  و صفراوی از مطب اساتذه کرام بعض تراکیب مفید مالیخولیای دموی 

سوداوی مرکب این مسهل بدهند بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه گل بنفشه گل نیلوفر هریک پنج ماشه تخم خیارین 

ه صره کوفته تخم کاسنی کوفته شاهتره هر یک شش ماشه عنب الثعلب گاو زبان بادرنجبویه گشنیز خشک افتیمون ب

آب کاسنی سبز مروق و  *197*بسته هر یک چهار ماشه اسطوخودوس سه ماشه آلو بخارا ده دانه تمرهندی سه توله  

آب شاهتره سبز مروق هر یک پاؤ آثارگالب نیم پاؤ شب خیسانیده صبح مالیده صاف نموده  ترنجبین مغز فلوس گلقند 

دام پنج ماشه داخل کرده بنوشند و بجای آب تا  دو پهر عرق هر یک چهار توله جوشانیده باز صاف کرده و روغن با

گاوزبان و کاسنی بنوشند غذا شله دهند ایضاً اگر با صداع و وحشت همراه شد اول تبرید لعاب بهدانه شیره تخم کاسنی 

ق شاهتره و تخم خرفه  و تخم کاهو و عناب و خیارین آب تمر هندی سه توله آب آلو بخارا ده دانه عرق کاسنی و عر

هر یک هفت توله گالب چهار توله شربت بنفشه و گاهی شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و از فصد باسلیق خون پاؤ آثار 

بگیرند و اگر هنوز صداع باقی باشد از فصد هر دو صافن خون به قدر پاوسیر در یک روز بگیرند و بعد فصد بهر تقویت 

خمیره صندل یک توله حل کرده بدهند غذا خشکه با شوربا و بعد ده روز که آمله مربی ورق نقره شیره عناب عرقیات 
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ماده در سر قرار گیرد فصد سررو بگشایند و باز تقویت نموده بعد پنج شش روز شب هلیله مربی یک عدد همراه عرق 

آلوبخارا هفت عدد  گاوزبان هفت توله بعد یکپاس از غذا خورانیده صبح نقوع منضج از بنفشه نیلوفر هر یک هفت ماشه

تخم کاسنی شش ماشه سپستان بست دانه گاوزبان چهار ماشه خیارین کوفته شش ماشه همراه خمیره بنفشه سه توله 

بدهند دوم روز شاهتره افزایند روز هفتم در نقوع مذکور بیخ کاسنی شش ماشه اصل السوس اسطوخودوس هر یک 

شش ماشه افزوده گلقند عو  خمیره بنفشه داخل کرده دهند و بعد  چهار ماشه بادرنجبویه بسفایج هلیله زرد هر یک

سه چهار روز بروز مسهل سنای مکی شش ماشه افتیمون به صره بسته هفت ماشه نقوع و مغز فلوس شش توله 

ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه شیره خیارین عرقیات شربت 

نفشه اسبغول مسلم شش ماشه پاشیده بعد دو مسهل منضج داده آخر شب حب الجورد و صبح بدرقه مسهل بدون مغز ب

فلوس و روغن بادام داده و تا سه روز یک روز در میان تبرید نموده  تنقیه نمایند و باز تبرید و یک مسهل مغز فلوس 

خم کدو و خیارین و خرفه و غیره به تبدیل استعمال کنند و بدهند بعده بهر تقویت دواءالمسک بارد همراه شیره مغز ت

برای ترطیب دماغ مغز تخم تربوز چهار درم سوده در شیره نبات مقوم  نیم پاو خورانند ایضاً اول تبرید شیره مغز تخم 

بعد از آن در تربوز عرق شاهتره و شربت نیلوفر اسپغول با لعاب آن بدهند بعده فصل باسلیق و آخر روز تبرید بدستور 

منضج صفرا تخم خیارین افزوده بدهند بعده چرایته افتیمون گاوزبان اصل السوس انجیر زرد سنای مکی مغز فلوس 

ترنجبین شیرخشت روغن بادام در منضج افزوده مسهل دهند بعده حب الجورد دهند پس تبرید شیره مغز تخم هندوانه 

اسپغول پاشیده نوشانند بعد هفت روز فصد هفت اندام کنند و برای دف  آب آلو بخارا عرق شاهتره خمیره صندل مالیده 

یبوست مزاج و سوز ش تبریدات و سعوالت روغن کدو و غیره بعمل آرند دواءالمسلک بارد با شیره تخم خرفه و گالب 

تنقیه بعد از  شربت انار شیرین اسپغول پاشیده دهند بعده ماءالجبن بدهند ایضاً بصورت حدت ماده و ضرورت ترطیب و

فصد و تبریدات ماءالجبن با سفوف سودا و سکنجبین افتیمونی بدهند و بشب حب الجورد خورانند و یا ماءالجبن همراه 

شربت بزوری و گلقند شروع کرده بعده مغز فلوس هفت توله گلقند ترنجبین هر یک چهار توله روغن بادام شش ماشه 

بت سودا و سفوف الجورد همراه ماءالجبن بدهند و اگر سفوف حرارت کند بقدر در ماءالجبن افزوده مسهل دهند بعده شر

دو سه ماشه دهند و برای تقویت قلب وقت شام زهر مهره خطائی یک ماشه مروارید طباشیر هر یک چهار سرخ الجورد 

خل کرده مغسول دو سرخ در شربت انار یک توله آمیخته همراه عرق کیوره گالب عرق گاوزبان شربت انار دا

فرنجمشک پاشیده بدهند و مفرح بارد خورانند و چون ماءالجبن بیک نیم پا و یک نیم آثار برسد دو دو توله کم نمایند 

ایضاً اگر با خفقانیت و تیزی مزاج بود بعد فصد و تبرید و تقویت مزاج درماءالجبن مسهل باین طریق مستعمل است که 
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بنفشه عنب الثعلب تخم کاسنی کوفته تخم خیارین کوفته تخم خربزه کوفته  روز پانزدهم از شروع ماءالجبن نیلوفر

بسفائج فستقی کوفته هر یک هفت ماشه اصل السوس پوست بیخ کاسنی هر یک شش ماشه آلوبخارا هفت دانه برگ 

ر هر یک سنای مکی یک توله در ماءالجبن شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند آفتابی ترنجبین شربت ورد مکر

چهار توله مغز فلوس شش توله مالیده باز صاف کرده دهند و روز دوم تبرید از لعاب بهدانه سه ماشه شیره خرفه هفت 

ماشه شربت بزوری دو توله تودری چهار ماشه در ماءالجبن بدهند باز یک مسهل داده در مسهل سوم حب الجورد دهند 

سرشند و در بعضی امزجه عنبراشهب از وزن سابق یک مثقال زیاده سیب شیرین و امثال آن چهارصد مثقال ب *098*

سرخ هریک چهار مثقال اضافه کرده باستعمال آمده ..... نموده و ورق طال دو مثقال مروارید ناسفته کهربای شمعی 

..... ه صفراوی بسیار مفید افتاده اقوال حذاق شیخ الرئیس میفرماید که بعد فصد هفت اندام اگر ضعف شدید نباشد در ماد

بطبیخ افتیمون و حب اصطمخیقون معتدل و بچیزیکه استفراغ صفرای محترق کند باید کرد و در ترطیب افزایش نمایند 

آن باشد در استعمال نطوالت البدست و استعمال مبردات ..... و از تسخین بکاهند با وجود آنکه از بابونه و آنچه در قی 

ر مثل این موض  ستوده اند که صبر اندکی هر روز بخورند و یا هر روز آب مطبوخ صرف بر سر نشاید و بعض قدما د

افسنتین سه اوقیه یا ده قیراط عصاره افسنتین در آب حل کرده تجرع کنند و ایضاً ستوده اند که هر شب سرکه کهنه 

ده متولد از صفرای سیما سرکه عنصل بنوشند و من خوف ضرر سرکه درین مر  میکنم مگر آنکه یقین گردد که ما

محترقه و حارست پس سرکه ناف  ترین اشیا بود و خصوصا عنصلی و سکنجبین مرتب بسرکه عنصلی و همچنین 

سرکه که اندران جعده یا زراوند داخل کرده باشند و ایضاً سرکه نف  میکند چون مر  بمشارکت طحال بود و ماده دران 

عتدله که در آن کافور و مشک افتد با روغن بنفشه بسیار که بوی او غالب باشد و باید خوشبخو کنند بشمیدن ترکیبات م

بر یبوست کافور و مشک باشد و سائر خوشبوهای بارد رطب خصوصاً نیلوفر صاحب کامل گوید که اگر مر  از قبل 

ست برآنکه  دماغ حادث شود و صاحب آنرا خواب نیاید و کثیرالهذیان و هیمان و عبث باشد و قرار نگیرد این دلیل

مر  او از صفرای محترقه است و آنرا جنون گویند پس میباید که از مریض متعر  نشوند بچیزی از عالجات و 

استفراغات نه بفصد و نه باسهال که این در خلط حدت بیفزاید و مریض را هیمان و هذیان زیاد گردد ولیکن باید که 

ن چنان باشد که ماءالشعیر مطبوخ بخشخا ش یا بشربت خشخا ش بدهند و بتدبیر خواب آور پردازند از ادویه و اغذیه و ای

بعد سه ساعت از آن شربت بنفشه و شربت خشخا ش بنوشانند و بپایچه حمالن و بزغاله بکدو و اسفاناخ و قطف و کاهو 

انه غذا سازند و از و خیار و هندو..... و بقله ملوکیه پخته و ماهی هاربی و صخوری و تبنی و زرده بیضه نیمبرشت و مغز 

فواکه انگور و شفتالو و انار شیرین و نیشکر و موز و سیب شیرین پخته و سائر فواکه پخته سهل االنحدار از موض  او 
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بخورانند و از تمامی اغذیه مولد سودا مثل نان بسیار سبوس دار و عدس و کرنب و لحم بقر و مانند آن اجتناب کنند و 

را مثل سیر و پیاز و چیزیکه از عسل سازند و از اشیای حریفه مثل خردل و حرف و سرکه و ایضاً از جمی  مولدات صف

آبکاسه و پنیر کهنه و مانند آن احتراز نمایند و بر سر مریض نطول مرطب منوم ریزند مثالً بگیرند خشخا ش سفید م  

م آن و گل سرخ و بابونه هر واحد یک پوست کوفته و جو مقشر کوفته و پوست کدو و بنفشه و نیلوفر و برگ کاهو و تخ

کف و در آب شیرین خوب بجوشانند و بر سر ریزند و قطعه نمد دران تر کرده باندک روغن بنفشه در حمام معتدل 

الحراره تکمید سر نمایند و شیر دختران بر سر دوشند و باندک روغن بنفشه آمیخته دران پنبه تر کرده بر سر نهند و 

تخم کدو و روغن نیلوفر در بینی چکانند و مسکن مریض جای روشن غیرتاریک باشد و تا آمدن  روغن بنفشه و روغن

خواب دائم این تدبیر بعمل آرند و چون خواب تام آید درین هنگام باید که تنقیه بدن او بادویه مسهل صفرای محترقه 

بیر مرطب باغذیه مرتبه مذکوره نمایند بعد مثل طبیخ افسنتین و مطبوخ غاریقون کنند و چند روز راحت دهند و امر بتد

از آن اعاده دوای مسهل که اندک قوی باشد مثل حب اسطوخودوس و غیره حبوب منقی سودا کنند و باز چند روز 

راحت دهند و غذای مسطور بخورانند و ترطیب بدن او کنند و اگر از این حرارت عار  شود و بول سرخ باشد ماءالشعیر 

شانند و سکنجبین و جالب بدهند و چون حرارت ساکن شود اعاده ادویه مخرج خلط سوداوی م  بشربت خشخا ش نو

ایارج فیقرا یا شحم حنظل یا اندکی سقمونیا کنند و تعاهد بشوربای معمول از خروس پیر بشبت و نمک و بسفائج کوفته 

صاعد بسوی دماغ از جمی  بدن باشد بسبب و مغز قرطم نمایند ایضاً ممدوح الیه بنویسد که اگر این مر  از بخارات مت

کثرت پذیرفتن اخالط در بدن پس میباید که نظر کنند اگر خلطی که در بدن باشد دموی بود و از فصد مانعی نباشد 

فصد هفت اندام کنند و اخراج بمقدار احتمال قوت و بحسب مقدار خون فاضل در بدن باید کرد پس اگر خون سیاه 

خراج آن کنند بیک دفعه اگر قوت قوی باشد و یا در دو یا سه دفعه اندک اندک اگر قوت ضعیف بود و برآید استکثار در ا

و بعد فراغ از مسهلها خمیر گاوزبان و مفرح زرشکی استعمال کنانند  *1/198*اگر مریض زن باشد و آنرا این مر  

زله بظهور رسد نقوع ادویه نزله همراه ماءالجبن ایضاً هرگاه در ماءالجبن بسبب بریدن شیر از آب لیمو یا سرکه ریز ش ن

کنند و اگر ماءالجبن تحریک نزله زیاده کند و سرفه و تپ پیدا شود و موهم بحمی دق گردد درین صورت ماءالجبن 

موقوف نموده قرص طباشیر ملین کوفته در شربت بنفشه سرشته همراه شیره خیارین شیره خرفه لعاب بهدانه عرقیات 

 ی خاکشی پاشیده صبح خورانند و دیاقوذا لعاب بهدانه شربت نیلوفر خاکشی پاشیده شام بدهند شربت بزور
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شرب افتیمون بشیر بز تازه و شکر و کذا لعاب اسپغول پنج درم در آب ذکر ادویه مفرده و مرکبه ناف  این نوع مالیخولیا  

ط محترقه و کذا خوردن هلیله سیاه پنج درم بیک برآورده پانزده درم شکر سفید داخل کرده و کذا سنای مکی در اخال

درم حجر ارمنی مغسول و رب  درم سقمونیا همراه ماءالجبن و کذا شیر بز یا میش بشکر و نان گندم سفید و کذا خوردن 

دم االخوین هر روز نیم مثقال و کذا نوشیدن ترشی ترنج بشکر و کذا خوردن غنچه انار شیرین بشربت سیب و کذا امله 

کذا کتیرا و کذا نوشیدن عرق نیلوفر بشکر و یا شربت آن بماءالشعیر و یا شربت بنفشه بماءالشعیر و یا گالب بشکر و  و

سعوط روغن بنفشه و یا روغن اکارع در حمام و شم گل نیلوفر و گل بنفشه و گل سرخ و نطول بمطبوخ گل بنفشه در 

ر باسبغول در حمام و غذا کدو خوب پخته بروغن بادام و ملوخیا حمام و یا آب حی العالم گرم کرده در حمام و غسل س

بروغن مذکور و کاسنی یا کاهو خام و پخته بروغن بادام و لحم بره شیرخواره و لحم حمالن رضی  و سرطان نهری و 

از  تنقل به نیشکر نزد احساس سوز ش مره سودا هر واحد مفید جوار ش طباشیر مقوی معده مان  صعود ابخره صفراوی

معده بدماغ و ناف  از برای مالیخولیا و دوار و سدر حادث از سوءمزاج صفراوی معده گل سرخ آمله منقی طباشیر صندل 

سفید کشنیز خشک هریک ده درم حب االس پوست ترنج سماق منقی مصطکی هریک پنج درم کافور قیصوری یک 

م آرند حب هلیله از حکیم علوی خان مجرب برای مثقال رب به سه وزن ادویه با عرق گاوزبان و عرق کیوره بقوا

مالیخولیا حادث از سودای صفراوی پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی سیاه پوست هلیله آمله منقی هریک دو دانگ 

سنای مکی الجورد مغسول افتیمون غاریقون سفید کتیرا هریک یک دانگ کوفته بیخته بروغن بادام چرب نموده بمویز 

ند و حبها ساخته با عرق گاوزبان نیم گرم که درآن جالب شکری ده درم حل کرده باشند فرو برند جمله منقی بسرش

یک شربت ست در هفته یک مرتبه این حبوب را استعمال نمایند تا زمانی که مالیخولیا زائل شود و در نسخه دیگر که 

ی دو دانگ است و سقمونیای مشوی یک دانگ آنهم در اخراج سودا و مره صفرا مجرب و بیغائله است وزن سنای مک

عو  الجورد و افتیمون و غاریقون و کتیرا و گاهی از برای تقویت اسهال مره سودا الجورد و حب النیل هریک یک 

دانگ اضافه کرده حبها بورق نقره پیچیده بآب نیم گرم داده میشود خمیره ابریشم از حکیم اکمل خان من  بخارات 

ل و دماغ و معده کند طباشیر بهمنین کشنیز خشک پوست بیرون پسته مروارید ناسفته کهربا گل نیلوفر نماید و تقویت د

گل گاوزبان ابریشم مقر  هریک دو درم یاقوت چهار دانگ برگ گاوزبان ده درم عصاره زرشک پنج درم صندل سفید 

فور هریک دو دانگ مشک نیم دانگ آب سه درم شیر آمله پانزده درم ورق نقره سه دانگ طالی محلول عنبراشهب کا

سیب آب انار شیرین هریک سی مثقال گالب بیدمشک عرق گاوزبان هریک پنجاه درم قند سفید دو آثار بدستور خمیره 

دواءالمسک بارد مقوی اعضای رئیسه و موافق محرورین ناقهین و راف  خبث نفس و وسواس و خفقان حار . مرتب سازند
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از احتراق خون و صفرا باشد مروارید ناسفته کهربای شمعی بسد محرق مغسول طباشیر صندل و مزیل مالیخولیا که 

سفید کشنیز خشک مقشر تخم خرفه مقشر زرشک منقی گل گاوزبان ابریشم مقر  هریک پنج مثقال گل ارمنی 

طال ورق نقره  مغسول فوفل دکهنی هریک سه مثقال گل نیلوفر دو مثقال مشک یک مثقال عنبر اشهب دو مثقال ورق

هر واحد یک مثقال نبات سفید دو چندان آب سیب شیرین نود مثقال آب انار شیرین نود مثقال عرق بیدمشک گالب 

هریک پنجاه مثقال جواهر را بر سنگ سماق با گالب صالیه کرده باقی ادویه کوفته بیخته و آبها و عرق ها و نبات را 

باحتباس حیض  *199*ته که من دو مثقال یاقوت رمانی درین دواءالمسک بقوام آورده مرتب سازند و حکیم مومن گف

عار  شده باشد فصد صافن کشایند و مریض را بعد فصد شربت بنفشه یا جالب بنوشانند و در اول روز غذا زیرباج 

وم مزورات مذکوره بکدو یا اسفاناخ یا قطف خورانند و انار شیرین و نیشکر دهند و در روز د.... چوزه مرغ یا اسفیدباج 

سابق و ماءالشعیر م  ثفل آن بشربت خشخا ش و مانند آن بدهند و خلطی که در بدن کثرت پذیرفته آن مره صفرا باشد 

خلط رطب گردد .... باید که تنقیه بادویه مسهله خلط صفراوی نمایند بعد تدبیر علیل بتدبیر مرطب که سابق مذکور شد 

مسهل نماید و خروج او از بدن سهل گردد و این دوا اسهال صفرا کند بگیرند پوست  و فساد او کم شود و ایفا بدوای

هلیله زرد کوفته تمرهندی از تخم و لیف پاک کرده هر واحد پانزده درم آلو بخارا بست عدد بلیله و آمله هر واحد چهار 

همه را در چهار رطل آب  درم سنای مکی و شاهتره هر واحد هفت درم افسنتین رومی گل سرخ هر واحد شش درم

انداخته .... بجوشانند تا یک رطل بماند صاف کرده چهار دانگ غاریقون و یک دانگ سقمونیا باریک کوفته بیخته 

سحرگاه نیم گرم بنوشند و اگر از این مطبوخ اسهال نشود این حب دهند ایارج فیقرا و پوست هلیله زرد هر واحد یک 

ا یک دانگ کوفته بیخته بآب حبها سازند و این یک شربت تام ست بعد از آن نظرکنند درم غاریقون چهار دانگ سقمونی

اگر این استفراغ کفایت کند و حال مریض صالح یابد بهتر واال تا یک هفته راحت دهند تدبیر مرطب از اغذیه و اشربه 

ن آن آب گرم شیرین بریزند و در آبزن که سابق مذکور شد تدبیر آن نمایند و در حمام معتدل الحراره داخل کنند و بر بد

که اندر آن بنفشه نیلوفر و برگ کاهو پخته باشند داخل کنند که حمام و جلوس درین آب تحلیل فضول از بدن و 

کند بعد از آن آب مذکور نیم گرم بران .... ترطیب آن نماید و باید که در حمام روغن بنفشه مضروب بآب بر بدن و 

کند و چون از حمام یا آبزن خارج شوند یک لحظه در آب سرد بنشانند تا رطوبت روغن و آب نیم  ریزند تا ترطیب بدن

گرم در بدن باقی ماند بعده پارچه بپوشانند و بگذارند و راحت دهند و غذا که مذکور شد بدهند و بعد از آن تنقیه بدوای 

دتی آن نباشد و کمیت خلط آنرا واجب کند و ایضا مریض متحمل زیا.... مسهل کنند لیکن آن دوا قوی تر از اول بود 

واجب است که در سائر ادویه مسهله و غیره این عمل نمایند اعنی تقدیم دوای اضعف نمایند پس از ان آنچه قوی تر از 
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 ان باشد و پس از آن آنچه قوی تر از ثانی باشد بحسب حاجت آن استعمال کنند و مریض را دوای قوی دفعتاً از ابتدای

امر ندهند و بهمین طریق هرکسی که مر  او از غلبه صفرا بر دماغ باشد سلوک باید کرد و از اغذیه و ادویه حاره 

اجتناب کنند که این مر  را زیاده کنند خجندی گوید که اگر سببش ماده از احتراق صفرا باشد اوالً اشربه بارده رطبه 

ا ش دهند و تغریق رأس بروغن کدو و بنفشه و بادام شیرین نمایند مثل شربت نیلوفر و بنفشه بماءالجبن و شربت خشخ

و شیر بسیار بر سر ریزند و از سهر و جوع و تعب و حدت و عطش و غضب حذر کنند و مداومت استحمام بآب شیرین و 

امر غسل سر بمطبوخ برگ بید و خطمی و بنفشه نمایند و صرف عنایت به تبرید دماغ و ترطیب آن فرمایند و معظم 

درین تقویت معده و قلب بمقدار حرارت و برودت ست و تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون و معجون نجاح کنند و باین حب 

بنفشه بگیرند بنفشه دو درم تربد خراشیده بروغن بادام چرب کرده یک مثقال سقمونیای مشوی در سیب نیم دانگ رب 

احتیاج بمصلح او درین حب نباشد زیرا که رطوبت بنفشه و  السوس نیم درم حبها سازند و چون تربدسفید زرین باشد

بادام میکند و همچنین سقمونیا اگر به آب به یا بروغن بادام بسایند اصالح آن کند خاصه اگر در ..... لزوجت آن فعل 

ادث از گیالنی از مجوسی و ابومنصور و ابونصر و غیره نقل کرده که در مالیخولیای ح. حبوب بارده استعمال کنند

ماده در عروق دماغ .... سودای محترق از خون ابتدا بفصد اکحل یا باسلیق کنند اگر خون احمر ناص  برآید آن داللت بر 

نماید درین هنگام بند کنند و اخراج خون از رگ پیشانی کنند و عقب فصد شربت خشخا ش و شربت بنفشه و یا آب انار 

کاهو و اسفاناخ و سرمق .... و شوربای لحوم چوزه مرغ و جدی و حمالن  میخو ش نوشانند و بنان سمید محکم الصنعت

روز راحت دهند و اگر حرکت خون نیز یابند فصد صافن گشایند و اگر ... پخته غذا سازند و بنفشه تازه و نیلوفر ببویانند 

دک حدت بود معمول از که دران ان.... سببش احتباس حیض باشد و بعد یک دو روز از فصد اگر طبیعت محتبس باشد 

نیلوفر و بنفشه و بزر کتان و حلبه و خطمی و سبوس گندم و جو کوفته هریک بمقدار حاجت جوشانیده صاف نموده 

در روغن بنفشه آمیخته استعمال کنند و هرگاه نضج ماده بینند مسهل از طبیخ افتیمون مقوی بصبر و ..... فلوس

در یک درم نمک ثلث درم خربق سیاه نیم دانگ حجر ..... غاریقون دو ثلث درم غاریقون و خربق سیاه نوشانند و بگیرند 

نموده و ..... ارمنی مغسول سه درم و حب ساخته قبل مطبوخ بخورانند و بعد سه ساعت مطبوخ دهند و قدما خربف تنها 

دد باریک نسازند و اال گاهی در آب جوشانیده صاف نموده استعمال میکردند و چون اراده کنند که عمل او بیشتر گر

ضرر خریق باشد بدل آن حجر ارمنی کنند و بعد اسهال باغذیه مرطبه مثل   *211*باریک بسایند و اگر خوف 

آوردن خواب نطول که .... ماءالشعیر و شوربای پایچه حمالن که دران اسفاناخ و کدو داخل کرده باشند غذا سازند و برا 

د و شیر بر سر دوشند و از ادهان بارده سعوط کنند و باید که توسی  اغذیه بران در قول صاحب کامل گذشت بعمل آرن
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مرطب بسیار باید مثل شوربای بچه مرغ رطب و بره شیرخواره در قبه حمالن و پایچه بره مطبوخ .... نمایند و اغذیه 

از کنجد مقشر و آب پایچه و  حمالن و حریره مرتب.... بجو مقشر در تنور و زیرباجات شیرین بگوشت ماکیان و تدرو 

و کدو و .... هنگام غلبه حرارت بماءالشعیر و حریره معمول از روغن بادام غذا سازند و بقوالت برای ایشان کاهو و 

ملوخیه و بقله یمانیه و مانند آن م  بادرنجبویه مطبوخ به ما ش و روغن بادام مناسب و ماهی کوچک برای ایشان غذای 

نحطاط مر  در هضم ایشان قصور نباشد و معده آنها احتمال نماید دماغ بره و مرغ خصی فربه و جید است و هنگام ا

جوزابات مرتب بشکر سفید و خشخا ش و سمید و زرده بیضه و فالودجات بروغن بادام و شکر برای ایشان نیکوست و از 

د و بادام و کشمش خوب است و اکثر بقول بادرنجبویه و فرنجمشک و بادروج و نمام و از فواکه انجیر و مویز سفی

البان ناف  بود مگر در مالیخولیای مراقی پس اگر حاجت بمسهل دیگر افتد بعد شرب مطبوخ افتیمون .... اصحاب این 

باید که حب اسطوخودوس یا حب اصطنخیقون مسهل سودا خورانند که بعض اوقات این معجون نجاح دهند هلیله سیاه 

واحد ده درم بسفائج و اسطوخودوس و افتیمون و تربد هر واحد پنج درم کوفته بیخته بعسل کف و هلیله آمله منقی هر 

بسرشند شربتی چهار درم تا چهار مثقال و اگر احتیاج افتد که اسهال قوی کند دران غاریقون و خربق سیاه و .... 

مایند و بعد از آنکه قبل او چند روز سقمونیا بقدر حاجت کوفته بیخته داخل کنند و سه مثقال معجون نجاح اضافه ن

نخودآب بخورند بعده روز سوم بعد نضج این شربت تناول کنند و گاه بر وجه دیگری می خورانند یعنی نیم دانگ 

سقمونیا در آب گرم حل کنند و در آن هفت درم معجون نجاج داخل کرده بیاشامند و در سائر ایام سه درم تنها بخورند 

ر بخورند و ایضاً هر هفته اطریفل صغیر سه درم افتیمون دو درم ایارج فیقرا یک درم سرشته بخورند و قبل او حب شبیا

و این یک شربت ست و غاریقون و نمک نفطی هر واحد نیم درم با پنج فانیذ سرشته حبها سازند و واجب ست برایشان 

کهنه و .... گوشت کل شکار خاصه کوهی اجتناب از نمک سود و نمک بسیار و بادنجان و کرنب و عدس و باقال و 

جمی  اشیای ملحه و حریفه حاده و حامضه و عفصه بلکه طعام ایشان چرب شیرین و آنکه طعم او غالب نباشد و لذیذ 

می باید و شراب رقیق مائی بسیار ایشان نف  کنند و خاصه چون دران اندگ گاوزبان بخیسانند و چیزی بالغ تر و 

ممزوج به آب بسیار نیست و باید که در فربه کردن ابدان ایشان مبالغه کنند و انچه بدن را بقوت  ترطیب مزاج از شراب

فربه کند استنقاع در آب گرم است چون طعام در انهضام شروع کند و باید که عقب خوردن غذا خواب کنند و بعد این 

آرند و از درازی مر  ملول نشوند چه ماده تدابیر تنقیه سودا بفصد یا مسهل هرکدام ازینها که اصوب باشد بعمل 

سوداوی عسرالقبول برای اجابت ست ایضاً او گوید که عالج مالیخولیا کائن از سودا حادث از صفرای محترقه در بدن 

اینست که اوالً ترطب بدن باستحمام و آبزن و اغذیه مرطبه و تمریخ بدن بآب مضروب بروغن بنفشه کنند و بر سر 
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و آ ش جو بشربت خشخا ش که روغن بادام بر آن چکانیده باشند یا ماءالشعیر که خشخا ش کوفته دران  روغن گل نهند

پخته باشند بدهند و بعد سه ساعت از ماءالشعیر شربت بنفشه و شربت خشخا ش یا شربت آلو اگر اراده تلئین طبیعت 

ت بسازند و آبهای بارد رطب بر سر ریزند باشد بنوشانند و غذا بپائچه جدی سفید و غیره که در قول صاحب کامل گذش

قدری از آن برآرند .... و مسکن مریض در خانه روشن واس  باشد و چون خواب آید نظر کنند اگر در خون او نی حرکت 

بعده بترطیب و تنویم اعاده نمایند بدانچه مذکور شد و اگر در خون حرکت نبود اسهال صفرا بمثل این مطبوخ نمایند 

در قول صاحب کامل گذشت و یا معجون نجاح مقوی بسقمونیا و .... ه زرد بست باقی اجزای آن م  نسخه پوست هلیل

اطریفل صغیر مقوی بایارج فیقرا دهند و ادویه قویه و ایارجات که نباید داد که ان در حرارت بیفزایند و مودی بجنون 

راید تدابیر مرطبه از اغذیه و اشربه و استحمام گردد پس اگر باین استفراغ و استراحت در یک هفته حال بصالح گ

شیرین معتدل و ریختن آبهای شیرین مطبوخ دران حشایش رطبه بعمل آرند و بر بدن روغن بنفشه بآب برهم زده و در 

قوی از اول بمقدار قوت مریض و کمیت خلط نمایند و اگر از اسهال مانعی .... حمام بمالند و بعد از آن امر باستفراغ 

و اگر ضعف مفرط باشد .... اشد پرهیز کنانند و ماءالجبن به سکنجبین افتیمونی و اندک نمک هندی و افتیمون و شکر ب

ماءالجبن تنها بدهند و بعد تنقیه تبدیل مزاج باین دواءالمسک بارد کنند کهربا و بسد و کشنیز خشک و طباشیر و مغز 

وارید ناسفته هر واحد یک جز مشک نیم جز زعفران رب  جز پست تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و ابریشم محرق و مر

آمیخته بر آتش نرم حل کنند و هر روز دو درم با ده  *110*.... سیب شیرین سه جز کوفته بیخته بسه چند آن نبات 

در هر خوراک آن کافور ریاحی یک شعیره افزایند و درم شربت سیب شیرین بخورانند و اگر احتیاج به تبرید شدیدتر افتد 

 احیاناً آب مغز خیار و بادرنگ بجالب بدهند و از اغذیه و اشربه حاره اجتناب نمایند 

 عالج مالیخولیای بلغمی و سوداوی

د و چون سقوط قوت نباشد درینجا نیز ابتدا بفصد کنند و نشتر وسی  زنند و بعد از فصد منضج و مسهل سودا بدهن....  

منضجات دهند و در سوداوی ترطیب زیاده باید نمود و اگر .... ماده غلیظ محتاج منضج زیاده میباشد باید که در اثنای 

بعد مسهل مغز فلوس در بلغمی تنقیه بحب ایارج نمایند و در سوداوی بحب افتیمون کنند اولی ابود حاجت افتد 

ن و سفوف سودا یا سفوف مبارک یا سفوف الجورد و حب آن بدهند و ماءالجبن بسکنجبین افتیمونی یا شربت افتیمو

تقویت دل از مثرودیطوس دواءالمسک حار و مفرح حار و ماءالحم مرکب و سفوف لولوی طبری و خمیره ابریشم حار و 

بود و از جمله  القرع و شیر بز بسیار مفید.... شربت آن و یاقوتی بوعلی باید کرد و در سوداوی بعد از تنقیه ماءالجبن 
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تراکیب شیر بز معمول بعد مسهل و ماءالجبن در مالیخولیای سوداوی اینست که گاهی شیر بز پاوآثار همراه اسپغول نه 

می دهند و گاهی اطریفل صغیر خورده شیر بز نبات دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده و گاهی خمیره صندل .... ماشه 

و گاهی گالب نیز افزایند که عسر بول را هم مفید میشود و در هر دو قسم بعد  خورده باالیش شیر بز نبات بالنگو

مسهل معجون نجاح همراه گالب و عرقیات ناف  و اگر تحریک بواسیر بود مقل یک سرخ آمیخته بخورانند و گل 

بعد مسهالت  ماشه عناب هفت دانه سپستان یازده دانه بنفشه شش ماشه جوشانده باالیش بدهند و گاهی.... خطمی 

تخم کاسنی شش ماشه نبات دو توله بالنگو شش ماشه .... زربناد یک ماشه سوده به بلیله مربی یک عدد سرشته همراه 

پاشیده میدهند و گاهی دوم روز مسهل مصطکی سوده به هلیله مربی سرشته تناول نمایند باالیش مویز منقی ده دانه 

ات دو توله داخل کرده تودری گلگون پاشیده باز اطریفل خورده گاوزبان عنب الثعلب جوشانیده گالب چهار توله نب

صغیر سرشته بخورند باالیش عرق گاوزبان عرق عنب .... جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند یا اسطوخودوس سوده 

باطریفل ... .الثعلب بنوشند دوم روز سعد کوفی یک ماشه سوده افزوده می شود و در صورت قبض حب ایارج چهار ماشه 

کشنیزی توله سرشته همراه مویز منقی دو توله گل بنفشه نه ماشه بعرق شاهتره پاوآثار جوشانیده نبات داخل کرده 

میدهند یا سنای مکی سه ماشه سوده اطریفل کشنیزی توله  سرشته بعد ان شیره تخم کاسنی شش ماشه لعاب اسپغول 

بیخ گاوزبان نیم درم .... وله شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشند و اگر نه ماشه به عرق شاهتره پاوآثار گالب چهار ت

تخم بادرنجبویه یک مثقال کشنیز خشک نیم درم شکر سفید بوزن مجموع صبح و مثل او وقت خواب بخورند مجرب 

شر در شیر مسلوق مطیب بروغن بادام و کذا شرب و شم مشک و کذا تغذیه بدخن مق.... سویدی هست و کذا خوردن 

اوست و اطبای دیگر نوشته که خوردن .... بز تازه و کذا اکل مغز بادام مقشر بشکر و کذا مغز فندق مقشر بشکر هر واحد 

بیخ گاوزبان سوخته و یا پوست بیخ گاوزبان نیم درم بشراب سفید رقیق لطیف یکساله ریحانی و یا الجورد غیر مغسول 

یا بادرنجبویه و یا تخم او بشکر و یا افتیمون و یا تخم فرنجمشک و یا دروج و یا  یک درم تا دو درم نف  بین نماید و

سوده خشک کرده و تنقیه بصبر و یا برگ حنظل ... تخم بادروج و یا تخم خشخا ش در شراب سوده خشک نموده و باز 

اءالمسک حلو و یا تخم بنشاسته یا کتیرا و صمغ عربی یا انیسون اصالح نموده و یا شحم حنظل مصلح و تناول دو

و یا افسنتین بافقیمون آمیخته که از آن قوم کثیر از مالیخولیای صعب خالصی یافته اند و یا اقحوان خشک .... افتیمون 

و یا حاشا که فعل آن هر دو در مالیخولیا مثل افتیمون ست حب بلسان و یا خربق سیاه و یا عود و یا کنجد مقشر بشکر 

.... بیضا هر روز نیم درم تا بست و پنج روز متواتر و یا زربناد و نوشیدن عرق گاوزبان بشکر  گرمهخ و یا مصطکی و یا بی

عرق بادرنجبویه بشکر و یا تخم افتیمون ده درم کوفته در شراب حلو صد ورم تر نموده بروغن بادام یک مثقال تا یک 
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راه افتیمون یا تریاق فاروق محلول در شراب ریحانی ساخته هم.... هفته و یا شراب ریحانی یک ساله و یا ماءالجبن 

آرد سلت بآب پخته روغن بادام .... ممزوج بعرق گاوزبان و یا روغن اکارع و سعوط بندق هندی بوزن حبه بروغن بنفشه 

ن آمیخته بر سر و یا نان آرد مذکور نیم پخته نیم گرم بر سر و مضغ حب بلسان یا مصطکی و غذا بماکیان فربه و نا

گندم سفید و بچه صعتر و بادروج بشیره بادام و سرمق بروغن بادام و حریره آرد سلت و تیهوی مسلوق و مطنجن 

بشیرج و بقله یمانی مطنجن بروغن بادام و .... بروغن کنجد و دراج مسلوق و مطنجن بروغن بادام و ماهی صخری تازه 

به نیشکر نزد احساس لذع و حرقت مره سودا مفیدست  تنقلو بیضه ماکیان نیمرشت و پائچه مرغ مسلوق هر واحد ناف  

مهره مسیحی گوید که در مالیخولیای سوداوی باید که فصد باسلیق یا از کعب کنند و رگ وسی  کشایند و بخون .... 

ا سفیدباجات سیاه نباشد فی الفور بند نمایند و غذا ب *111*نظر کنند اگر سیاه باشد مقدار و افزار آن خارج کنند و اگر 

مقشر و .... لینه مرتب از لحوم حمالن و ماکیان و دراج و ماهی صخری تازه و اسفاناج و کدو و کاهو و بقله یمانی و 

شیر تازه سازند و از تناول اطعمه سوداویه مثل عدس و کرنب و بادنجان و لحوم صید و لحم بقر و بز نر و شتر و باقال و 

و تشنگی و شراب سیاه غلیظ احتراز نمایند و شراب رقیق ممزوج و .... تعب و سر و  پنیر و نمک سود و ماهی شور و

استحمام بآب شیرین و راحت  و خواب ایشان را ناف  است و بعد استعمال این تدبیر باید که تنقیه خلط سودای اشیای 

م حنظل دهند و مقدار این اشیا قویه ندهند بلکه خفیفه مثل دوای مرکب از ایارج فیقرا و افتیمون و غاریقون و شح

بحسب قوت مریض و سن آن و بحسب مقدار خلط این کفایت نکند تا یک هفته تدبیر مذکور بعمل آرند بعد از آن تنقیه 

معده او بقی کنند و این چنان باشد که شبت و پودینه نهری و نمک و تخم قطف و جوزالقی و تخم بجوشانند و باوی 

مگرم بنوشانند و پیش ازین چیزی از طعام و ترب در سکنجبین تر کرده خورانیده باشند بعد اندک سکنجبین آمیخته نی

بهتر واال مرتبه دیگر استعمال نمایند و معذلک سکنجبین که در آن ترب چوب خربق .... از آن قی آورند اگر استفراغ 

سیاه ده درم بسفائج پنج درم سنای ....  خالنیده تر کرده باشند بنوشانند و چون معده پاک گردد این مطبوخ افتیمون

مکی تربد هر یک چهار درم اسطوخودوس هشت درم مویز منقی پانزده درم افتیمون ده درم سوای افتیمون همه را در 

سه رطل آب بجوشانید تا بیک و نیم رطل آید پس افتیمون برآن انداخته یک جو ش دیگر داده از آتش فرود آرند و 

بگیرند غاریقون دو ثلث درم صبر یک درم نمک نیم درم خربق سیاه رب  درم بجالب سرشته سه مالیده صاف نموده 

و .... ساعت قبل از مطبوخ بخورند بعد از آن مطبوخ بنوشند و اگر بدن ضعیف باشد و متحمل این دو انبود ماءالجبن 

ل صغیر سه درم افتیمون سوده دو درم ایارج افتیمون و هلیله سیاه و شکر هر روز بنوشند و اگر در هر هفته یکبار اطریف

تدبیر مر  کم نشود و باید که بدن را تا زمانی صالح راحت دهند و .... فیقرا نیم درم باهم سرشته بخورند ناف  بود 
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یاه و تدبیر مذکور استعمال نمایند بعد از آن ایارج جالینوس یا ایارج لوغاذیا یا ایارج روفس با مطبوخ از هلیله کابلی و س

افتیمون و اسطوخودوس و بسفائج و نمک هندی و مویز منقی و مرکب از حجر ارمنی بخورانند و این دوا دو یا سه 

مرتبه استعمال کنند بعد از آن مریض را در میان هر دفعه بقدر یک هفته راحت دهند و بتدبیر مذکور پرداخته باشند و 

وسواس عظیم ست و این چنان باشد که .... نفعت تقویت او در ابطال بعد تنقیه بدن در امر قلب نظر کنند زیرا که م

.... اندک تریاق یا دواءالمسک بشراب که درآن گاوزبان یا بادرنجبویه تر کرده باشند بخورانند و اگر با آن سهر باشد 

سر دوشند و استعمال بنفشه و پوست کدو و نیلوفر و جو مقشر و پائچه بز جوشانیده باشند بر سر ریزند و شیر بز بر 

معجون نجاح ناف  این مر  ست و نسخه آن در قول گیالنی گذشت و اگر خواهند که وقت حاجت مسهل آنرا قوی 

کنند در آن غاریقون و حجر ارمنی مغسول داخل کنند و کسی را که بر شرب مطبوخ قادر نبود این حب ناف  ست 

ربق سیاه نمک هندی هر یک پنج درم اسطوخودوس پنج درم افتیمون بست درم بسفائج غاریقون هر یک ده درم خ

چهار درم بوعلی گوید که بعد فصد اگر خلط سوداوی .... ایارج فیقرا پانزده درم به دستور حب سازند شربتی از آن سه 

ه در اول امر حقیقی و مائل ببرودت دریابند تنقیه بحبوب مرتب از افتیمون و صبر و خربق کنند و ابتدا بانضاج نمایند بعد

که در آن افتیمون و شحم حنظل و اندک سقمونیا داخل بود تنیقه سازند بعد از آن بطبیخ افتیمون و غاریقون .... بادو

خربق م  خوف و حذر و حجر الجورد و حجر .... بعده اگر فائده نشود ایارجات کبار استعمال کنند بعد از آن اگر احتیاج 

و بال خوف و بدون حذر استعمال نمایند و بیشتر ایشان استعمال این ادویه مذکوره در ارمنی و حب مرتب از این هر د

ماءالجبن بطریق مداومت مقدار از دوا نف  میکند و اگر از این نف  مترتب نگردد اعاده از تدبیر اول کنند و در هر هفته 

اطریفل بافتیمون باین .... ند و خوردن تنقیه بحب لطیف متوسط کنند و فیمابین آن اطریفل افتیمونی استعمال نمای

صفت آزموده است بگیرند اطریفل سه درم و افتیمون یک درم و ایارج نیم درم و در هر ماه تنقیه بدوای قوی از ایارجات 

قی استعمال نمایند خصوصا اگر ببینند که در معده چیزیست که در .... کبار و حبوب کبار کنند تا آنکه مر  زائل گردد 

می افزاید و معده شدیدالضعف نباشد و باید که قی بآبی کنند که در آن پودینه و کنکرزد و تخم ترب و ترب در  مر 

سکنجبین تر کرده بخورند و مقدار سکنجبین سه استار و مقدار آب او یک استار باشد و زیاده و کم بقدر قوت کنند و 

تنقیه کرده شود قصد تقویت قلب نمایند باشیائی که مکرر  اگر خوف ضعف قوت باشد از خربق اجتناب نمایند و هرگاه

مذکور شد و این اطریفل افتیمونی درین باب مجرب النف  است و چون مر  مزمن گردد بخربق کنند و مضوغات و 

غراغر معروفه استعمال کنند و شمومات خوشبو و مشک و عنبر افاویه و عود بعمل آرند ابن عباس گوید که هرگاه این 

سوداوی و مره سودا بر بدن عار  شود باید که نظر کنند اگر غلبه دم داللت کند اخراج آن از فصد ....   از غلبه مر
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حاجت اخراج خون نباشد و مریض کثیرالغم و هم و با خبث .... بحسب حاجت کنند اگر دم خارج سیاه باشد و اگر در 

 *114*بیر مرطب استعمال کنند تا آنکه او را خواب نفس کثیرالخوف و متوحش از مردم و قلیل النوم باشد تد

مصطکی سنبل الطیب حب الزلم تودوری بوزیدان اشنه اصل السوس مقشر برگ جمسفرم هر واحد بمقدار واجب برگ 

یک کف کبیر همه را خوب بجوشانند و از آن مقدار سه رطل آب صاف بگیرند و .... بادرنجبویه و گاوزبان هر واحد یک 

کرده بآب سرد بدارند اگر زمانه تابستان باشد و هر روز بست درد با سه درم روغن بادام تلخ و سه درم روغن در ظرفی 

بادام شیرین هفت روز تا ده روز بنوشانند و درین ایام روغن بنفشه بر بدن بمالند و بدان سعوط کنند و بعد از آن طبیب 

و اندک ترطیب یافته باین مطبوخ تنقیه نمایند هلیله سیاه بست را یقین شود که بدن او رطوبت قبول کرده و اخالط ا

درم هلیله کابلی ده درم افسنتین هفت درم حشیش غافث و قنطوریون و کمافیطوس و کماذریوس و شکاعی و باداورد و 

رفس جعده هر واحد چهار درم بیخ سوسن آسمانجونی و عنصل مشوی هر واحد سنا و بسفائج هر واحد چهار درم تخم ک

انیسون هر واحد سه درم برگ جمسفرم و بادرنجبویه و فرنجمشک و گاوزبان و پرسیاوشان هر واحد یک کف شاهتره 

و شیر آمله و بلیله هر واحد چهار درم مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ بپزند و قانون او اینست که هفت .... 

نکنند تا مکدر و فاسد نگردد بعده یک شربت از آن بحسب قوت .... خ چندان آب انداخته بآتش معتدل بجوشانند و در طب

مریض و سن و مزاج آن صاف کرده هفت درم افتیمون کوفته دران انداخته تا دوازده ساعت بعد از آن جو ش خفیف داده 

نیم دانگ خربق صاف کرده یکدرم غاریقون و دو ثلث درم تربد و نیم درم ایارج فیقرا و یکنیم دانگ الجورد مغسول و 

همه را سوده بعسل سرشته درآن بمالند و نیمگرم بنوشانند و چون از دوا فارغ شوند تدبیر مرطب بغذا کنند .... سیاه مدبر 

مانیا بیاید و پایچه بره مطبوخ بجو مقشر در تنور و مانند آن و .... مثل خورانیدن شوربای چوزه مرغ رطب و حریره شیر 

بر سر .... یر دختران و آب عصی الراعی و آب جراده کدو استعمال کنند و نطول که درمانیا سعوط بروغن بنفشه و ش

ریزند و چون این همه بعمل آوردند فصد هر دو صافن کنند و اندک خون بحسب قوت مریض برآرند بعد از آن چند روز 

الت در حمام نکنند بعد از آن بمقدار آبزن و دخول حمام که آب او شیرین باشد و اط.... راحت دهند م  حسن تدبیر و 

و خوشبوهای موافقه نمایند و مجلس او را .... مابقیه علت و ظهور اعرا  نظر کنند اگر اعرا  فزع باقی بود مداوا 

.... بریاحین خوشرنگ و خوشبو آرایش دهند و شراب مائی بنوشانند و الحان خو ش بسماعت رسانند و با کسی که در 

شته باشد مجالست نمایند و لباس سفید پوشانند و جهد کنند که تاریکی نبیند و قبل هجوم ظلمت محبت و دوستی دا

استراحت نمایند و چراغ خانه او تا طلوع آفتاب خامو ش نکنند و چون این نوع مالیخولیا و سائر انواع او متعسر گردد این 

مدحرج و طویل و عود وج و .... ی هر واحد پنج درم معجون که امتحان کرده ام بخورانند هلیله سیاه پوست هلیله کابل



347 
 

زربناد و غاریقون سفید مالئم و تربد سفید مجوف و گاوزبان و برگ بادرنجبویه و برگ فرنجمشک هر واحد چهار درم 

جنطیانا و دارشیشعان هر واحد یکنیم درم ماهیز برج و حل الغار و شکاعی و بیخ لفاح و .... حرمل و شونیز هر واحد 

و اشنه و قرنفل و پوست سلیخه و .... اسطوخودوس و حشیش غافث و فومود فطراسالیون و تخم کرفس و انیسون و 

مصطکی هر واحد سه درم افسنتین رومی و افتیمون و استیل مشوی هر واحد هفت درم بزرالبنج سفید یک درم و دو 

م کند ش هفت روز در سرکه تر کرده خشک و سقمونیای مشوی در سیب هر واحد پنج در.... ثلث درم بیخ سوسن 

و عسل مقوم سرشته در .... نموده دو درم صبر سقوطری ده درم زعفران یکدرم همه را کوفته بیخته بسرکه عنصل 

ظرف آبگینه کنند و سر او بند کرده در سبوس گندم یا در ریزه کاه ده روز دفن کنند شربتی از آن سه درم و زیاده و کم 

و سن و مزاج و فصل و در هر ده روز یک شربت این دوا بخورانند و در میان آن سعوط و مالشن بدن  بقدر قوت مریض

و زیرباجات شیرین از پایچه بره و .... او بروغن بنفشه کنند و بر سر او نهند و بر ساقین و قدمین او بمالند و غذای او 

غذیه ردیه مثل لحم بقره نمکسود و لحوم شکار پرهیز کنند لحم ماکیان و بچه آن و تدرو و مانند آن سازند و از جمی  ا

خارپشت اصحاب صرع و مالیخولیا را ناف  است بهر آنکه در آن قوت محلله اخالط .... و بعض افاضل ذکر کرده اند که 

دماغ و عروق  سوداوی در.... سوداوی ست و آنرا تریاق المجانین نامند ایضاً او گوید که نوع دوم مالیخولیا آنست که از 

آن باشد فقط بدون انکه منتشر در جمی  بدن گردد و عالجش در ابتدا لزوم اغذیه مرطبه مثل چوزه مرغ و حریره شیر 

و روغن گل ست و هرگاه در منخرین تری معلوم شود باین حب تنقیه نمایند گل .... خر و تغریق راس بروغن بنفشه 

شیر کرده .... که سه شبانه روز در شیر خر و یا شیر زن تر کنند و هر روز  سرخ و افسنتین هر واحد دو درم خربق سیاه

در افتاب خشک کرده باشند یکنیم دانگ افتیمون مصطکی سنبل الطیب هر واحد یکدرم پوست سیلخه و چوب وج هر 

را کوفته سقمونیای مشوی در سیب یکنیم درم همه .... واحد دو ثلث درم صبر سقوطری شش درم هلیله سیاه پنج 

بیخته بسرکه عنصل سرشته مثل فلفل حبها سازند و در سایه خشک متوسط نموده دو مثقال بآب نیم گرم بخورند و 

حب تنقیه نمایند بعد از آن ده روز راحت دهند و ماء االصول که در نوع اول مذکور شد بنوشانند و بعد .... یک دو دفعه 

زیرباجات مرتب از آن که شیرین باشد این مطبوخ  *115*.... مالن روز لزوم اسفید باجات به پائچه جدی یا ح

افتیمون دهند هلیله سیاه و کابلی و بلیله و امله و افتیمون کوفته در صره بسته هر واحد هفت درم افسنتین حشیش 

درم پوست  بسفائج جاده هر واحد چهار درم برگ جمسفرم گاوزبان برگ بادرنجبویه هر واحد سه.... غافث قنطوریون 

را بدستور مطبوخ بجوشانند و صاف کرده .... کبیره پوست بیخ بادیان باقه ریوند دو درم خربق سیاه دو دانگ  لبرباقهبیخ 

شربتی بمقدار قوت مریض گرفته دو ثلث درم غاریقون و دو ثلث درم تربد و سه طسوج سقمونیای مشوی دران حل 
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گر راحت داده مابین آن سعوط بروغن بنفشه کنند و شیر دختران بر سر دوشند کرده نیمگرم بنوشند بعد از آن ده روز دی

و ساقین و قدمین بروغن گل نیمگرم بمالند و لزوم آبزن و حمام نمایند و آب نیمگرم بسیار بر سر زنند و از جماع بالکل 

خ در تنوره و زیرباجات شیرین من  نمایند و درین ده روز اسفیدباجات و حریره مرتب از کنجد سفید و آب پایچه مطبو

یا سوء هضم بمریض حفاظت نمایند بعد از آن شربت با لوغاذیا باین نسخه .... بمقدار معتدل خورانند و از عرو  

خورانند بگیرند هلیله سیاه بست درم سنا و بسفائج هر واحد پنج درم مویز سیاه شیرین بست درم در چهار رطل آب 

مالیده صاف نموده هفتاد درم از آن بگیرند و هرگاه سوم حصه شب باقی ماند لوغاذیا سه بجوشانند تا بیک رطل آید 

مثقال بخورانند و صباح این مطبوخ بنوشانند و بعد خروج از این دوا پانزده روز پرهیز کنند و بر زیرباجات معمول باطراف 

اگر از اعرا  چیزی باقی ماند به حسب آن  جدی و چوزه ماکیان اقتصار ورزند بعده بقیه مر  و اعرا  آن نظر کنند

غر  غالج کنند به نحوی که اگر مر  انحطاط پذیرد و زائل گردد و غذای او مغز سر بره باشد اگر از معده او 

متحمل این بود و مرغ خصی فربه و جوزابات مرتب به شکر سفید و خشخا ش و سمید اگر ممکن باشد و اگر ممکن 

طب  قائم مقام آنها باشد اختیار نمایند و اگرچه مثل آنها در قوت نباشد و شخصی را این نوع نبود سائر تغذیه که در 

مالیخولیا بهم نرسد و در اثنای معالجه من کثیرالهذیان و دائم الوسواس و با حزن و گریه و سکوت طویل بود و چون 

حدت و کثرت پذیرفته و گرم گردیده مر  او منحل و کم گردید ابتدا بضحک بسیار نمود پس دانستم که خون او 

فصد هر دو قیفال او در ایام متفرق نمودم و ضعیف بسیار شد و اسهال خفیف بهمرسید از مر  صحت تام یافت 

جرجانی و ایالقی گویند که اگر سودا با خون آمیخته باشد اول رگ اکحل کشایند و اندک خون کم کنند و غذا خفیف 

یک هفته برین تدبیر بمانند بعده دیگر بار فصد اکحل کنند اگر قوت قوی باشد اخراج خون بارد جیدالکیموس دهند و تا 

بمقداریکه مناسب دانند بیک دفعه کنند بهرآنکه استفراغ آن بیک بار قوت صعود بخار بدماغ من  کند و اگر قوت قوی 

او را حیض شود و تنقیه بدن ایشان گردد و نباشد در دو یا سه دفعه بیرون کنند و زنان را رگ مابض یا صافن کشایند تا 

راحت دهند بعد .... چون طبیب را معلوم شود که بخار این خون در دماغ محکم شده رگ پیشانی باید کشاد و بعد فصد 

از ان ماءالجبن دهند و تنقیه بایارج فیقرا یکدرم و اطرفیل صغیر دو درم یا سه درم و افتیمون دو دانگ تا نیم درم مرکب 

رده در هر هفته یکبار کنند و اگر متحمل باشد یک دانگ شحم حنظل زیاده نمایند اگر باین عالج اثر صالح پدید آید ک

بر .... بهتر واال ادویه قوی تر دهند و بهترین دوا اندرین باب ایارج جالینوس ست و اگر بعد تنقیه سه بار بایارج مذکور 

مغسول و ایارج فیقرا و افتیمون و غاریقون و شحم حنظل هریک  صالح ظاهر نشود حبسی سازند از حجر ارمنی

بمقداریکه مناسب حال مریض دانند و ایارج فیقرا و روفس و لوغاذیا نیز بمطبوخ افتیمون و هلیله کابلی و هلیله سیاه و 
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ی مغسول بایارج اسطوخودوس و مویر منقی و اندکی نمک هندی سودمند باشد و اگر بعد از این راحتی نیابند حجر ارمن

فیقرا مساوی مرکب ساخته بدهند سکندر گوید که حجر ارمنی دو درم تا سه درم دهند و دیگر جا میگوید که یک درم 

یا کم و زیاده حسب حال مریض بدهند  و میان هر شربت اودیه یکبار یا دو بار سه درم اطریفل کوچک و یکدرم ایارج 

هند و هرگاه که این همه تدابیر بکار برند و مر  برحال خویش باشد ناامید فیقرا و یک درم افتیمون مرکب کرده بد

نمایند که هنگام تغییر هوا صحت ظاهر شود و اگر از ان هوا بهوای دیگر تحویل کنند .... نشاید شد و بهمین طریق 

کابلی و هلیله  صواب باشد و این معجون نجاح درین باب سخت ناف  است خون را از خلط سوداوی صاف کند هلیله

سیاه و بلیله و آمله هریک ده درم تربد و اسطوخودوس و بسفائج و غاریقون و افتیمون هریک پنج درم حجر ارمنی 

مغسول دو درم و نیم شهد مصفی سه وزن همه ادویه شربتی چهار درم و اگر مریض ضعیف باشد و متحمل عالج های 

نکنند بگیرند افتیمون هلیله سیاه هریک درم شکر چهار درم سفوف کنند قوی نبود او را جز ماءالجبن باین سفوف عالج 

و اگر مریض را عادت قی باشد و بآسانی تواند کرد اول از همه تدابر قی کنانند تا بقوت قی کردن ماده سوداوی از قعر 

عام چیزهای ملطف بدن حرکت کند و بمعده آید و بقی خارج شود و تدبیر قی بدین طریق باید که اول سه روز در ط

از این کرفس و .... چون ترب بسرکه و کرفس و سداب بسرکه تناول کنند و روز چهارم طعام خورند که برای قی موافق 

سداب و ترب زیاده بکار برند و ادویه مناسب نوشانیده قی نمایند و در مدت هفته سه دفعه قی کنند بهمین ترتیب و هر 

ز مصطکی و افسنتین رومی و گل سرخ و سنبل و اسارون و سعد بر معده کنند تا معده را بار که از قی فارغ شوند ضماد ا

آمیختن سودا با خون .... قوت دهد و بعد از انکه سه دفعه قی کرده باشد تدبیر عالج های مذکوره کنند و باید دانست 

باشد خار ش و بهق و مانند آن از وی  مختلف باشد گاهی سودا لطیف تر و تیز تر و از خون متمیز در عروق برخون طافی

باشد و گاهی سودا ساکن تر و غلیظ تر و ؟ باشد بواسیر و دوالی و داءالفیل از * 116*تولد کند و عالج این سهل تر 

و غیره متمیز بود امرا  گوناگون .... ان پیدا شود و عالج این مشکل تر باشد گاهی همه اجزای سودا با جمی  اجزای 

این نوع مالیخولیا که مذکور شد از انجمله باشد و آنجا که ماده سودا با بلغم آمیخته باشد سکنجبین که از  حادث شود و

سرکه عنصل سازند موافق تجارب محمد زکریاست که جوانی صاحب مالیخولیا را نزدیک او بردند و او گاهی موی ریش 

چرخه و محمد زکریا فرمود که او .... سخت ظاهر شده بود خود و گاهی کلوخ از دیوار همیکند یدی ودور بیضه او غلوله 

را فصد کنند و اگر خون سیاه ببیند چندان برآرند که رنگ خون بگردد و در یکماه دو مرتبه مطبوخ افتیمون دهند و آن 

وغن شب که فردای آن مطبوخ وقت خواب سه درم افتیمون با مویز منقی کوفته بدهند و بامداد مطبوخ بنوشانند و ر

یافت صفت مطبوخ افتیمون .... بنفشه بر سر او نهند و بر بیضه او ضماد ملین گذارند و دل او خو ش دارند بدین تدبیر 
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بگیرند افتیمون و هلیله کابلی و اسطوخودوس و مویز منقی هریک ده درم بسفائج پنج درم تربد نیم کوفته چهار درم 

شانید چنانکه رسم ست و صاف کنند و کسی را که از مطبوخ کراهت همه را در سه رطل آب بجو.... سنای مکی هفت 

صاحب مالیخولیا را مناسب ست و نسخه آن .... کند این حب افتیمون بدهند و نسخه ان در قول مسیحی گذشت و این 

همانست که در قول ابن عباس مسطور شد لیکن درینجا قاقله و تخم بادرنجبویه و فرنجمشک عو  تخم بادروج و 

سک است هر واحد دو درم و نیم و مشک رب  درم و نوشته که پنجاه درم پوست هلیله کابلی و هفتاد و پنج درم آمله 

منقی در چهار رطل آب بجوشانند تا نصف بماند مالیده و صاف نمایند با یک رطل عسل بقوام آرند و ادویه بدان 

.... لیخولیا بسبب اختصاص سودا بدماغ یا امتالی همه بدن بسرشند شربت دو درم و نیم ابن الیاس می نویسد که اگر ما

فصد هر دو صافن کنند و اخراج خون بحسب قوت نمایند و تغریق سر بر روغن بنفشه و کدو و بادام و تنقیه دماغ بمثل 

ط سودا حب افتیمون و مطبوخ آن بکرات سازند و معالج را که از تنقیه بدان و اسهال ایشان ملول نشود بهر آنکه خل

عسرالنضج و تحلل است و هر صبح شربت بنفشه ده درم و ترنجبین ده درم بنوشانند و غذا نخوداب و بعد ظهور نضج 

تام در قاروره تنقیه بدن بحبوب مذکوره سابق و بمطبوخ هلیله زرد و سیاه و بحقنه های حاده و لینه مذکوره در باب 

ر ایشان مداومت کنند و صاحب او از اشیای مولد سودا و غیر آن که در شیر بر س.... نسیان و سبات حسب واجب نمایند 

و ماکیان فربه و شراب .... سابق مذکور شد احتراز نماید و فالوده رقیق معمول بشکر سفید و روغن بادان و لحوم حمالن 

و اگر حدوث ان از احتراق رقیق کثیرالمزاج و ادمان حمام و ترک تعب و بالجمله همه انچه بدن را فربه کند ناف  است 

یا باسلیق ست و نوشانیدن جالب از بادرنجبویه و نیلوفر و اصل السوس مقشر و گاوزبان .... بلغم باشد عالجش فصد 

بدن بحب افتیمون یا مطبوخ آن .... هریک سه درم گلقند شکری ده درم و غذا نخودآب بشیره و مغز قرطم و بعد نضج 

رند سنا هفت درم گل سرخ و بادرنجبویه و نیلوفر هریک سه درم شکر سفید ده درم و اگر از ان کراهت کند بگی

پنج یا هفت مثقال دران حل کرده سحرگاه بنوشانند و این حب افتیمون ایشان را .... جوشانیده و صاف نموده معجون 

د ده درم غاریقون پنج درم نمک ناف  بود و اسهال برفق بغیر اذیت کند افتیمون بست درم بسفائج و ایارج فیقرا هر واح

هندی سه درم اسطوخودوس هفت درم شربتی از ان سه درم و دواءالمسک حلو و این مفرح نیز ایشان را ناف  است و 

نسخه همانست که در قول ابن عباس گذشت لیکن وزن هلیله کابلی چهل عدد و هر واحد از ادویه دو درم و مشک 

باقی بدستور شربتی یکمثقال و اگر بسبب احتراق سودای طبیعی حادث شود  تبتی یکدانگ و قاقله عو  سک است

اعسر عالج و ابطه ؟ از سائر انواع باشد عالجش تنقیه دماغ و جمی  بدن است از خلط سودا بحب افتیمون و مطبوخ ان 

وزبان و نیلوفر و بنفشه روفس و جالینوس و لوغاذیا معجون نجاح بکرات و مرات هر صباح جالب از بادرنجبویه و گا.... 
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هر یک سه درم و از گلقند شکری ده درم بنوشانند و غذا نخوداب بشیره مغز قرطم و اندک ما ش مقشر دهند و هرگاه 

نضج در قاروره ظاهر شود مطبوخ افتیمون یا مطبوخ هلیله سیاه بنوشانند و نوشانیدن ماءالجبن با افتیمون ایشان را ناف  

رند یک رطل شیر بز و جو ش دهند و یک اوقیه سکنجبین انداخته حرکت دهند تا جو ش آید است صفت ماءالجبن بگی

باسفائج نیز ایشان را ناف  است و ایارج جالینوس را در تنقیه .... پس فرود آورده صاف نموده آب او بنوشند و شوربای 

آرند باضافه بابونه و غیر آن  دماغ صاحب این مر  خاصیت عجیب است و حقنه لین که در قول گیالنی گذشت بعمل

و انچه نشاط آرد و سماع و اخبار ساره و مالقات بشخصیتی که موانست باشد و تغریق رامن روغنهای مرطب و ریختن 

آب شیرین نیمگرم بر سر و نطول بآب تخم خطمی و غیر آن که در قول صاحب کامل گذشت و بعد از ان دوشیدن شیر 

ه بشیر تر کرده بران و سعوط با دهان مذکوره بعمل آرند و هر صبح جالب او عرق گاوزبان از پستان بر سر و نهادن پنب

بشکر ده درم و یک مثقال از این مفرح بدهند بگیرند گل سرخ و سعد و قرنفل هر واحد پنج درم بسباسه قرفه تخم 

نج بسرشند و این فرنجمشک پوست ترنج هر یک سه درم مشک خالص یکدانگ کوفته بیخته بشربت سیب یا تر

دواءالمسک حلو ایشان را ناف  است مروارید بسد کهربا ابریشم خام مقر  هریک دو درم مشک خالص یکنیم مثقال 

فلفل دارفلفل دارچینی قرنفل خیربوا ساذج هندی ....  *117* تخم فرنجمشک تخم نمام تخم مرزنجو ش مصطکی

نیم درم کوفته بیخته بعسل بسرشند شربتی از ان یک مثقال و پوست ترنج بهمن سفید و سرخ تخم بادروج هر واحد یک

اگر بسبب  حیض باشد و عالجش تلطیف دم طمث ست و هر صبح جالب از پرسیاوشان و اصل السوس و تربک هر 

قرطم و زیر باج معمول بسرکه و نخود و زعفران و .... یک سه درم و شکر ده درم بنوشانند و غذا مزوره آب نخود بشیره 

کر دهند خجندی گوید که اگر سببش خلط سودا مخصوص بنفس دماغ باشد فصد صافن و تغریق سر بادهان مرطبه ش

شیر بر سر کنند و هر صباح خمیره بنفشه ده درم گاوزبان یکدرم اصل السوس یکدرم ترنجبین ده درم .... و ادمان 

ماءالشعیر و نخود بروغن بادام و اسفاناج و .... وی تپ  بنوشانند و نخودآب بلحوم بره و چوزه مرغ فربه خورانند و اگر با

کدو دهند بعد ظهور نضج این مطبوخ افتیمون چند مرتبه بدهند نسخه آن هلیله کابلی هلیله سیاه هر یک ده درم بلیله 

 شیر آمله هر یک چهار درم مویز منقی بست درم سنای مکی شش درم گل سرخ پنج ردم افسنتین شکاعی باداورد هر

واحد چهار درم اسطوخودوس کمافیطوس کماذریوس بسفائج کوفته هر یک سه درم گاوزبان بادرنجبویه هر یک پنج 

درم ساذج هندی قرنقل هر واحد یکنیم درم تخم بادرنجبویه تخم فرنجمشک تربد هر یک دو درم انیسون بادیان هر 

ند پس افتیمون سه درم دران اندازند و مالیده صاف بما.... واحد یک درم همه را در شش رطل آب شیرین بجوشانند تا 

کنند و غاریقون یک درم صبر چهار دانگ نمک نفطی دو دانگ الجورد شحم حنظل کتیرا هر واحد یکنیم دانگ شکر 
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انداخته بقدر احتیاج از ان نیمگرم وقت سحر بنوشند و کسی که اخراج صفرا معذلک بخواهد بلیله زرد هفت درم در .... 

سودا پرهیز کنند دور ؟ بدن کوشند و اگر سببش امتالی جمی  .... خ و سقمونیا نیم دانگ در سر دارد افزایند و از مطبو

همانست که .... بدن از سودا باشد عالجش همین است لیکن قوی تر ازین و عالج مالیخولیا که از احتراق بلغم یا سودا 

مونی صاحب مالیخولیا و توحش و صرع را ناف  است افتیمون ده درم در قول ابن الیاس مذکور شد و این سکنجبین افتی

بسفائج شش درم بادرنجبویه تخم بادروج تخم فرنجمشک زربناد و رونج بمنین ساذج ینبل قاقله هر یک سه نیم درم 

چهار .. ..تخم کشوث تخم کاسنی اصل السوس بیخ کاسنی هر یک یازده درم گاوزبان پانزده درم زوفا کمافیطوس حاشا 

درم پرسیاوشان پنج درم گلقند شکری مثل مجموع همه ادویه را در سرکه کهنه یک شبانه روز تر کنند بعد از آن پنج 

رطل آب بران ریخته به آتش مالیم بجوشانند صاف کرده شکر به قدری که طعم او محسوس گردد بران انداخته بقوام 

در این روغن لبوب سبعه اصحاب مالیخولیا و امرا  سوداوی را ناف   آرند شربت پنج درم به ماءالجبن یا به آب خالص

است مغز فندق مغز بادام مغز پسته کنجد مغز جوز مغز چلغوزه مغز تخم کدو مساوی روغن برآرند و به قدر نیم درم ازان 

النی گذشت هر یک سعوط کنند و این حقنه لین ناف  این مر  است بابونه اکلیل الملک و دیگر ادویه که در قول گی

پنج درم و ترنجبین پانزده درم عو  مغز فلوس و روغن بنفشه و نسخه مفرح حار در قول ابن الیاس مسطور شد خضر 

و قرشی و سدید می نویسند ابتدا به فصد کنند اگر در خون کثرت یابند یا از قیفال چنانچه در صنف اول یعنی 

.... صافن چنانچه در نوع ثانی و ثالث یعنی مالیخولیا که ماده آن در جمی   مالیخولیای دماغی و یا از اکحل و باسلیق و

باشد و در مراقی پس اگر خون سیاه و غلیظ برآید مقدار حاجت برآرند واال بسرعت بند کنند که هنوز ماده مستقر در 

انواع آن در ابتدا ماءالشعیر دماغ بود و در عروق بدن منتشر نباشد و درین هنگام فصد پیشانی صواب باشد و در هر سه 

مبرز ببزور بارده مثل اسفاناج و کشنیز یا ساده بشکر دهند یا جالب بگالب و عر  گاوزبان بشکر و تخم ریحان یا 

بعرق گاوزبان یا شربت نیلوفر یا شربت شاهتره بعرق گاوزبان تنها و بعرق بید و عرق بادرنجبویه بنوشانند و یا .... شربت 

بویه و اسطوخودوس و گاوزبان اصل السوس و سپستان  گل سرخ بشکر یا خمیره بنفشه یا گلقند دهند و مطبوخ بادرنج

.... اغذیه جیدالکیموس مرطب بسیار مثل شوربای چوزه مرغ و ماکیان فربه و بره و بزغاله خورانند و یا اجاصیه و زمانیه 

و فصل و بلد حار یا حنطیه یا رشته اگر هضم احتمال  و حصرمیه دهند اگر سودا از احتراق صفرا باشد و در سن شباب

اغذیه در قول گیالنی گذشت و حلوا از شکر و .... کند و مالیخولیای مراقی نباشد چه مراقی را ضعف معده الزم است 

 نشاسته و روغن بادام و خشخا ش و تخم خرفه سوده یا شیر آن داخل کرده و فواکه و ادهان بارده که سابق مذکور شد

عالمات نضج ظاهر شود و قوت متحمل باشد تنقیه بمطبوخ فواکه در صفراوی و بیطبخ افتیمون یا .... استعمال نمایند 
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سودا بماءالجبن دهند و اطریفل صغیر .... حب آن در سوداوی نمایند یا پنج درم تا هشت درم افتیمون بشیر تازه و شکر 

لیای دماغی نیکوست و تعهد تنقیه بعد هر اندک  مدت نمایند و انف  اشیا تنها یا مقوی به افتیمون و خصوصاً در مالیخو

ماءالجبن ست که دران افتیمون و هلیله سیاه خیسانیده شربت شاهتره و روغن بادام بران .... که درین باب بمشاهده 

ر زمان راحت دهند انداخته باشند و باید که ایشان را از معالجه یعنی استعمال مطبوخات منضجه و مسهالت بعد ه

بتکرار تنقیه ساقط نشود و از نکایت مسهل استراحت یابد در ایام  راحت و عقب تنقیه مفرحات یا قوتیه استعمال کنند و 

کسی که مهیب و باوقار بود و صاحبان این .... لزوم عقل ایشان نمایند بمالزمت شخصی که ازان محبت داشته باشند 

عض گمانهای فاسد ایشان بآنها مائل شود تا حدت و غضب ایشان  بعناد و مجادله زیاده مر  را مهابت او باشد و در ب

مالیخولیا مردمان عقیل را میباشد بسبب کثرت افکار ایشان در علوم و تدبیرات معیشت و بسبب حرارت .... نشود و اکثر 

اوالً از صافن و ثانیا از  *118*ند مزاج و قلوب و کبر راس و دماغ های ایشان انطاکی گوید که مبادرت بفصد نمای

اکحل و از غذا بر ماکیان و شیر و تخم مرغ و کاهو و کدو بروغن بادام اقتصار نمایند و هر صباح بقیراطی از بندق 

نموده سعوط کنند و در هر هفته یکبار الجورد و افتیمون هر واحد یک .... هندی و اندک مشک خالص در روغن گاو 

و سکنجبین بخورند و هر روز پنج درم اسپغول با پانزده درم شکر سفید و بست درم گالب بدهند که مثقال بماءالجبن 

و مداومت این معجون کنند که از اختیارات پسندیده ما برای انواع جنون ست سنای مکی پاک کرده بست درم .... عالج 

مروارید ناسفته چهار درم الجورد سه  برگ حنظل صبر اسارون افتیمون بسفائج هرکدام هفت درم گل سرخ شش درم

درم عنبر اشهب مشک خالص نیم مثال شکر سفید پنج برابر مجموع شکر را با شیر گوسفند حل کرده بقوام آرند و ادویه 

کوفته بیخته بسرشند و در هر سه روز مقدار سه درم بخورند و مداومت حمام کنند و خواب بر مثل گل سرخ و بنفشه و 

نمایند اگر تابستان باشد واال احتراز از هوا کنند و آن حسب فصول نمایند و آنچه بالخاصیت در اقسام  مورد قریب آن

جنون و مالیخولیا فائده دهد تریاق الذهب ست و تعلیق فاوانیا و زمرد را با خود داشتن و خوردن صفت تریاق الذهب که 

جذام و استسقاو یرقان و حصر بول و بواسیر خالص گردانید بارها تجربه کردم و صحیح یافتم و از مالیخولیا و صرع و 

مروارید ناسفته هر قدر که خواهند در صالیه انداخته بترشی ترنج آب لیموده مثل آن بسایند و در شیشه کرده دهن او 

محکم بسته در آب گرم سه هفته بدارند تا حل شود بعد از آن بگیرند صبر سقوطری هفت درم سقمونیا پنج درم 

افتیمون دارچینی قصب الزریره هر واحد چهار درم الجورد قرنفل عودهندی صندل سرخ صمغ عربی کتیرا هر واحد سه 

و اگر تفریج عظیم و تقویت باه .... درم همه راسائیده بآب محلول مذکور سرشته حبها بقدر نخود سازند شربتی از آن 

ند قطره بران چکانیده بسایند و با ترکیب سابق بیامیزند و گاه ازان مطلوب باشد طال را بگدازند و آب محلول مذکور چ
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فادزهر حیوانی آمیخته می شود و سموم فی الحال خالص می گرداند و هرگاه بقدر دو قیراط از مرکب مذکور در آب 

بخشد و در مصروع را افافت .... شگوفه ترنج حل کرده در بینی صاحب یرقان بچکانند همان روز رنگ را باصالح آورد و 

روغن بنفشه محافظت از طاعون دوبا کند هرگاه بینی را بدان هر روز چرب کنند و یک قیراط از ان بخورند و اگر در 

شیر ماده اسب حل کرده صوف را بدان آغشته زن بعد از حیض حمول سازد بسرعت حامله شود و اگر در مسکه گاوی 

بآب کرفس و به جهت خفقان بآب گاوزبان و .... شود و برای تفتت  حل کرده مجذوم قبل از ریختن اطراف او بخورد به

بادیان سبز و برای بواسیر بآب عناب بخورند و گاهی هر دو نوع بهمن اضافه کرده میشود و جالینوس به بهمن سرخ و 

که در ایضاً کشیز تر و خشک امر کرده و سر ایشان را بدانچه در سرسام گذشت طال نمایند میر عو  می نویسد 

ابتدای مر  و در مالیخولیای دماغی رگ صافن بکشایند واال رگ اکحل و این منضج دهند بیخ بادیان بیخ کاسنی 

اصل السوس بسفائج گاوزبان بادرنجبویه هلیله کابلی جوشانیده صاف نموده افتیمون به قدر حاجت مالیده با ترنجبین 

ر انضاج و تنقیه برفق اثری عجیب دارد هر بامداد بطریق مناسب بنوشند و سکنجبین افتیمونی به نسخه شیخ الرئیس د

تا ده روز بنوشد و نسخه آن در قول خجندی گذشت و این شربت از مجربات حکیم علی در صورت قلت ماده و استعداد 

ان اعضای رئیسه بتولد خلط سوداوی عظیم النف  است تخم کاسنی بادرنجبویه تخم فرنجمشک هرکدام بست درم گاوزب

سی درم برگ بادرنجبویه پانزده درم اصل السوس ده درم بسفائج بادیان هرکدام هفت درم همه را در شش مثل آن 

گالب و دو چندان آب سیب بجوشانند تا سه چند بماند صاف نموده قند سفید آمیخته شربت یا سکنجبین مرتب سازند و 

اسطوخودوس مویز منقی هرکدام ده درم شاهتره بسفائج  بعد از حصول نضج این مطبوخ افتیمون بدهند هلیله کابلی

سنای مکی هر یک پنج درم در سه رطل آب بجوشانند چون یک رطل بماند افتیمون ده درم دران انداخته بگذارند تا 

سرد شود صاف کرده غاریقون سفید یک درم تربد سفید دو درم صبر سقوطری مثل آن اضافه کرده با شکر شیرین 

ند و این مطبوخ حنین بن اسحاق بجهت زنی صاحب سودا تالیف نموده هلیله زرد هلیله سیاه هلیله کابلی ساخته بنوش

بسفائج در سه رطل آب بجوشانند تا به نصف آید سنای مکی افتیمون اضافه نموده چند جو ش داده صاف نمایند پس 

رسد صاف کرده بست و پنج مثقال آن را با چهل بجوشانند تا به نصف .... آلوبخارا تمرهندی مویز منقی با دو رطل آب 

مثقال آب صاف کرده اول و پانزده مثقال شکر سفید بنوشند و این طبیخ افتیمون موافق نسخه کامل است هلیله زرد ده 

درم هلیله کابلی هلیله سیاه هر کدام هفت درم بلیله امله هرکدام چهار درم مویز منقی سی درم آلو بخارا پانزده دانه 

گاوزبان برگ بادرنجبویه اسطوخودوس غافث هرکدام چهار درم بسفائج سه درم تربد سفید کوفته دو درم همه را در پنج 

رطل آب بجوشانند تا یک رطل و ثلث رطل بماند آنگاه افتیمون پنج درم اضافه نموده بجوشانند تا بیک رطل آید مالیده 
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سرشته اضافه کرده بنوشند و چون ده بار یا زیاده اجابت شود عمل و صاف نموده غاریقون سفید یک درم با قدری عسل 

دوا را بلعاب اسپغول یک مثقال گالب عرق گاوزبان بید و قند سفید قط  باید کرد بعد از ان بتعدیل مزاج بکوشند و سر 

گر نوبت دیگر را بعد تراشیدن موی بروغنهای مرطب تر دارند و حمام رطب بآب شیرین پیوسته استعمال نمایند و ا

* 119* کنند و از بنفشه و نیلوفر و جو مقشر و بابونه و.... مسهل رسند حب اصطمخیقون یا حب اسطوخودوس 

پوست خشخا ش نطول سازند و اگر بدن خشک و الغر و ماده کمتر باشد و غلبه خون چندان محسوس نشود به هیچ 

و تفریج و تقویت قلب بکوشند و از بهترین منقیات که وجه فصد و مسهل روا ندارند و بترطیب بدن و تعدیل مزاج 

اصحاب مالیخولیا در صورت احتیاج تنقیه بآن محتاج اند ماءالجبن باین صورت ست بگیرند شیر بز جوان سرخ رنگ 

فربه که مدت چهل روز از زادن او گذشته باشد مقدار دو رطل و در دیگ گلین نو بجوشانند و بچوب انجیر که سر او را 

قشر نموده و کوفته باشند حرکت همیدهند و بعد از انکه دو سه جو ش اید سکنجبین بسیار تر ش بقدر دو اوقیه دران م

انداخته بنهند  تا سرد شود و صاف کرده افتیمون پنج درم بروغن بادام چرب ساخته دران بخیسانند  و صبح بدست 

قال اضافه نموده بنوشند و اگر خواسته باشند شبانگاه مالیده صاف نموده الجورد مغسول حجر ارمنی هر کدام یک مث

وقت خفتن حب الجورد بمعجون نجاح سرشته ورق نقره پیچیده بخورند و بامداد ماءالجبن با مغز فلوس و ترنجبین و 

شیرخشت بدهند و اگر طب  مجیب و ماده قلیل باشد ماءالجبن ساده عجیب النف  است و تصرفات بحسب مزاج اندران 

است چنانکه گاهی تمرهندی دران بخیسانند و بقند سفید شیرین ساخته بدهند و گاهی اسطوخودوس و افتیمون و جائز

گاوزبان بحسب احتمال قوت و وقت و عادت بیفزایند و مداومت حمام رطب در روز مسهل بعد از فراغ اسهال در روز 

که مجلس او را با زهار بارده و میاه جاریه و اوتار ساز راحت قبل از غذا و نطول آب گرم بر سر بغایت سودمندست و باید 

و الحان دلکش آراسته دارند و در جمی  احوال از رعایت قلب و تقویت آن غافل نباشند و بمفرحات و مبدالت بتفریح و 

ث از تعدیل وی کوشش نمایند و مفرح یاقوتی بوعلی درین باب از مجربات ست گیالنی گوید که عالج مالیخولیای حاد

احتراق سودای طبیعی اینست که اگر عالمات خون ظاهر باشد فصد هفت اندام و تقلیل خون سوداوی بدفعات نمایند و 

زنان را برای ادرار حیض فصد مابض و صافن کنند و اگر فصد ممکن نبود تدبیر ترطیب و تنقیه بنوعی کنند که در قول 

ر قول جرجانی مسطور شد و معالجه او بعالج خفقان بارد کنند و ابن عباس گذشت و یا بماءالجبن سفوفی دهند که د

اگر در بدن او حرارت و در نبض سرعت باشد عالجش بعالج خفقان م  الحراره نمایند و معجون نجاح و معجون 

افتیمون بشربت بادرنجبویه برای ایشان ناف  ست و این مطبوخ افتیمون برای این ؟ و جمی  امرا  سوداوی از چرب 

کهنه و بهق سیاه مفید بود هلیله سیاه بست درم بسفائج کوفته چهار درم تربد کوفته یکنیم درم مویز منقی پانزده درم 
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در چهار رطل آب بجوشانند تا یک رطل بماند پس  هفت درم افتیمون نو انداخته یک جو ش دهند و مالیده صاف نموده 

نظل دو دانگ نمک نفطی یک دانگ بعسل سرشته سه ساعت دو ثلث رطل ازان بگیرند و غاریقون ثلث درم شحم ح

قبل از مطبوخ بخورند پس مطبوخ مذکور بنوشند و انچه این را و جمی  امرا  سوداویه و قولنج را نف  می کند شوربای 

خروس پیرست که بآب و نمک و شش درم بسفائج کوفته بپزند و شوربای آن بنوشند و عالح مالیخولیای حادث از سودا 

که از احتراق بلغم باشد مثل عالج مذکورست و این معجون را بغایت ستوده اند بگیرند هلیله جات و افتیمون و افسنتین 

و امله مساوی و اندک مصطکی کوفته بیخته بعسل بسرشند بعده تبربد و خربق سیاه و سقمونیای مشوی تقویت داده 

در معده ورم نباشد بعضی متاخرین می نویسند که در مالیخولیای در هر سه روز یکبار دو درم تا سه درم بدهند و اگر 

سوداوی منضج از عناب ده دانه گاوزبان بادرنجبویه تخم کاسنی نیم کوفته هر یک دو مثقال جو ش داده صاف نموده 

با مغز  یک اوقیه گلقند مالیده باز صاف کرده یا ده درم شربت بنفشه داخل کرده بدهند و تعدیل غذای او به نخوداب

بادام و اسفاناج یا ما ش مقشر و گوشت بره و بزغاله شیرخواره و فواکه رطبه کنند و در ایام منضجات بدن را بروغن بادام 

کنند و بعد انکه ترطیب در بدن بهمرسیده و اخالط لضج یافته قابل تنقیه شده باشد مطبوخ .... و بنفشه بمالند و سعوط 

نمایند عناب سپستان هریک پنجاه .... مرتبه تنقیه نمایند و اگر بدن ضعیف باشد تنقیه  افتیمون و بسفائج و هلیله چند

عدد شاهتره سنای مکی هر یک پنج درم هلیله سیاه گاو زبان بسفائج مقشر نیمکوفته افتیمون هریک سه درم گل سرخ 

ترنجبین هریک دو استار و فانیذ یک بطبیخ نموده صاف کرده دران ده درم فلوس خیارشنبر و تمرهندی و .... چهار درم 

ریخته نیم گرم نموده بیاشامند و اگر ده درم شیرخشت .... استار حل نموده صاف کرده روغن بادام شیرین یک مثقال 

زیاده نمایند قوی تر می گردد و یا باین مطبوخ بسفائج مقشر کوفته اصل السوس مقشر کوفته پوست بیخ کاسنی 

بادرنجبویه هلیله کابلی هریک بقدر حاجت جوشانیده صاف کرده ترنجبین و شیرخشت دران حل  ....گاوزبان بادیان و 

یا قی فرمایند و اگر معده .... کرده باز صاف نموده و نیمگرم بیاشامند و ایضاً تنقیه بحبوب افتیمون یا بحقنه برای 

سر دوشند و آب نیمگرم بر سر ریزند و بر ضعیف نباشد و مابین مسهالت روغن بنفشه سعوط نمایند و شیر دختران بر 

ساقین و قدمین و سر و بدن روغن بنفشه نیم گرم بمالند و حمام و آبزن الزم گیرند و تغذیه ؟ آب پایچه نمایند و 

مرتب .... محافظت از تخمه و بدهضمی کنند و ایضاً بعد از تنقیه استعمال مرطبات و مقویات دماغ و قلب نمایند و مدام 

بونه و شبت و اکلیل الملک و اصل السوس بر سر ریزند و ادهان مناسبه چون روغن بنفشه و کدو و بادام بر سر از با

بمالند و اغذیه مولد خون ؟ و لطیف مانند ماهی رضراضی پایچه خفیفه مثل چوجه مرغ و دراج خورانند مولف اقتباس 

.... هار پدید آمدی و تا شروع زمستان میماند درین می نویسد که شخصی مالیخولیای نائبه بود که در اول موسم ب
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نمام نهادم و .... از ظهور نوبت بیک هفته درد سر عار  میشد من در شروع درد سر بر تارک سر او .... معالجه سودمند 

که به دست خوب  *101*.... همانوقت یک عدد زردی بیضه سنگ پشت و زعفران سه ماشه در یک توله ؟ آمیخته 

جا بمالند تا همه جذب شود و تا سه روز همین نمط به عمل آرند و این دوا دادم شیر مغز بادام هفت عدد گل سرخ بر ان

و کیوره پنج توله و گالب چهار توله و شربت گاوزبان و نیلوفر هر یک دو توله ..... یک توله برگ تنبول پخته سه عدد 

خفیف پدید ..... ر ماشه پاشیده بنوشند در عرصه سه روز درد سر داخل کرده تخم بادرنجبویه سه ماشه تخم شربتی چها

آمد و بهمین دوا در عرصه یکماه بتمامه زائل گردید و در سال آینده باز به دستور همه تدبیر به عمل آمد همه اعرا  

 خفیف تر ظاهر گشت و در سال سوم هیچ اثر خفیف هم ظاهر نشد 

  عالج مالیخولیای مراقی 

اول فصد باسلیق نمایند از دست چپ و بقول جالینوس و مسیحی اسیلم چپ و بقول روفس و ابن جزله صافن کشایند و 

از اکحل و صافنین گیرند و اگر قوت قوی باشد در هر چهل روز فصد باسلیق ..... ابن سرافیون و رازی گویند که فصد 

ورم معده و احشا یا سوءمزاج حار محرق باشد تدارک او  سودمند است و باید که فصد وسی  نمایند پس اگر سبب او

نمایند بدانچه در بحث اورام معده و عالج امرا  حار معده و جگر خواهد آمد و تبرید و ترطیب و تقویت سرکنند 

چنانچه ذکر یافت و اگر به سبب ورم حار مراق باشد .....  بچیزهایی که در امرا  حار دماغی مسطور شد و همچنین 

..... عالجه و تحلیل او بمثل اورام حار نمایند و تقویت سر ملحوظ دارند و تغریق راس بادهان مقوی و مرطبات کنند و م

بر مراق گذارند و در چنین حالت تسخین جگر ننمایند بلکه اگر درین علت حرارت جگر محرق خون دریابند برای من  

ه و تقویت طحال نمایند و محاجم به مراق نهند و در صورت گرمی تولد سودا دران اصالح حال کبد باشیای مبرده مرطب

و آب ...... جگر حال بیمار مثل مکبودین میباشد پس تدارک او باشربه بارده همچون شیره تخمهای سرو و آب کاسنی و 

یرخشت و هندوانه و ماءالشعیر و شربت بنفشه و تنقیه ماده آن بآب کاسنی و آب لبالب و مغزفلوس و تمرهندی و ش

و هر وقت که طعام خورند اندک کاهو و کاسنی با سرکه بخورند و اگر ..... بماءالجبن نمایند و رگ باسلیق گشایند و غذا 

باشد و کاهو ..... سده باشد و یا حاجت تلطیف خلط بود اندک کرفس اضافه نمایند و اگر سده باشد چغندر و اسفاناخ نیز 

ود و اگر هاضمه قوی باشد و در عروق جگر سده نبود طعام سرد و غلیظ مثل حلیم و و کاسنی پخته و خام نیز ناف  ب

دهند و ایضا برای حرارت جگر و سدد ماساریقا آب کاسنی سبز مروق ..... مصوص ماهی تازه و کر ش گاو و کله پایچه 

..... ه جهت آخر روزانه شیره خیارین شیره مغز تخم هندوانه هر یک شش ماشه گلقند و توله با قرص زرشک صبح و ب
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ورق نقره یک یک عدد شیره مغز تخم هندوانه شش ماشه گالب عرق کیوره دو دو توله عرق گاوزبان پنج توله گلقند 

نسترن دو توله بدهند و همچنین بهر تبرید کبد آب کاسنی شربت بزوری و یا شیره زرشک و شیره خیارین عرق عنب 

بت بزوری و یا دواءالمسک بارد شیره تخم خرفه عرقیات مذکوره گالب شربت الثعلب عرق کاسنی گالب سکنجبین شر

و یا کاسنی چکیده شربت بزوری گلقند بدهند و صندل سفید به گالب سائیده پارچه تر کرده بر موض  جگر گذارند ..... 

تنقیه سپرز و تقویت آن نمایند طحال باشد باسلیق زنند و ..... و اگر حرارت زیاده باشد کافور هم اضافه کنند و اگربسبب 

بدانچه و رباب امرا  طحال ذکر یابد و ماءالجبن مرتب بسکنجبین افتیمونی باید داد و هرچه در مالیخولیای سوداوی 

گذشت به کار برند وایضا اگر ماده در طحال باشد به فصد و اسهال و مضمرات طحال که در محلش مذکور گردد 

و مانند آن بر طحال بمالند تا که طحال بسوی دماغ ارسال ننماید و با وجود آن از رعایت  اشتغال ورزند و دواء الخردل

مزاج و حمایت قلب غافل نباشند و در طحالی بهر اسهال ادویه قویه دادن باک ندارد و کذلک در هر عضوی که ماده 

ایند و باید که بر مراق اطلیه و باشد در تنقیه و تقویت آن عضو به نوعی که در مقام هر یک مضبوط است توجه نم

روغن گل طال نمودن از مجربات ..... اضمده محلله رادعه و مان  تولد ؟ به عمل آرند و انجیر در سرکه تر کرده مالیده 

است و همچنین عصیر برگ کاسنی و گشنیز سبز و گل سرخ و ریوند خطائی هر یک دو ورم ضماد کردن و به بادکش 

و گالب و سرکه و تدهین به روغن گل نمایند و چون فساد در مراق بسیار ..... جدوار در آب خنک داشتن و همچنین 

کافی ..... باشد پس داغ نهادن بر جانب راست بسی مفیدست و اما آنجا که سبب ورم طحال و رحم و غیره باشد عالج 

مر  ترک استفراغ قویست اوال اگر به  بود و آنچه مولودی بود عالج نپذیرد و کذا فی المیامر و گویند که عالج این

معده و احشا و باعث زیادتی ورم و سده گردد و .... سبب معده یا ماساریقا یا مراق باشد تا منجدب نگردد و مواد فاسد 

احداث تشنج و موت نماید مگر عند ضرورت شدید از کثرث ماده و بودن آن در فضای معده و خوف زیادتی حدت و 

آن در بدن که درین صورت جائزست ولیکن برفق و سهولت بمطبوخ یا حقنه غیر حاد و قی درین علت عفونت و انتشار 

جائز نیست جهت آنکه ماده را بسوی اعلی متوجه میگرداند مگر آنکه طبیعت دف  نماید ماده را بقی و قی بسهولت آید 

افتیمون و ایارج فیقرا و یا به دوای دیگر که درین حالت اوال منضجات موافقه خورانیده بعد ظهور نفج تام بمطبوخ 

باحشا نرسد و درین مر  محتاج میگردند باستفراغ سودا برای دو فائده ..... حسب مزاج قی نمایند تا به آسانی قی آید 

یکی مضادت رطوبت یبوست را دوم من  تولد ریاح و ابخره و من  صعود آن به سوی دماغ و به قول شیخ در مالیخولیای 

ی نیز اصالح کبد بیشتر واجب ست تا دران سودا متولد نشود و اکثر اصحاب آن باشیای مبرده مرطبه منتف  می مراق

سودا میباشند و بنابر آنکه مان  اند از تولد ریح و بخار که بتصاعد خود  *211*.....شوند به جهت آنکه ترطیب میکنند و 
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ارد انتفاع حقیقی قاط  مر  نیست ولیکن بارد چون رطب باشد از به سوی راس ایذا میدهند و اگر چه انتفاع باشیاء ب

آن ماده سودا متولد نمی شود و ایضا ماده حاصله متبخر نمیگردد و امیدست که طبیعت بران استیال یابد و اصالح آن 

عال خود از احتراق بنابر سهولت انف..... نماید و بدانکه تدبیر مغلظ مولد بلقم بساست که مقاومت سودا می کند و تدبیر 

گاهی ضرر و اعانت سودا می نماید و بر نف  خروج بلغم بقی و اسهال در بعضی مغرور نشوند زیرا که آن نف  بدین جهت 

نیست که استفراغ بلغم ناف  آنهاست بلکه انتفاع از آن بدین سبب است که کثرت و انضغاط اخالط از آنها زائل می شود 

ا ناف  بالذات استفراغ سوداست و گویند که ادویه مبرده اگرچه در این مر  شدید المنفعت و ابخره قلت می پذیرد و ام

باشند لیکن از جهت اضعاف معده مضراند پس می باید که بآنها ادویه مقوی معده آمیزند و یا وقتی مبرده مرطبه 

ت و جوارشات مقوی معده و دل مفید استعمال کنند و وقت دیگر ادویه مقویه به عمل آرند و گلقند و سکنجبین و مفرحا

بود و گویند که نوشیدن عرق برگ تاج خروس درین مر  مفید است تدبیر مراق حار مزاج اگرچه قاروره سفید و نبض 

بطی بود ترک استفراغ و ادویه حار کنند و به ترطیب و تبرید مزاج به جهت من  صعود ابخره بدماغ و من  تولد سودا و 

و جفاف عار  از ماده محترقه نمایند و آب کاسنی مروق و ماءالجبن و شاهتره شدیدالنف  است و دف  حرارت و یبس 

آب عنب الثعلب مروق با ترنجبین نیز مفید و نوشیدن شیر خر بسیار ناف  بود و طریق آن بدستور مقرر در دق است و 

است و بهر تبرید جگر آرد جو و صندل به گالب  اگر بهم نرسد شیر زنان نیز ناف  و شربت نیلوفر و شربت دینار نیز مفید

بر جگر ضماد نمایند و استعمال معجون راحت برای تبرید و ترطیب و من  صعود ابخره خیلی سودمند است و  بهر 

تقویت معده شربت انار و به و زرشک و سیب و سکنجبین رمانی و سفرجلی و غیره ناف  شناسند و گاه گاهی تلیین طب  

بحقنه لین و یا از فتل مسهله نرم نمایند و سفوف سودا با ماءالجبن مناسب است و ریاح مراقی نیز اکثر  بملین و یا

بماءالجبن زائل می شود و درین باب اطریفل رمانی جام  است و باید که مطبوخ و مسهل اصحاب مراق قلیل االجزا 

الثعلب تخم خیارین کوفته کاسنی کوفته مویز  باشد چنانچه در صورت قبض طب  گل بنفشه و نیلوفر و گاوزبان عنب

منقی شاهتره آلوبخارا پوست بیخ کاسنی افتیمون مغز فلوس گلقند روغن بادام اکثر در ماءالجبن خیسانیده میدهند و اگر 

له طبیعت مجیب باشد و ماده اندک ماءالجبن ساده با شربت نیلوفر کفایت کند و فائده بلیغ رساند و گاهی خیارین دو تو

تخم خربزه یک توله خارخسک نه ماشه در ماءالجبن خیسانیده مالیده صاف نموده  شربت بزوری یا زرشک داخل کرده 

میدهند پس متوجه ترطیب دماغ و تعدیل آن گردند بریختن شیر دختران و آب نیمگرم بسیار بر سر و مالش آن بادهان 

ثل معجون یاقوت و جوار ش شاهی و آمله لولوی و معجون فالح مرطبه مذکوره و ایضا بعد استفراغات مفرحات یاقوتی م

و طریفل گشنیز معمول ذکاء اهلل خان و خمیره خشخا ش کوکناری و زرد و خمیره ابریشم بارد علویخانی و خمیره عود 
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رق تر ش و معجون نقره و طال و معجون صندل و مفرح بارد و یاقوتی بارد دهند و شربت الغزا و شراب الصالحین و ع

شیر درین باب بسیار ناف  است و یا خمیره مروارید یا خمیره گاوزبان با شیره تخم خرفه و عرق گاوزبان و شربت انار یا 

بدیگر اشربه مناسبه چون گالب و عرق بیدمشک و شیره گشنیز خشک و تخم کاهو و تخم خرفه با شربت سیب و 

استعمال نماید ماءالشعیر به شربت خشخا ش و سعوط  شربت گاوزبان تخم ریحان یا فرنجمشک پاشیده حسب حاجت

بروغن کدو و بنفشه و نیلوفر به عمل آرند و انکباب و نطول و ضماد و سعوط معمولی که هر یک در قرابادین مسطور 

انی شد بکار برند و اگر با وجود حرارت و حدت مزاج یبس و الغری باشد غذا ماءالشعیر و مزوره بارد مانند کدو و بقله یم

از بسیار خوردن و شب .....  بروغن بادام دهند و اگر در بدن ضعف باشد بچوزه مرغ و کله گوسفند و بزغاله غذا سازند

خواری پرهیز نمایند و یا آب یخنی با افشره لیمو و تمرهندی دهند و اگر ضرورت نباشد حموضات ندهند ذکر بعض 

بار اگر بیخوابی باشد نمک در شیر میش آمیخته بر کف دست و پا تراکیب ناف  مراق در مزاج حار از  مطب اساتذه ک

در هر ماه پنچ ..... مالند و قدری افیون در ماءالشعیر حل کرده نوشانند یا در شیر زنان حل کرده سعوط نمایند و این 

خیسانیده شش مرتبه استعمال کنند آمله گشنیز هلیله سیاه هر یک شش ماشه براده صندل چهار ماشه در عرقیات 

با صعود بخارات و تیرگی رو باشد مفرح بارد همراه شیره کاهو شیره خرفه هر ..... شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند ایضا 

واحد شش ماشه عرق عنب الثعلب عرق صندل شش توله شربت بنفشه تخم ریحان چهار ماشه حل کرده بدهند پس 

یرجات سه سه ماشه کنند و در صورت قبض هلیله سیاه کوفته وقت اگر مریض را از نشستن در آفتاب راحت آید وزن ش

شب بدهند اگر آخر روز بخارات متساعد شوند تبرید مذکور وقت تصاعد بخار و هلیله صبح دهند واگر شکایت درد 

ساقین هم باشد شیره خیارین و خارخسک در عرق شاهتره و گالب برآورده شربت بزوری در آن کرده بنوشانند ایضا 

برای رف  سوز ش گلو و سر از بخارات صفرای محترقه تبرید از شیره زرشک هفت ماشه و عرقیات و شربت بزوری 

هفت ماشه در گالب چهار توله تر کرده صبح یک یک بسر سوزن برداشته بخورند و ..... دهند و اگر با سوز ش معده 

اعضا و گاهی عرق آمدن و .....  اس بخارات گالب بنوشند دیگر مراق با حرارت مزاج و سوز ش دماغ و چشم و احس

آتشک کهنه باشد آمله مربی یک عدد عرق شاهتره ده توله شربت انار شیرین دو توله باز اطریفل گشنیزی یک توله 

شربت نیلوفر دو توله باز اطریفل یک توله شیره تخم کاسنی شش ماشه لعاب  *212*شیره خیارین شش ماشه 

خورند ..... تره ده توله نبات یکنیم توله باز شیره خیارین به جای کاسنی باز بعد فصد هفت اسپغول نه ماشه عرق شاه

دیگر برای احتراقی مراقی و جوشش دماغ و گرمی بدن و افروختگی رگ ها و اضطراب و نزله و قبض هلیله مربی بورق 

ت نقوع کرده صبح خام مالیده نقره پیچیده اول بخورند بعد گشنیز خشک کشمش براده صندل سفید شب در عرقیا
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صاف کرده شیره تخم خرفه شیره تخم خیارین شربت نیلوفر داخل کرده اسپغول پاشیده بنوشند باز بعد سکون طبیعت 

خون پاوسیر بگیرند بعد از آن نسخه عرق شیر تیار سازند دیگر با نفخ و عطش و ضعف اشتها بود گلقند ..... فصد از 

وله در گالب دو توله عرق کاسنی سه توله عرق عنب الثعلب چهار توله مالیده بدهند و اگر سکنجبین هر واحد یکنیم ت

حرارت در جگر زائد باشد شیره خیارین افزایند و بشام عرقیات ده توله شربت انار دو توله و غذا شله دهند دیگر برای 

ب کیوره شربت بنفشه دهند و سعوط شیر دختر ابخره یابسه و بیخوابی هلیله بورق نقره پیچیده لعاب بهدانه عرقیات گال

صعود بخارات و خفقانیت کشمش ..... و مالش کف پا از تخم خشخا ش تخم بنگ بشیر گاو سوده نمایند ایضا برای 

شش ماشه زرشک هفت ماشه در عرق کاسنی پنج توله و گالب چهار توله تر کرده صبح مالیده شیره خرفه شش ماشه 

داخل کرده دهند و یا گاوزبان گشنیز خشک صندل سفید هر یک شش ماشه کشمش یکنیم توله شربت بزوری دو توله 

شب خیسانیده مالیده صاف نموده شربت انار دو توله داخل کرده دهند و اگر طب  قبض بود چند روز آلوبخارا  پنج دانه 

توله یا خمیره بنفشه سه توله حل  مویز منقی ده دانه گل سرخ زرشک گاوزبان هر یک چهار ماشه خیسانیده گلقند دو

کرده بنوشند و یا براده صندل سفید شش ماشه گشنیز خشک چهار ماشه ابریشم مقر  چهار ماشه آلوبخارا پنج عدد 

شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت انار و یا شربت سیب دو توله داخل کرده بخورند و یا صرف براده صندل 

فته شب خیسانیده صبح آب زالل آن را با نبات سفید و شیره خرفه آمیخته بنوشند ایضا سفید و گشنیز خشک نیم کو

برای صعود ابخره و درد سر هلیله مربی یک عدد با شیره خیارین شش ماشه عرقیات ده توله شربت بزوری دو توله غذا 

د بجایش خمیره گاوزبان هفت و اگر بسبب خشونت هلیله خشکی کن..... پالو و ضماد کاهو کاسنی صندل گشنیز بآب 

ماشه کنند و یا دواءالمسک بارد هفت ماشه با شیره کاسنی پنج ماشه و خیارین شش ماشه و شربت بزوری دهند و اگر 

آثار حرارت احتراقی رف  نشود آب کاسنی سبز مروق م  مبردات حرارت کبد از شیرجات و اشربه استعمال کنند ایضا 

طباشیر گشنیز خشک یشب سبز هر یک یک ماشه سوده به آمله مربی ..... ز بخارات مراق برای درد سر و خشکی بینی ا

سرشته بورق نقره پیچیده تناول نمایند باالیش عرق صندل عرق گاوزبان عرق کیوره گالب هر یک سه توله شربت 

تمام بدن از بخارات گاوزبان دو توله بنوشند و یا شیره زرشک هفت ماشه به جای زرشک سوده کنند و برای سوز ش 

مراق مفرح زرشکی م  عرقیات دهند و مالش مصطکی ماشه سوده بروغن گل حل نموده بر سر معده کنند و برای 

برخاستن شعله از شکم گل گاوزبان آمله منقی هر یک دو ماشه گل سرخ سه ماشه سوده به شربت عناب دو توله 

ماءالجبن به عمل آرند دیگر که با مراق توحش و خفقان زیاده سرشته همراه عرق عنب الثعلب بدهند بعده کاسنی و 

باشد طباشیر سنگ یشب مروارید سوده به شربت انارین سرشته بخورند و عرق کیوره گالب عرق گاوزبان عرق کاسنی 
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جای شربت بزوری شربت گاوزبان بنوشند و اگر از این دوا آثار سردی و غلبه ریح محسوس شود الجورد اضافه کنند و ب

شربت گلقند داخل نمایند و اگر بالینت طب  باشد جوار ش انارین نه ماشه خورده شیره کاسنی چهار ماشه شیره خیارین 

پنج ماشه شربت بزوری دو توله تخم ریحان شش ماشه یا اسپغول پاشیده بنوشند ایضا اگر با مراق تپ باشد قرص 

شه شیره بادیان چهار ماشه شربت بزوری دو توله دهند و زرشک آب کاسنی سبز مروق ده توله شیره خیارین شش ما

اگر خواهند شیره مغز تخم کدو بجای خیارین و گلقند عو  شربت کنند و گاهی قرص گل صغیر و یا قرص طباشیر 

عو  قرص زرشک کرده می شود و آمله مربی یک عدد شیره خیارین شیره کاسنی هر یک شش ماشه عرق شاهتره 

توله یا شربت نیلوفر و اسپغول شش ماشه پاشیده نیز ناف  است ایضا اگر مراق با خلل نزله و سرفه بود  ده توله گلقند دو

خمیره خشخا ش هفت ماشه همراه جوشانده خطمی چهار ماشه اصل السوس بهدانه هر یک سه ماشه نبات یک توله 

لمسک هفت ماشه همراه شیره خیارین شش خورند و یا هلیله مربی یک عدد و یا خمیره گاوزبان هفت ماشه و یا دواءا

ماشه عرقیات شربت بزوری دهند ایضا برای خشکی دهن و ابخره حار یابس مراقی و بیقراری معده و نزله بهدانه سه 

ماشه سپستان پانزده دانه خطمی گل بنفشه گل نیلوفر هر یک شش ماشه در آب گرم خیسانیده شیره تخم تربوز شش 

توله داخل کرده بنوشند یا لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو شیره خیارین شش ماشه عرقیات ماشه شربت نیلوفر دو 

دوازده توله شربت نیلوفر دو توله دهند ایضا برای نزله و قالع و ورم بن دندان و بواسیر و درد سر عناب پنج دانه 

نیده شیره خیارین هفت  ماشه شربت سپستان یازده دانه گاوزبان خطمی هر یک چهار ماشه بهدانه سه ماشه خیسا

بنفشه دو توله داخل کرده دهند و شام خمیره گاوزبان خمیره خشخا ش هر یک سه ماشه همراه عرق گاوزبان خورند و 

یا اطریفل گشنیزی همراه شیره خیارین شربت بزوری دهند و یا برای نزله و ابخره گشنیز خشک یک ماشه سوده با 

..... ا شیره مغز تخم هندوانه شش ماشه و یا شیره خرفه شش ماشه و شربت انار شیرین اطریفل یک توله آمیخته ب

برای نزله و حرارت جگر و ریاح معده مصطکی یک ماشه سوده بگلقند یک توله سرشته بخورند باالیش  *213*

ه جوشانیده نبات ماش..... گاوزبان تخم کاسنی نیمکوفته هر یک شش ماشه ابریشم گل نیلوفر عنب الثعلب هر یک 

داخل کرده برای تلئین مویز منقی ده دانه افزایند و اگر با نزله و قصور هضم و قبض و کثرت آروغ و نفخ باشد مصطکی 

چهار ماشه تخم کاسنی خیارین کوفته هر یک ششماشه ..... یک ماشه سوده بهلیله مربی یک عدد سرشته بخورند

رای آروغ دخانی مراق صفراوی گلقند نسترن یک توله بشربت لیمو یک توله جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند ایضا ب

سرشته بخورند باالیش شیره دانه هیل دو ماشه شیره بادیان چهار ماشه گالب چهار توله نبات یکنیم توله بنوشند ایضا 

بان عرق شاهتره برای خفقان و ریاح شکم و غثیان جوار ش عود تر ش شش ماشه بورق نقره پیچیده همراه عرق گاوز
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عرق کاسنی عرق کیوره هر یک توله شربت انارین دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده دهند و اگر موسم تنقیه نبود فصد و 

مسهل بر فصل موقوف داشته سفوف مرواید برای قلب و سفوف نمک هاضم برای معده و شربت گرهل و آلو بخارا و 

عرق گاوزبان و کیوره و عرق هل و عرق ..... سقوط اشتها جوار ش شاهی  شربت لیمو برای صفرا تیار کنند ایضا در

مکوه هر یک سه توله شربت بزوری دو توله تخم فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند و اگر با ضعف دل و خشکی لب 

نی و تشنگی ضعف هضم و نفخ شکم باشد گلقند یکنیم توله سکنجبین توله عرق مکوه عرق بادیان گالب عرق کاس

بدهند و اگر با گرمی مزاج اجابت نرم بآواز و ریاح بواسیری باشد شیره دانه هیل شیره بارتنگ عرق کاسنی عرق گاوزبان 

عرق بادیان هر یک پنج توله شربت انارین دو توله دهند ایضا برای رف  قبض اصحاب مراقیه هلیله مربی با جوار ش 

تخم کاسنی پنج ماشه عرقیات شربت بزوری بارد دو توله بنوشند و اگر خورده شیره خیارین هفت ماشه شیره ..... عود 

قبض بواسیر ریحی و ریاح مراقی و صعود بخارات بسوی راس از مزاج حار باشد طباشیر مصطکی دانه هیل بادیان هر 

کرده  یک نیم ماشه سوده بگلقند سرشته گل خطمی سه ماشه عناب هفت دانه بنفشه شش ماشه جوشانیده نبات داخل

دهند و اگر با عوار  مذکور نزله حار نیز باشد دانه هیل یک ماشه سوده بگلقند نسترن سرشته با شیره تخم کاهو شش 

دریائی بآب پودینه سوده خورده ..... ماشه شربت گاوزبان دو توله دهند ایضا که با درد معده و سوء هضم و قی باشد 

ر عرقیات مالیده شربت بزوری دو توله بنوشند و ضماد مصطکی و غیره باالیش آلو بخارا ده دانه زرشک سه ماشه د

حرارت مزاج بهمرسد مسهل باین طور دهند عنب الثعلب گاوزبان تخم کاسنی هر یک ..... کنند اگر باز بعد مدتی وج  

ماشه سنای . ..شش ماشه مویز منقی دو توله آلو بخارا ده دانه گل سرخ خیارین زرشک هر یک شش ماشه ریوند چینی 

مکی یک توله در آب کاسنی سبز مروق شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر شش توله گلقند چهار 

کرده دهند و اگر اسهال بسیار آید برای تقویت مصطکی [ داغ]توله شربت ورد مکرر سه توله روغن بادام شش ماشه 

بشربت انار شیرین سرشته عرقیات شربت بزوری بارتنگ شش یک ماشه طباشیر دو ماشه زهر مهره یک ماشه سوده 

 .ماشه دهند

اگر ماده در مراق یا معده بود بهر تقویت معده و احشا گلقند بطبیخ بادرنجبویه و گاوزبان و   تدبیر مراق باردالمزاج 

خطائی ..... مجرباتست بادیان دهند و از زراوند و مصطکی و عود حب ساخته به عمل آرند که در تحلیل مواد مراق از 

نیز مفید بود و اگر ورم در مراق نباشد تدهین فم معده بروغن گل و سنبل و مصطکی نیمگرم و تکمید بسبوس گندم و 

نمک و تنطیل بطبیخ بابونه و اکلیل الملک و برگ ترنج و برگ فرنجمشک و شبت به جهت تحلیل ریاح ناف  دیگر 
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ن و غیره که در قرابادین مسطور شد به عمل آرند و مداومت حمام بغایت نطوالت و اضمده معمولی و حب مقل ملی

بیضه و مانند آن غذای سری  الهضم قلیل الفضول اختیار نمایند و وقت ضرورت ماده را که ..... سودمندست و چوزه مرغ 

اینجا بغایت مفیدست و گویند ..... در معده یا ماساریقا یا مراق باشد بمسهل مالئم ناف  احشا مستفرغ سازند و افسنتین 

که سی درم شربت افسنتین بدهند و مسهل قوی از ادویه شدیدالحرارت و قی درین علت مضرست مگر کسی را که قی 

بآسانی آید و ماده در فضای معده باشد و دواءالمسک علوی خانی مجرب النف  است و نوشیدن شیر شتر جهت تحلیل 

ن باردالمزاج معمول است و ابن سرافیون گوید که تدهین جوف بروغن سوسن نف  ریاح بارده و تقویت احشای مراقبی

 .عظیم بین دهد

   ذکر بعض تراکیب مفید مراق بارد مزاج از مطب اساتذه کرام

اگر با نزله و سرفه باشد خمیره عنبر هفت ماشه همراه جوشانده گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان دانه هیل هر یک سه  

یک توله خورانند و اگر با قصور هضم و قبض و نفخ و نزله و غیره باشد مصطکی سوده بآمله مربی سرشته ماشه نبات 

بخورند و گاوزبان هفت ماشه در عرق عنب الثعلب ده توله جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده بنوشند و یا زر بناد دو 

نه جوشانیده خمیره صندل یکتوله دهند و اگر حرارت محسوس مویز منقی ده دا..... ماشه ابریشم خام دو ماشه گاوزبان 

هر یک چهار ..... شود گل نیلوفر چهار ماشه افزایند و اگر برودت زیاده باشد بادیان خطایی چای خطایی ابریشم گاوزبان 

شه االیچی ماشه دارچینی دو ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده بنوشند ایضا در حالت نفخ پودینه خشک یک ما

خیارین کاسنی هر یک شش ماشه گل سرخ چهار ماشه جوشانیده ..... سفید دو ماشه چای خطائی بادیان خطائی 

و  *214*سکنجبین لیمونی حل کرده بنوشند و یا مصطکی سوده بخمیره گاوزبان سرشته بورق نقره پیچیده بخورند 

بادیان هر یک پنج توله شربت بنفشه گلقند هر واحد شیره انیسون دو ماشه شیره خیارین شش ماشه عرق گاوزبان 

یکنیم توله داخل کرده بنوشند ایضا برای رطوبت دهان و خرابی هضم طباشیر دانه هیل هر یک ماشه سوده بآمله مربی 

. ..یک عدد سرشته بخورند باالیش عرقیات شربت بزوری دو توله بالنگو چار ماشه پاشیده بنوشند و اگر با رطوبت دهان 

طبیعت بعد مسهل بود اصالح معده بجوار ش عود هفت ماشه و شیره دانه هیل سه ماشه و عرقیات ده توله و شربت 

بزوری دو توله کنند ایضا برای آروغ تر ش از ریاح سوداوی نوشداروی ساده عرقیات شربت بزوری و سفوف نمک 

شه االیچی سه ماشه پودینه خشک دو ماشه در اندرانی دهند و برای کثرت آروغ بعد تخمه و سوء هضم مصطکی دو ما

عرق بادیان پنج توله گالب چهار توله جوشانیده سکنجبین دو توله یا گلقند دهند که محلل رطوبات است ایضا اگر نفخ 
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مراتی مثل گوله در شکم بود و مزاج بارد باشد صعتر فارسی انیسون بادیان دانه هیل مصطکی هر واحد یک ماشه سوده 

توله سرشته همراه عرق بادیان دهند و در آخر روز شیره تخم کشوث شیره اصل السوس هر یک چهار ماشه و  بگلقند

گرم و گاهی عود سوده افزایند و برای نفخ شکم بارد مزاج مصطکی دو ماشه عود سنبل الطیب ..... در شب هلیله مربی 

یش عرق بادیان عرق عنب الثعلب هر یک پنج توله هر یک یک ماشه سوده بگلقند یک توله سرشته تناول نمایند باال

شربت بزوری دو توله بنوشند و اگر دف  سده منظور باشد سنای مکی چهار ماشه افزایند ایضا برای تهوع و خفقان و 

ماشه مصطکی پودینه خشک دانه االیچی خرد هزار واحد دو ماشه ... آروغ و فواق و قلت اشتها و ضعف هضم غراغر 

جبین توله سرشته همراه شیره کاسنی شش ماشه عرق عنب الثعلب ده توله شربت بنفشه دهند و گاهی سوده بسکن

برای تقویت معده و مراقیین مصطکی طباشیر دانه هیل هر یک یک ماشه سوده بگلقند توله آمیخته همراه عرقیات 

آب دهن و قی درجوار ش عود دانه  شربت بزوری شربت گاوزبان هر یک دو توله میدهند ایضا برای درد معده و کثرت

هیل جدوار طباشیر هر یک ماشه سوده آمیخته عرق کاسنی و عنب الثعلب هر یک پنج توله گالب چهار توله شربت انار 

دو توله و یا گل سرخ گاوزبان هر یک چهار ماشه عود یک ماشه مصطکی دو ماشه مویز منقی ده دانه در عرق کاسنی 

هر یک چهار توله جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بدهند و مالش روغن گل و روغن  و عنب الثعلب و گاوزبان

مصطکی بموض  نفخ مراق کنند و برای درد معده بعد طعام جوار ش مذکور با شیره بادیان نه ماشه گالب چهار توله 

ر ماشه و نبات توله بدهند و برای نبات یک توله بدهند و یا زربناد سوده بجوار ش مذکور آمیخته با شیره زیره سفید چها

درد معده که در آخر هضم باشد بادیان خطائی دو ماشه سوده بگلقند آفتابی توله سرشته بخورند و عرق بادیان ده توله 

بنوشند یا انیسون یک ماشه سوده با گلقند توله سرشته همراه عرق مذکور بدهند ایضا برای دف  خلل ریاج و اوجاع معده 

ادیان بادرنجبویه بادیان خطائی صعتر فارسی هر یک سه ماشه برگ فرنجمشک چهار ماشه عود صلیب و خفقان ب

یکنیم ماشه مویز منقی ده دانه در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه نیم پاو بماند صاف کرده شربت بزوری معتدل دو توله 

ریاح از اسفل و قبض بواسیر و تفتیح آروغ مراقی داخل کرده بنوشند ایضا برای ثقل کمر از احتباس ابخره مراقی و دف  

و رف  نزله طباشیر سنبل الطیب اصل السوس دانه هیل هریک نیم ماشه سوده بگلقند توله سرشته با شیره تخم خربزه 

شش ماشه شربت گاوزبان دو توله بخورند ایضا برای درد محاذی قلب که در تنفس بیزاری نباشد و بکماد و ضماد زائل 

ود اصل السوس گاوزبان بادیان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه سنبل الطیب دو ماشه عنب الثعلب چهار نه ش

ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده تا هفت روز بنوشند ایضا برای درد کتفین از صعود بخار بارد مراق مصطکی 

تره جوشانیده شربت بزوری دو توله داخل کرده دهند و یا دو ماشه مویز منقی ده دانه گاوزبان چهار ماشه در عرق شاه
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عنب الثعلب گل سرخ هر یک چهار ماشه تخم کاسنی شش ماشه بادیان چهار ماشه جوشانیده شربت بزوری داخل 

کرده بنوشند و یا االیچی خرد سه ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند آفتابی دو توله داخل کرده دهند ایضا 

ی و سوز ش معده حامله مراقی بادیان مصطکی انیسون سوده بگلقند آفتابی سرشته تناول نمایند باالیش سنبل برای ق

الطیب چهار ماشه مویز منقی ده دانه دانه هیل سه ماشه عود هندی چهار ماشه جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده 

قصور هضم و مزاج بسیار بارد دارچینی بادیان بنوشند ایضا برای رطوبات معده و نفخ شکم و صالبت و درد و 

اسطوخودوس گاوزبان افسنتین هر یک چهار ماشه به عرق بادیان نیم پاو گالب چهار توله جوشانیده صاف کرده گلقند 

نسترن دو توله داخل کرده دهند باز بجای اسطوخودوس و افسنتین دانه هیل سه ماشه نانخواه سه ماشه کنند و ضماد 

ره نمایند ایضا برای سوء هضم و لینت طب  و پیچش در اجابت از حرکت بواسیر ریحی عود مصطکی بوزیدان صبر و غی

هر واحد یک ماشه سوده بگلقند آفتابی یک توله سرشته تخم مرو شش ماشه دانه هیل سه ماشه در عرق بادیان و عرق 

کرده دهند و برای سوء هضم و نفخ مراقی عنب الثعلب هر یک شش توله جوشانیده شربت بزوری معتدل دوتوله حل 

جوار ش عود شیرین خورده باالیش دارچینی مصطکی عود غرقی اصل السوس مقشر در ونج عقربی جوشانیده صاف 

نموده نبات داخل کرده بنوشند و یا جوار ش مصطکی خورده باالیش دارچینی مصطکی مویز منقی عود غرقی نیم کوفته 

لقند داخل کرده بنوشند فائده بدانکه در مراق گاهی لعاب دهن بسیار آید و این یا از عدم دانه هیل کوفته جوشانیده گ

دماغی و یا از هر دو و یا از ضعف هضم کبدی پس در دماغی اطریفل .....  *215*هضم جید معدی باشد و یا از 

و در کبدی دانه هیل بیخ اسطوخودوس و حب جدوار و معجون نجاح و در معدی جوارشات هاضم و در هر دو اطریفل 

بادیان و تخم کشوث که مدر و مفتح باشد در نسخه افزایند و گویند که بتدبیر این مر  حذاق یونانی منفرداند و غیر 

احتراق زیاده میگردد و سنا باک ندارد که آن ..... آنها تسخین زیاده برای کسر نفخ می کنند و اسهال بایارج مینمایند 

ه از اعماق بال تهیج آن میکند و گویند که چون فساد در مراق بسیار باشد داغ نهادن بنجاح می اسهال اخالط محترق

اقوال حذاق شیخ الرئیس میفرماید که اگر مراق باردالمزاج نافخ باشد و با وی ورم و لهیب نبود آب افسنتین سه . رساند

ورند و بدیگر ادویه مناسبه تنقیه او نمایند و نطوالت اوقیه جوشانیده بنوشند و یا عصاره آن ده قیراط در آب حل کرده خ

حاره بر معده ریزند و ضمادات گرم بران نهند و دران تخم فنجنکشت و تخم سداب و بیخ سوسن و شجره مریم 

استعمال کنند و باید که اضمده بران مدت طویل دارند و هرگاه جدا کنند پنبه یا پشم ندف زده یا اسفنج در آب گرم 

بدان موض  نهند و استعمال ضماد خردل بر معده و مابین کتفین نیز ناف  است و کذا گذاشتن محاجم بی شرط  آغشته

مگر آنکه ورم یا درد آنجا مان  آن باشد و باشد که به سبب شدت نفخ در مالیخولیای نافخه بنوشیدن تخم کرفس و 
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د احتیاج افتد بلکه گاهی به استعمال تخم سداب و زیره و انیسون و اشربه دران این بزور و سداب و شبت داخل باش

فنجنکشت حاجت آید گاهی مراقی مزمن بقی کردن از خربق سفید محتاج گردد صاحب کامل گوید که اگر خلط 

سوداوی محدث این علت در معده باشد باید که مریض را قی کنانند بآبیکه دران شبت و ترب و پودینه نهری و خربق 

نجبین عسلی آمیخته باشند یا برق  یمانی و جوز القی و تخم ترب و مانند آن که هر واحد بقدر سفید جوشانیده سک

حاجت در عسل سرشته به آب مطبوخ شبت و ترب مالیده باشند و چون تنقیه معده بقی کردند تا سه روز راحت دهند و 

و تدبیر او از اغذیه موافقه مر  مالیخولیا  نان سمید با شوربای چوزه مرغ به طریق اسفیدباج یا زیرباج پخته بخورانند

نمایند و روز چهارم ادویه موصوف برای تنقیه خلط  سوداوی و مطبوخ افتیمون مقوی بایارج و شحم حنظل خربق سیاه 

دهند و اگر از این آثار صالح نبینند این نقوع صبرمنقی معده از خلط سوداوی بدهند بگیرند هلیله سیاه و پوست هلیله 

لی و افتیمون و سنای مکی هر واحد هفت درم اسطوخودوس برگ بادرنجبویه کماذریوس کمافیطوس پودینه نهری کاب

گاوزبان حشیش غافث هر واحد چهار درم بسفائج کوفته سه درم غاریقون کوفته دو درم مصطکی قرنفل ساذج هندی 

نند تا بدو رطل آید صاف کرده پنج درم صبر هر واحد دو درم و نیم مویز منقی چهل درم همه را در شش طل آب بجوشا

سقوطری بران انداخته هر روز سه تا چهار اوقیه گرفته روغن بادام شیرین یک درم بران چکانیده در تابستان وقت سحر 

و در زمستان هنگام طلوع آفتاب بنوشند و غذا بران شوربای لحم حمل یا جدی یا پایچه سفید آنها باشد و بعد غذا 

ید رقیق اندک اندک بنوشانند و اگر ازین آثار صالح و سکون پدید آید این تدبیر الزم گیرند تا آنکه صالح تام شراب سف

یابد و اگر فائده نشود ایارج جالینوس و ایارج روفس بآب مطبوخ هلیله سیاه و کابلی و گاوزبان و افتیمون و 

متحمل ادویه حار نباشد و ازان ایذا یابد ماءالجبن اسطوخودوس و بسفائج هر واحد بقدر حاجت بدهند و اگر مریض 

مرتب بسکنجبین هر روز نیم رطل تا یک رطل بدهند و بران این سفوف اندازند هلیله سیاه و کابلی هر واحد سه درم 

 افتیمون چهار درم غاریقون یکنیم درم خربق سیاه یک دانگ همه را باریک سوده دو درم تا سه درم یا ماءالجبن بدهند

ابن هبه اهلل گوید که فصد باسلیق یا اسلیم از دست چپ کنند و مقدار صالح خون برآرند و اصالح مزاج جگر به تبرید 

اخذ میکند و هرگاه از آن متاذی .... آن نمایند بهر آنکه خلط سوداوی از سخونت آن متولد می شود پس طحال از آن 

رت پذیرد تنقیه آن به مطبوخ فواکه نمایند و تبرید مزاج کبد بشرب میگردد آنرا بسوی معده دف  میکند پس اگر این کث

شیره بزور بارده مانند  شربت غوره و شیره زرشک بسکنجبین سفرجلی و آب کاسنی بسکنجبین کنند و اغذیه سری  

امتال حذر و از ..... الهضم جیدالکیموس مثل لحم ماکیان و بره مرتب به آبهای بارد مثل آب ریباس و حصرم و سماق 

نمایند و اگر عادت مریض بشرب خمر باشد اندکی از آن ممزوج بآب بسیار بنوشانند و اگر از کثرت ریاح و شدت انعاظ 
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ایالقی و جرجانی مینویسند که . شکایت کند امر بجماع معتدل نمایند و از اسراف دران من  نمایند و درحمام داخل کنند

کرد مگر کسی را که به آسانی قی کند و خلط در فضای معده باشد و صواب است  در مالیخولیای مراقی امر بقی نباید

که تلیین طبیعت نمایند بافتیمون و ایارح فقیرا بهم آمیخته و اگر حاجت آید که هر روز از این مرکب بقدر مناسب 

نمایند معده و امعا بران  طریق..... بخورند سخت ناف  بود تنقیه معده و اخراج اخالط آن بآسانی کند و هرگاه عادت 

مستمر گردد که ثفل را دف  کند و هر صبح این شربت افسنتین بدهند افسنتین رومی ده درم گل سرخ بست درم تربد 

نسخه ها مصطکی و اذخر و ساذج هندی و صبر هر یک دو درم ..... سفید خراشیده چهارم درم سنبل الطیب دو درم 

درم ... ا درده آثار آب بپزند تا نصف بماند صاف کرده هر بامداد سی درم ازین شربت غاریقون چهار درم نیز آمده همه ر

شکر سوده بخورند و در نسخه که جهت ضعف معده بارد و سوءالقنیه نیز مجرب نوشته صرف غاریقون چهار درم افزوده 

ت درم قند بقوام آرند و صاحب و نوشته که در چهار رطل آب خیسانیده بجوشانند تا بثلث رسد صاف نموده با صد و بس

تحفه وزن تربد هفت درم و سنبل چاردرم عو  غاریقون نموده و اگر قنطوریون دقیق را بجوشانند و صاف کرده هر 

 بدستور آثار ود سبزی نکاس برگ چارتوله دیسف صندل آثار ود سبز انیباد *1/215*صبح همچنین بنوشند سودمند بود 

 است ناف اوی را سود امرا ..... اصحاب مالیخولیا و توحش و خفقان و ضعف دل و ی عنبر گاوزبان کشند عرق

اسطوخودوس بادرنجبویه بسفائج گل سرخ گل نسرین هر یک ده درم عرق کیوره  دیسف صندلو  پا مین یک هر گاوزبان

اک دوازده درم عنبر مشک هر یک نیم درم در دهن نیچه آویزند و بدستور عرق کشند خور رطل دو یک هربیدمشک 

حد آورد و مالیخولیای مراقی را مفید بود ی ب هبا تووق سازد توانا را ناتوانعرق چوب چینی که ضعیف را قوی گرداند و 

و حکیم مسیح الزمان این عرق را برای نواب اعتمادالدوله تیار کرده بود عجیب و غریب برآمد و نفعی کرد که از حیطه 

 باال و پا آثار مین سهی نیدارچی اکبر آثارپنج ی نیچ چوب صاحب خان فیشر میحک عمولم و ستتحریر و تقریر بیرون 

 دزربنا دیسف بهمن سرخبهمن ی غرق ودعی هند ساذجی کوف سعد بوا بسباسهجوز قرقفلی نیچ کباب دیسفاالیچی 

 ازی تیوال بنفشه یخبی مصطک بلعثال هیخصی عقربدرونج  دیسف صندل گاوزبانه شنا بیالط سنبل خولنجان نجبویهبادر

آثار  ده کریک پوست آثاری س اهیس قند آثار پنجی مصف عسل آثارپنج ی منق زیمو ریسده  دیسف نبات ریس مین یک هر

بدستور عرق کشند خواه گالب هفت و نیم شیشه عنبر اشهب شش ماشه مشک یک توله و سه ماشه زعفران نیم پا و 

آمله از هر یک دو جزو گاوزبان ... ست هلیله  ناف ی مراقی ایخولیمالمعجون مفرح که جهت . یک آتشه خواه دو آتشه

بادرنجبویه گل سرخ بهمنین گشنیز خشک ابریشم مقر  از هر یک یکجزو کوفته بیخته بشربت سیب سه وزن 

ی منق هلآم نیحس محمد مجربات ازی مراقی ایل خویمالی برا معجون  ...مجموع ادویه معجون سازند خوراک سه درم 
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هلیله کابلی طباشیر سفید هر یک ده مثقال زعفران جوزبوا ساذج هندی قرنفل بسباسه  پوستی خطائی چا هیوببادرنج

 یک هر دیسف شکر دیسف قنددانه هیل عود قماری هر یک دو مثقال پوست ترنج پوست بیرون پسته هر یک سه مثقال 

 انار آب تر ش بیس آب نیریش بیس آب مثقال شصت مویل آب قالمث پنجاه زرشک گالب هفتاد مثقال آب مثقال نود

ناف   معجون .سازند مقررمعجونبقانون  مثقال هفتاد یک هر تر ش به آب نیریش به آبتر ش  انار آب نیریش

مالیخولیای مراقی مان  صعود ابخره مربای آمله مربای هلیله هر واحد دو عدد گل سرخ گشنیز مقشر زرشک طباشیر هر 

 مقر  شمیابر گاوزبان گل گاوزبان بیالط سنبلهندی  ساذج یک دو درم دانه هیل پوست ترنج مصطکی عود غرقی

 مفرح سازند معجون آثار پاو دیشکرسفتوله چهاری تیوال انار شربت توله ودی منقز یمو رمد یک هر زرنب سوده زهرمهره

 یکهر  بثعلال عنب عرق و گاوزبان بعرق شسته عدد پنج یک هری مرب هلآمی مرب لهیهل مراق وخلل تیتقو جهت دبار

 سه یک هر ریطباش دیسف صندل و آرند بقوام و پایکنیم  دیسف نبات با نموده زیب پارچه شود مهرا تا دنبجوشانپاو آثار 

 مشک دهیسائ ماشه دو وزبانگا گل ماشه شش یک هر نیاریخ تخم مغز مقشر زیکشن ماشه دو ناسفته دیمروار ماشه

مخترع ی کافور بارد مفرح .تا نه ماشه هفت از خوراک سازند حل ماشه ود نقره ورق پس زندیآم سوده چارسرخ خالص

 خون یا صفرا احتراق آن سبب کهی اوسود امرا   یجم وی مراقی ایخولیمالی برا از بمرات مجرب خانی علو میحک

حرارت باشد نهایت مفید است مروارید  بسبب که را قلب ضعف و انقخف و است سهیرئی اعضا  یجمی قوو م باشد

ناسفته کهربای شمعی کافور قیصوری زعفران هر یک دو دانگ الجورد مغسول سنگ یشب فادزهر معدنی صندل سفید 

 پنج کدو تخم مغز مثقال یک یک هر خودوساسطو سرخ گل گاوزبان گل آمله اهیسهلیله ی کابل لهیهلطباشیر پوست 

پنجاه  نیریش فواکه شربت مثقال دو یک هر وفریلن گل بنفشه گل مثقال ده زرشک المثق پانزده  خرفه تخم مثقال

 با وبقوام آرند  کرده حل اتیبعرق راو شربت  نبات ضرورتبقدر  دمشکیب عرق گالب حاجت بقدر دیسف نبات مثقال

 بهتر ندینما داخلو اگر دو دانگ عنبر و ورق طال و نقره هر یک مثقال  یکمثقال شربت ندینما مرتب بدستور هیادو رئسا

 ثقالیکم یک هر هینجبوبادر و ربوایخ وست و بهمنین  دانگ چهار یک هر و کهربا دیمروار وزن گرید نسخه در است

صالیه نمایند و ابریشم مقر  دو مثقال افزوده و نوشته که جواهر را بگالب یا آبلیمو و آب ترنج بر روی سنگ سماق 

 دیسف قند مثقال پنج و ستیب یک هر فواکهشربت  بیس شربتباقی ادویه کوفته بحریر بیخته عسل سفید ده مثقال 

 اوراق پسدران حل کنند  دانگ دو مشک مثقال میناشهب  عنبر پس آرند بقوام رهیغ و گاوزبان عرق در حاجت بقدر

در مر  مراق لعاب زبان  گاه انتباه. بخورند شکفرنجم تخم و اتیعرق و تر ش صندل و فواکه اشربه با و گرید هیادو

 و کند عتیطب نیلیت و طعام هضم و معده هیتنق *216*...... و یا از  باشدی مجید معدی  هضمباراط آید و این از عدم 
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 وب ماده اس ریش از مرتب الجبنءما و گردد منقط  مر  ماده و نکند تولد بخار و احیر شود حاصل ثلثه امور نیا هرگاه

 ده درمع قوت انکه بهر دیبا قسم یک او طعام و کند اریبس اسهال نآ اریبس و اندک الآن اسه اندک.....  طب  ورگایش

 ازان انچه و شود نرم تا.....  یکروز خی و برف در رندیبگ اوی برا که وانیح وگوشت شود ریمتح مختلف اقسام هضم

خالی باشد افسنتین و شبت  معده که وقت هر و ماندی باقی تر بلکه و نشود خشک تا کرد دینبا انیبر سخت کنند انیبر

در آب جوشانیده صاف نموده در مثانه گاو پر کنند و گرم بر معده نهند و نگاه .... و پودینه نهری و زیره و انیسون و 

 سودانه هیتنق....  دیگو فولس ترگرددی قو دینما اضافه وکندرصعتر واگر دینما من  را احیر و کندی قو رادارند که معده 

 روز هر گرید استفراغ تا استفراغهر  انیم و دهند بماءالعسل نباشد حاضر الجبنماء اگر و داد دیبا بماءالجبن مونیفتا درم

 نجاآ و کند بول بادرار ظیغل خلط از خون هیوتصف است بول مدر و نآ.....  معدهی منق نکهآ بهرداد  دیبا نیافسنت شربت

 از و.....  تنها نیافسنت که دمید رای جماعت دیگو روفس باشد موافق یعنصل نیسکنجب باشد ختهیمآ بلغم با ادسو ماده که

 بزرگ آن منفعت گفته روفس که یافتم همچنان و زمودمآ را نیا من که دیگو حماد ریابوالخ و افتندی یخالص علت نیا

 شودیم حادث ظیغلی داوسو خلط از راند سده بسبب یا مراق در ثدوح بسبب ایخولیمالی گاه که دیگو اسیال ابن دمید

.... و است رحادهیغی ها حقنه و نهیل مطبوخات از برفق سودا اسهال عالجش و ددگریمی مرتق بخارات ان از و

 اسهال نضج ظهور بعد و انیماک رباجیز غذا بنوشند درم دهی شکر گلقند از و یکدرم گاوزبان درم یک هیبادرنجبو

 ده واحد هر گاوزبان ه ویبادرنجبو بآ در ارشنبریخو  درم ده شکر و درم پنج واحد هر سنا و ارشنبریخ معجونب عتیطب

 مزاج در که ستیوقت ریتدب نیا و زندیر مراق بر زنبق و سوسن روغن و فرنجمشک و شبت و بابونه بآ و دهیمال درم

 گرم بآ ختنیر و بران ریش دنیبدوش ماغد مزاج بیترط و ندینما بتمامه استفراغ ترک باشد حرارت با اگر و.....  حرارت

 شربت ای و بنوشند درم ده شکر ای.....  و رمد سه کی هر الثعلبو عنب  یکاسن تخم و لوفرین از جالب و کنند اریبس

 ما ش مزوره یا ریماءالشع غذا و بنوشند کرده حل گرم بآ در نآ از درم ده باشد که کدام هر خشخا ش شربت یا بنفشه

 جمشکنفر تخم و الغار حب و نینتساف و شبت و بابونه بآ باشد مراق از علت اگر دیگو... ابن  بدهند کدو و بادام بمغز

 تاد را ضما و ندینما.....  رهیز و کرفس تخم و نانخواه مثل خنف محلل هیبادو نآ دیتضم و زندیر بران سوسن روغن و

ی مراق عالج که دیگوی طبر .نهند مراق بر شرطی ب اجمحم بپوشند بپارچه بردارند نراآ چون و بگذارند بران رازدی زمان

 هزوچ گردد الغر ضیمر اگر و مزورات بر ارصاقت دیشد ضرورت هنگام مگر استفراغ...  ستی دماغی ایخولیمال عالج

 و ضعف از تحذر و واجب خون اخراج و کنند قیلسبا فصد روز چهل هر درو  دهند نآ مانند و هضیب زرده و هویت و مرغ

 خشخا ش بشربت ریماءالشع شرب لزوم باشد مزاج حار اگر کنند نظر ضیمر بمزاج ان از بعد ندینما ضیمر قوت سقوط
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 و نستیا ریغ میکرد ذکر انچه و ست باصول عنب ریعص نوسیجال بجالب معروف جالب نیا خواب وقت بشب و کنند

 نیجلنجبوم تناول زل باشدد بار ضیمر مزاج اگر و دیافزای م وا کرب در نیا که ندینما ترازحا کالم بتعبی تاذ و غم از

 گردد نیقی و باشد قوت ضیمر در و گردد انحطاط مر  در اگر و بنوشانند رفاص یبیزب شراب اندک طعام بعد و ندینما

 در که ارشنبرخیب نآ استفراغ پس نستآ عفنت ایفساد  خوف دران هچ نبودئز جا او ترک ست فضول ضیمر بدن در که

 او معدهبینند که  اگر و کرد دیبا باشند دهیمال نراآ نیافسنتی اندک و مونیافت و هیبادرنجبو برگ و گاوزبان مطبوخ اب

 واحد هر بابونه خارخسک کند اطاعت قوت اگر رندآ بعمل حقنه نیا و ندینما ترک لسهم یابدو استفراغ شودیم ملمتا

 سپستان باقه یک واحد هر ندرقچ برگ بنکر برگ کف ود واحد هردر صره بسته  دو هر گندم سبوسی خطم کف یک

 بدستور را همه ریکب باقه یک شبت برگ ریکب کف یک واحد هر مقشر جو کوفته قرطم عدد چهل ریانج کف یک

 دران شکر رمد هفت و سرخی منار بوره اندک و رندیبگ ضیمر قوت بمقدار واحد حقنه بقدر ان از و بپزند حقنه مطبوخ

 حال وبجو حسب مبرد ریتدب و محلل ریبتدب ازان بعد و گردد زائل فضول نکهآ تا کنند حقنهی متوال بدفعات کرده حل

 و ریالشعءما لزوم گردد ظاهر بسی و فقش و دینماد اشتداو ا حرارت اگر کنند نظر ضیمر بمزاج نآ از بعد ندینما اعاده

 قوت در و نکند صبر نیبر ضیمر اگر و کرد دیبا پخته بادام بروغن همه یمانی بقله و ما ش و کدو مثل مرطبه مزورات

 مر  نیا و کنند حذری خوار شب و طعام کثرت از و بدهند بره سر مغز و انیماک چهو ب.... از  غذا نندیب نقصان او

 و اخالطی خام بسبب و بدنی اعالی بسو حرارتمیل  بسبب بود خام دیسف او قاروره و شد عار  اهوازرا در  معزالدوله

 تیشکا نآ که کرد....  را اعرا  صورت ضاًیا و نمود مر  بودن دبار گمان و شد واق ی لطغ را او بیطب میابوحک

 منتن حب نراآ پس بود خام دیسف قاروره معذلک و کردیم نیفتک و ترقوه ددر و اشتها فرط م  هضمءسو و مدد جنبینت

 نراآ شفاعات بعد و داد میابوحک لتقب حکم و شد عار  میعظ قلق و ادهیز مر  و شد گرم او مزاجآن  از و دیخوران

پس بحث کرد ازآنچه ابوحکیم بدان  *217* فاضل درم او و دیگرد وارد وازهبا فارس از بیطب ابونوح و ساخت دیمق

معالجه آن کرده بود و نظر بقاروره و نبض او نمود پس نبض را بطی متفاوت مختلف یافت وحکم کرد که مر  

باردست و اشاره بشرب مسهل نمود و باقی ماند از اسهال انچه باقی بود یعنی فائده نبخشید و دردی درسینه ی او بهم 

ن بهو ش آمد این را نیز مقید نمود ومدتی ابونوح دراهواز مقید بود بعد از آن یهودیی معروف رسید و بیهو ش گردید و چو

به وهابیت وارد شد وحسن المعرفت بود وان اقتدا برای ابوحکیم و ابونوح نمود و قاروره و نبض آنرا بغلطی انداخت و 

نرا غشی بهم رسید و مر  آن زیاده گشت و بمسهل اشاره نمود و امر بدخول حمام بعد ازتناول دوا کرد و درحمام آ

اذیت او عظیم گردید پس حکم قید آن یهودی درحمام کرد و مسهلی که نوشیده بود آنرا بکثرت نوشانید و چون ازحمام 
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بیرون آوردند مشرف بموت بوده تا یکسال صاحب فرا ش بود و پوست بدن اوتمام افتاد و از طبابت توبه نمود بعد ازان 

 بریدی را تحریر فرمود و من م  ابوماهر موسی بن سیّار استاد من درخدمت آن حاضر بودم و طلب کرد که ابوعبداهلل

یکی را از اطبای خود بسوی اهواز فرستد و صورت مر  خود وخطای اصبا را نوشت و ابوعبداهلل مرا بسوی اهواز 

ی که اشاره بحل طبیعت نمود خطا بود و انچه فرستاد و معالجه ی آن بشرب ماءالشعیر و تلطیف غذا نمودم وگفتم کس

اشاره کردم بدان میل نمود و از ماءالشعیر آثار صالح ظاهر شد بعده زنی از دام هرمز معروف به بنت اسرائیل طبیب وارد 

گردید واشارت بشرب شیرخر نمود وان قریب به ماء الشعیرست در ترطیب و گفت که جماعتی را از صاحبان این علت 

شیر عالج کردم و از ان خالص یافتند و چون از ماءالشعیر درترطیب صالح ظاهر شده بود ماءالشعیر و شیرخر بدین 

هردو جم  نمود و بران مداومت کرد و شفای کلی یافت و من گمان کردم که این زن اشارت بشیر خر بطریقی نموده 

ن را درطب ارجح زنان و فهیم بمعالجه حافظ در امورات که زنان بغیر تمیز و تفرقه میکنند و از ان مناظره کردم و آن ز

کثیرالدراست بکتب جالینوس و بقراط یافتم و دانستم که ان بشیر خر اراده ی ترطیب و تعدیل و تسکین حرارت و 

اصالح قشف و یبس نموده و بخطا اشارت نکرده بهرانکه امر میکنیم بشیرخر و شیر زنان و ماءالجبن و مانند آن 

که اراده ترطیب وکسب بدن رطوبت را می نمائیم و این حکایت از ان جهت کردم که اگر این علت بامزاج حار درجایی

افتد نوشیدن شیر خر ان را من  نیست و اگرچه جالینوس آنرا درین باب بعینه ذکر نکرده لیکن شیرخر را بذکر قانونی 

آرد و بدترین چیز دراین مر  استفراغ بادویه دیدم و  ذکر کرده طبیب حسب برای خود م  استعمال قوانین آنرا بعمل

هرچیز که معده ی صاحب آنرا ایذا رساند مضرآنست و انچه قدما باختالف صفات و رای خودها دراین مر  ذکر کرده 

اند اینست که این مریض را عالج بترک ریاضت و نشانیدن او در آبزن و حفظ سر او باشیای مقوی سر مثل گالب وآب 

الراعی کنند هرگاه مزاج علیل حار باشد و اگر مزاج  العالم و آب عصی و روغن سوسن و روغن خیری زرد و آب حی طل 

مریض باین مر  بارد بود تقویت سر او بروغن های گرم و ریختن آب مطبوخ این ادویه نمایند بگیرند بابونه اکلیل 

یک کف و اشنه اندکی و برگ خبازی و برگ خطمی و الملک برگ بادرنجوبه برگ سرو جوزالسرو گل حنا هر واحد 

سبوس گندم همه را در آفتابه بجوشانند و بعد مهراشدن حشایش نیم گرم بر سر او دائم بریزند که تقویت مزاج دماغ او 

کند و صعود بخارات بسوی سر او من  نماید بعده و تضمید معده ی او باین ضماد کنند برگ مورد برگ جمسفرم هر 

یک کف مغز سیب خوشبو بمقدار ؟ کعک شامی و سک بریان هر واحد اندک حضض ازان کمتر گاوزبان برگ واحد 

بادرنجوبه برگ مامیثا هر واحد اندک مراندک ازان صبر رطب اگر یافته شود اندک ازان مصطکی اندک ازان همه را 

ا و وقت غذا جدا کرده هنگام هضم طعام سوده بشراب ابیض یا شراب سیب ساده سرشته برتمام معده ضماد نمایند ناشت
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اعاده نمایند و این هنگامی ست که بمزاج حرارت ؟ باشد و اگر حرارت قوی باشد و متحمل آن ضماد نشود تضمید معدة 

باب سیب ..... مامیثا صندل سفید و سرخ کعک شامی برگ مورد او باین ضماد کنند زرشک با تخم کوفته حشیش

کرده برمعده خالی گذارند و وقت انهضام طعام از ان جدا کنند و از چیزیکه تدبیر این مر  م  آمیخته بر پارچه ضماد 

حرارت مزاج بدان کنند ماءالشعیر وحریره معمول باب سبوس ست تا انکه قوت مریض متحمل آن باشد و چون ضعیف 

طعام اندک نبود .... سیار باشد واحتمال شود زیرباج اسفیدباج بچه مرغ و تیهو و ازان بریان کرده دهند و اگر گرسنگی ب

البیا  و نبینذ  ماءالشعیر مطبوخ بخشخا ش بنوشانند وتغذیه آن بلحوم بره و بچه ی ماکیان سازند و نبیذ ابیض معتدل

اوثابت شود و احتیاج بفصد بود و قوت او متحمل باشد فصد باسلیق کنند و اخراج خون ..... حوصی نوشانند و اگر فضول 

و اندک آردکرسنه و صندل سفید اندک و حضض ..... ت نمایند و تضمید احشای او ببرگ بنفشه و آردجو و اندک  بدفعا

.... اندک کوفته بیخته بگالب و قلیلی از روغن خیری دایماً وقت پُری شکم وگرسنگی نمایند و لزوم دخول آبزن هرروز 

نماید و نعوظ مفرط ظاهرشود و افکار او فاسد گردد و شبیه ازجماع و کثرت آن من  نمایند و اگر شهوت جماع اشتداد 

بوسواس آنرا ظاهر شود اجازت جماع دهند و بعد آن حفاظت قوت او نمایند و اگر محتاج باستفراغ باشد به حقنه مذکور 

بماءالجبن و بشیر مطبوخ به  *108*کنند و اگر با استفراغ اراده تغذیه بدن و ترطیب آن باشد و وقت احتمال آن کند 

افسنتین نمایند صفت آن بگیرند اندک افسنتین و افتیمون و اندکی ریوند چینی خالص سوده درپارچه صره بندند و در 

براندازند که علف آن حشیش افسنتین رطب یا شاهتره یا حشیش فیل گو ش یا حشیش ..... دیگ سنگین نو مقداریکه 

سمید و مانند آن بود و آن ..... جمشک باشد اگراین میسر آید واال از جو کوفته مقشر و از   گاوزبان یا بادرنجوبه یا فرن

صره را که دران افسنتین و افتیمون باشد درشیر جو ش خفیف دهند بعده شیر را صاف کنند وبران اندک سکنجبین 

بنوشانند که این تقویت معده او و تحلیل متحمل آن باشد واال جالبی که مذکور شده آنرا ..... عنصلی اندازند اگر مزاج 

نکنند اگر قوت آن متحمل .... اخالط سوداویه محترقه در مراق و عروق آن کند و از غذای اندک از تیهو و بره شیرخوار 

این باشد و شراب خوصی بنوشانند و از بلد سکونت او و صناعت او نقل کنند اگر نقل اورای واجب کند و همچنین از 

در امر اوست و اگر مزاج مریض بارد باین مر  باشد تدبیر ش بهمین تدبیر .... نرا موافق نباشد که این   تدبیر آبیکه آ

اندک ....  نمایند از ضماد معده و احشای او سوای آنکه در ضماد این واجب است که صبر و مر و مصطکی و عود خا

دران بابونه و اکلیل الملک و سبوس و مانند آن انچه مسخن و افزایند و اشیای مبرده از ان ضماد بکاهند و در آبزن که 

ست که از مراعات مزاج او غافل نشوند پس اگر بادنی تغیر متغیر گردد یا به  جالی باشد جوشانیده باشند بنشانند و واجب

ین علت ورم یکی ازین کیفیات مائل شود میل او بتدبیر بطرفی که مخالف کیفیت موجب مر  باشد باید کرد و اگر ا
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درمعده باشد و مزاج او بارد بود لزوم شرب سکنجبین شکری عنصلی نمایند و نان خور ش بسرکه عنصل سازند و دائم 

و اگر قوت او متحمل استفراغ نباشد و در بدن او فضول باشد و .... استفراغ او بدوائی که دران افتیمون و افسنتین باشد 

یک قدح بنوشانند نسخه آن برگ بادرنجبویه و گاوزبان عناب سپستان اصل وقت احتمال نماید این نقوع هر روز 

المجوس تودری کوفته بوزیدان کوفته پرسیاوشان هرواحد یک کف ترنجبین گل سرخ مویز منقی هر واحد  السوس هوم

ز اندازند یک کف کبیر افسنتین اسطوخودوس افتیمون اندک بوزن دو درم همه را در ظرف چینی یا شیشه یا سفالی سب

یک قدح ازاین آب ... و آب شیرین خوب گرم برآن انقدر بریزند که چهار انگشت بپوشد و سه روز درآفتاب گذارند بعده 

بیک اوقیه سکنجبین عنصلی بنوشانند که این استفراغ آن فضول بال اذیت کند و هرگاه قوت او ضعیف گردد و فضول 

ند تا آنکه استفراغ او ممکن شود و از انچه معالجه این علت بدان نمایند بعد نمای..... باقی بود اصالح غذای او و ترک 

دهند بگیرند .... پرهیز و لزوم آن تقلیل طعام و ترک جماع و لزوم آبزن ست و هر روز اندک ازین معجون افتیمون 

یک جزو از هلیله جات هلیله جات ثلثه و بلیله و آمله مساوی و مصطکی اندک و افتیمون و افسنتین هر واحد مثل 

سیاه و سقمونیای مشوی آنرا مقوی سازند اگر ... کوفته بیخته به عسل بسرشند بعده جهت تقویت اسهال باندک تربد و 

درمعده ورم نباشد و قوت صحیح بود و مزاج او احتمال این کند در هر سه روز از دو درم تا سه درم بدهند وچون ازاین 

ایمن نباشند هرگاه مریض ترک پرهیز کند و بر اغذیه مولد سودا جسارت نماید و مضرترین  از عود او..... مر  علیل 

اشیا برای صاحب این مر  ریاضت متعبه است پس میباید که مراعات بسیار کنند و حفاظت معده او نمایند و ندیدم 

و بفساد مزاج و ذرب و انحالل کسی را که این مر  عار  شد و از ان تساهل نمود و تدبیر جازم اخذ نکرد و امر ا

شخصی را که این علت با ورم در معده او و حرارت درمزاج او و معالجه باستفراغات نمود و اکثر ..... قوت مؤل نگردید و 

استفراغ رطوبات محتاج ..... اعضای او متشنج گردید م  الم شدید که الحق او بود تا انکه هالک شد و این حالت آنرا 

ضعف قوت و ارتفاع بخارات حاره بسوی دماغ بهم رسید و جمی  انواع مالیخولیا و طریق معالجه آنها قریب الیه بدن و 

یکدیگرست و زیادتی و کمی که در آنها واق  میشود اندک است و بعید نیست که این فرق از کسی که آنرا ادنی تمیز 

ینویسد که طول سهر و فرط دراست و نظر در علوم فکریه و باشد زائل شود پس انواع آنرا باستقصا تامل نمایند ایضاً او م

ترک مجالست انواع مردم و کثرت خلوت و تنهائی با افکار مورث نوعی از مالیخولیای عسرالبرء میگردد و با این نوع 

اه آن احتراق سائر اخالط مضاف گردد پس هذیان کثرت نماید و گ..... مالیخولیای دماغی سوداوی مناسبت دارد که 

نوبت بدریدن جامه رسد و جمی  افکار او فاسد گردد و معالجه این قسم عالج مرکب از انواع مذکوره مالیخولیاست از 

ترطیب و تحلیل و استفراغ و به مهلت و آهستگی و تغذیه باغذیه موافق مزاج آن و ایناس و اجالس او در مجالس مردم 
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رب جم  گردند و اندک شراب لطیف نوشانیدن و تفقد اعرا  و و جماعت هایی که درآن اصحاب علوم و مالهی و ش

سائر احوال او و تقویت قلب ایشان و همچنین قلوب سائر اصحاب مالیخولیا و ارباب قرانیطس و جمود بهرآنکه تقویت 

دیدیم که  قلوب آنها تقویت قوت آنها نماید پس معالجه طبیب را اثرنیک ظاهرگردد و در زمانه خود جماعتی را از افاضل

خود را تنها داشتند و لزوم افکار و اجتناب از مردم و ترک اشتغال بغیر علوم و دراست نمودند پس اخالط ایشان محترق 

گردید و مالیخولیا پیدا شد و بعضی را از ایشان دق لزوم نمود و هالک شدند منجمله آنها فارابی و عیسی بن ماسویه و 

اند که بدین علت هالک گردیدند پس این قسم تدبیراعنی مفارقت مردم و اختیار  یفبصری و عمرو بن ثق... ابوبکربن 

تنهائی و ترک استماع و مجالست مردم و تفرد بافکار و مجاهده نفس مؤدی می گردد بدانچه مذکور شد اندرین حالت 

تواند ماه را و انرا از لهو و سماع برانسان عاقل واجب است که تقسیم نماید روز خود را و اگر قدرت نباشد هفته را و اگر ن

و مجالست مردم حصه گرداند و اکثر اوقات خود را برای علم و اکتساب فضائل و اصطناع خیرات مقرر سازد و  *219ً*

بنوعی از امور جسم و نفس خود منفرد نگردد که این مؤدی باماتت سائر قوتها و افساد سیاست بدن او و نظام این 

ممدوح مینویسد که جمی  انواع مالیخولیا چون باخر رسد و قشف باقی ماند و اراده ترطیب بدن آن میشود ایضاً حکیم 

 باشد چیزی بهتر از نوشیدن ماءالجبن بعد اصالح شیر و استجادت بر ؟ بعد از آن انچه بماءالجبن بحسب اعرا  باقی از

بن افسنتین را اضافه کنند اگر معده او متحمل مر  واجب بود مثالً اگر در عروق مراق آن چیزی باقی ماند بماءالج

باشد و اگر قشف و یبس و جفاف باقی بود باید که بماءالجبن روغن بادام و ترنجبین و تخم خیار و تخم بادرنگ و مانند 

 آن افزایند و اگر حرارت باقی باشد واجب است که بدان جالب و سکنجبین و روغن کدو و امثال آن زیاده کنند و اغذیه

بحسب آن باید و اگر عقب مر  فساد احشا مثل طحال و کبد باشد باید که در ماءالجبن اقراص مرکبه بحسب مر  

مثل قرص ریوند و قرص زرشک و قرص گل و مانند آن مضاف سازند و شدیدترین مر  که عقب این مر  هنگام 

قوع سده در عروق کبد و طحال میباشد و زوال آن حادث میشود آن یرقان اسود معروف بیرقان سندیست و این بسبب و

معالجه این بنوشانیدن سکنجبین عنصلی و قرص کبر ریوندی و قرص اسقولوفندریون  باید کرد و گاهی عقب این علت 

دمامیل و خراجات و خصوص در مراقی ظاهر میشود و این داللت می کند بر انکه اخالط محتسبه منحل و رقیق و 

خارج شد ناشف قلیل الفضول و نشانیدن او درچشمه کبریتی و شبی اندک و بعضی باقی  سخیف گردید و بعضی ازان

ماند و بعروق دقاق آمده مابین جلد و لحم خارج شده و چون این عالمت ببینند یقین کنند که عروق خالی شد و مریض 

هیز شدیدست و تغذیه باغذیه صحت یافت و انچه از علت دمامیل و خراجات باقی ماند در این هنگام بهترین اشیا پر

صالحه مدت و لزوم مالش بروغنهای مجفف نشف مثل روغن گل و زیت معمول از زیتون خام و روغنی که دران بیخ 
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درخت انجیر و مانند آن جو ش داده باشد و خوف نباید کرد که این دمامیل قروح جذامی خواهند شد برآنکه استفراغ بدن 

این هنگامی است که عقب معالجه و در آخر مر  حادث شود و اما اگر در ابتدای مر  و تنقیه از اخالط شده است و 

االمکان کنند و بتدبیر  حادث گردد از بودن آنها قروح جذامی خدر کلی نمایند و الحاح بفصد و استفراغ و اصالح غذا حتی

یه درامرا  معده در باب مراق خود طریقی که بدان اصالح تغییر خون کرده میشود مخلوط سازند ایضاً موصوف ال

نوشته که این علت پادشاهی را بسبب خوردن ثوم بسیار و نوشیدن نبینذ کهنه مفرط عار  شد و حرارت بران غلبه 

کرد و معده و میان کتفین او متالم گردید و وسواس و غم و فکر اوکثرت نمود و اطبای او هنگام مالحظه سفیدی 

حب افاویه او را خورانیدند و بالی او عظیم گردید و قریب بود که هالک گردد و هر  قاروره غلطی کرده حب سکبینج و

طبیبی که می آمد در معالجه برطریق اطبا سلوک مینمود زیرا که ایشان درصناعت پیشوا بودند و باالتفاق ایشان را 

بطلب من تحریر فرمود و من  غلطی واق  شد وهرگاه امرآن پادشاه متقاوم شد به رئیس بصره که من همراه او بودم

حاضر بوده مر  او را شناختم و ماءالشعیر و حریره خندروس دادم و چیزی صالح یافت و بعد از چند ماه که خواب 

نکرده بود خواب نمود و زنی طبیبه وارد شده اشارت بشرب شیر خر نمود و در این رای خطای او ندیدم بسبب قرب هر 

شاه میان ماءالشعیر و شیر خر جم  نمود مجموع یا متفرق و حریره خندروس که بدان دو طریق در معالجه و آن پاد

اشارت کرده بودم نوشید و ترطیب بدن او گردید و انچه در معده او بود و درد کتفین زائل شد و تسکین یافت و خواب 

ز مر  دیدم فصد او کردم و طبیعی نمود و ازان انتفاع یافت بهرآنکه آفت این علت سهر بود و هرگاه آثار صحت ا

اگرفصد او درابتدای مر  میکردم بسرعت زوال علت او میکرد و صحت کلی یافت و اما اطبای ناقص چون این مر  

را دیدند بسبب جهل خود ها بدان بر مریض جنایت کردند پس تامل باید کرد انچه در وصف این مر  و اعرا  خاص 

ن بر شما مخفی نماند و گوئیم که در عالج آن برطبیب واجب است که استفراغ و اسباب فاعل آن ذکر کردم تا صورت آ

مریض آن بدوا بوجهی نیابد بهر آنکه طریقی که دران غذا از معده نافذ میشود به ورم مسدود بود و خلط موجب مر  

بر مذهب روفس ست و اگر در امتالی بدن مریض ظاهر گردد بفصد باک نیست و موافق ترین عروق  غلیظ عسر ارضی

در فصد برای این علت صافن ست پس باسلیق و اگر بعد فصد امتال در بدن علیل معلوم شود به حقنه های لینه مثل 

آب چقندر وآب جو و آب سبوس گندم و خطمی و بوره ارمنی اندک و روغن بنفشه و مانند آن حقنه کنند و بر اسفل 

و بنفشه و اندک به و سیب و برگ مورد تر ضماد نمایند و اگر ازسردی معده او ببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و آرد جو 

که بآن موض  رسد ناخو ش باشد ضماد را بالفعل گرم کرده بر موض  نهند و باید که مریض لزوم ماءالشعیر و حریره 

از نوآموزان در  خندروس نماید و در اغذیه لحم سینه تیهو سوده و اگر نباشد مزوره به کدو و ما ش اختیار کند و بعضی
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بغداد بود و مریضی که آنرا وج  مراق بود بران وارد شد پس گمان کرد که آنرا مالیخولیاست و سفیدی قاروره او دیده 

ایارج او را خورانید و استفراغ او باطریفل مقوی بایارج نمود و مر  زیاده شد ومریض مشرف بهالکت گردید و در امر او 

طلب مشورت نمود و او امر بماءالشعیر و حریره خندروس و ترطیب بدن او حتی المقدور و به ابوماهر موسی بن سیار 

لزوم آبزن خفیف و خورانیدن ماهی کوچک صخری فرمود و اندک شراب ابیض رقیق آنرا نوشانید و در اندک مدت 

تمریخ او مریض شفا یافت پس واجب است که بهمین طریق معالجه مریض این مر  نمایند و تضمید جنب و 

مرتب از جراده ی کدو و آب بید و مانند آن کنند و مریض را اجازت جماع نباید داد ونافعترین اشیا * 221*بقیروطی 

که درمعالجه این دیده ام هرگاه آنجا امتال باشد فصد صافن و حقنه های لینه و ترطیب بغذاست وگاه بندرت قاروره این 

طیب افزایند و با ماءالشعیر جماز حفری بپزند وغذای او بزیرباجات مزوره مریض سرخ ناص  بود و درین حالت درتر

شیرین سازند و از انف  اشیا برای این مریض اصالح غذاست مولف اقتباس مینویسد که بعد از فصد باسلیق چپ 

ه بنوشند وازغذا درمردان و صافن در زنان بهرتعدیل مزاج تا یکهفته شربت گاوزبان و تخم بادرنجبویه هفت ماشه پاشید

برنخوداب بچه مرغ اکتفا کنند و یا شوربای بچه مرغ ویا گوشت بزغاله بروغن گاو پخته بنان تنک دهند و بعد از هفته 

فصد اسلیم چپ بکشانید و منضج از بسفائج بادرنجبویه گل سرخ هریک نه ماشه درونج گل گاوزبان هریک هفت ماشه 

مویز منقی یک توله درعرق شاهتره و عرق بادرنجبویه وگالب هریک ده توله  تخم کشوث سه ماشه افتیمون پنج ماشه

خیسانیده صبح جوشانیده گلقند چارتوله معجون نجاح دو توله مالیده صاف نموده بنوشند تا پانزده روز و حصول نضج 

ه مغز خیار شنبر بعده سنای مکی مدبر یک توله هلیله سیاه یک نیم توله افسنتین چهارماشه ریوند چینی نه ماش

ترنجبین هریک هفت توله شیرخشت چهارتوله شربت اسطوخودوس مسهل چهارتوله روغن بادام هفت ماشه اضافه 

نموده شب حب الجورد یا حب افتیمون نه ماشه درمعجون نجاح دو توله آمیخته ورق نقره پیچیده بخورند و صبح 

وشند غذا دوپهر نخوداب مرغ وقت شام شله مرغ وپالو یا مسهل مذکور بنوشند و بجای آب عرق گاوزبان و گالب بن

نان خشکار تنوری بشوربای مرغ ترید کرده دهند روز دیگر جواهر مهره یک ماشه درخمیره ابریشم نه ماشه سرشته 

ورق طال یک عدد پیچیده دهند یا الجورد مغسول مصطکی هرواحد یک ماشه به آمله مربا    یک عدد باخمیره گاوزبان 

ده یک توله آمیخته ورق نقره پیچیده بخورند باالیش لعاب گاوزبان هفت ماشه شیره تخم قرطم و بادیان هرکدام نه سا

ماشه االیچی کالن پنج عدد درعرق شاهتره و گاوزبان و گالب هریک هفت توله برآورده شربت بادرنجبویه یا سیب 

ماشه پاشیده بنوشند و بعد از مسهالت ثلثه یا زیاده بهر چهارتوله داخل کرده تخم فرنجمشک یا شربتی یا بالنگو نه 

تعدیل مزاج خمیرة گاوزبان عنبری یا دواءالمسک جدواری همراه عرق عنبر یا زردک و تخم شربتی بکار برند و از 
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د که مبخرات و مسکرات اجتناب ورزند و اگر تنقیه به ماءالجبن به کرات و مرات بلکه درهر سال سه چهار بار کنند امی

بتمامه زائل شود واگرچه عسرالبرء است و بعد از هر چهل روز فصد اسلیم کردن استیصال این علت میکند و باز احتیاج 

بتدبیری دیگر نمی افتد و برای آوردن خواب نمک سیاه درشیرمیش آمیخته برکف دست و پا مالیدن فی الحال خواب 

ر مذکوره گاهی درطعام ایشان ادویه کاسرریاح چون زیره و قاقلین و می آورد و بارها بتجربه درآمده و با وجود تدابی

دارچینی و زنجبیل و مصطکی افکنند و برمراق اطلیه واضمده محلله مان  تولد نفخ بعمل آرند و این مطبوخ همه اقسام 

وزبان یک مثقال مالیخولیا و خصوصا مراقی را مفیدست گل سرخ دومثقال افتیمون یکنیم درم افسنتین یک درم برگ گا

نبات سه توله و این دوا تا چهل روز متواتر دهند که بلیغ النف  ست گل سرخ دو ماشه گاوزبان سه ماشه کوفته بیخته 

نبات هفت ماشه تخم فرنجمشک سه ماشه آمیخته اول بخورند بعده االیچی کالن سه عدد برگ گاوزبان سه ماشه 

باران دوتوله گلقند یکنیم توله جو ش کنند که به نیمه آید مالیده صاف تخم شاهتره دوماشه در گالب نه توله و آب 

نموده بنوشانند وقت صبح و غذا جوجه مرغ بنان خشکار تنوری دهند لیکن باید که تا پنج روز االیچی یک عدد و 

ششم اضافه  گاوزبان و تخم شاهتره هریک دوماشه وگلقند یک توله گالب چهارونیم توله زیاده کنند هر روز از روز

کردن ادویه را موقوف نموده تا چهل روز بدستور نوشانند که مکرر به تجربه رسیده و کذا شمط مغسول دو ماشه 

 دراطریفل افتیمون علوی خان یک توله خوردن 

 

  جنون و وسواس

عبارتست از جنون  بدانکه جنون یعنی دیوانگی بقول ایالقی چهار قسم است مانیا و داءالکلب و صبارا و قطرب پس مانیا

سبعی و داءالکلب نوعی از آنست و ماده فاعل این هر دو سودای محترق از صفرا یا از سوداست و صبارا جنون مفرط 

است که با سرسام صفراوی مرکب باشد وسبب او صفرای محترق ست و قطرب قسمی ست از مالیخولیا و سبب او دم 

ماده او ازماده مانیا در حرارت و حدت کمتر میباشد و در یبوست و محترق یا سودای محترق یا صفرای محترق ست و 

غلظ بیشتر و لهذا این مر  مزمن بود طریق تشخیص هر واحد از اقسام مذکور باید که اوالً دریافت نمایند که با جنون 

آثار سرسام  تب هست یا نه اگر باشد و قاروره سفید و رقیق مائی و جنون شدید با هذیان و اختالط عقل و غیره

صفراوی شامل بود صبارا باشد و اگر تپ نباشد در این صورت اگر دیوانگی با اقدام و صبعیت و اضطراب و غضب و 

ترشروئی و سهر و عبث شدید و نظر صاحب او تیز مثل نظر درندگان باشد و هر چه یابد بشکند و بدرد و بدن الغر مائل 
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یق وگاهی مائل بناریت بود ماینا باشد و اگر سوءخلق و غضب و ایذا بسیاهی و نبض صغیر صلب و قاروره زیتی رق

مختلط بلعب و موافقت و مهربانی و تملق مثل طب  کالب بود داءالکلب باشد واگر بیمار بغایت تر ش رو باشد و در یک 

و اکثر درشب  و از مردم بگریزد و در روز بگورستان و ویرانه پنهان شود *221*مکان بیش از یکساعت قرار نگیرد 

ظاهر گردد و باشد که ازمردم نترسد بلکه حمله آورد و کثیرالحزن و متاسف و زرد یا سبزرنگ وخشک زبان و بینی و 

چشم غائر و بدن الغربود ومثل خروس و سگ آواز کند و گاهی برهر دو ساق او قروح پیدا شود و قطرب باشد و فرق 

ای محترق چنان کنند که صاحب او اگر متفکر و خامو ش بود و در درانکه ماده قطرب سودای محترق است یا صفر

صورت تکلم چندان گوید که سام  را خالصی از ان دشوارگردد وچون بغضب آید دیر فرونشیند و بدن او بسیار نحیف  

بود  ورنگ او مائل تربسیاهی بود سودای محترق باشد و اگر با اضطراب و سبعیت شدید و ضجرکثیر وقلق و زردی چشم

و بسرعت شرارت کند و بزودی زائل گردد صفرای محترق باشد و گویند که ماده مانیا ومالیخولیا برابرست درسوداویت 

لیکن ماده این علت سودای محترق از صفرا یا از سوداست و آن ردی ترست از جهت ماده و ماده مالیخولیا سودای 

و جنون ازبلغم محترق کم باشد و فرق دیگر میان آن هردو اینست  طبیعی کثیر یا احتراقی ازبلغم یا ازخون شیرین بود

که اکثر مالیخولیا ازحصول ماده سوداوی در اوعیه دماغ میباشد و مانیا اکثر از حصول آن درمقدم دماغ و جوهرآن بود و 

راب وتوثب و مالیخولیا با سوءظن و فکر فاسد وخوف و سکون بدون اضطراب شدید می باشد بخالف مانیا که با اضط

جستن بسوی مردم و سبعیت و نظربسوی مردم مثل نظر سباع بود و فرق درحمره دماغ و مانیا آنست که صاحب حمره 

درسر خود احساس می نماید التهاب و حرقت بنهجی که بران مخفی می ماند صداع آن از شدت التهاب و حرقت با 

شد و نظام کالم اومتغیر نمیگردد و از حمی مطبقه با فتور و شدت وجود آنکه خالی ازصداع نمیباشد و عقل اوثابت می با

و ضعف خالی نمیباشد و درین علت فساد عقل و دوام صداع و تغیر ترتیب کالم میباشد و با این حمی نمیباشد جهت 

الی آنکه درین ورم نیست وکذا فرق درین مر  و در سرسام حار از وجود تپ گرم مطبقه و سرخی چشم و اشک و امت

عروق آن درسرسام و عدم حمی و فرورفتن چشمها و بدون اشک و خشکی و خشونت پوست پیشانی و نحافت بدن و 

صالبت و صغر نبض و دراکثر بول زیتی درمانیا باید کرد و در داءالکلب اعتقاد بد نمیباشد چنانچه درمانیا میباشد وآن به 

جهت ردائت اخالط در ان و در ربی  وتابستان نیز بسیار می  دمویت اقرب ست اکثر عرو  این علت در خریف میباشد

باشد و نزد وزیدن بادشمال اشتداد می یابد جهت تجفیف و یبس آن و این علت اکثر زائل و منحل میگردد ببواسیر و 

وبت دوالی و گویند که اگر سبب مانیا و داءالکلب حرارت جگر و یبوست آن باشد و عقب او استسقا عار  شود و برط

آن منحل وزائل گردد وبیشتراین علت بمشارکت معده افتد واز قی کردن شفا یابد و از عالمات منذره به مانیا کابوس 
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باحرارت دماغ و امتالی قدمین ازخون و سرخی آن و بستن خون درپستان زن ست و چون دوالی درآخر مانیا عار  

ساست که عار  میگردد مانیا درامرا  حاده و آن دلیل بحران گردد در اکثر داللت برانحالل و زوال آن مینماید و ب

ست و دراکثر اشتداد مانیا داللت بر بحران آن مینماید و شیخ میفرماید که صبارا جنون مفرد است که با سرسام حار 

طس صفراوی عار  میشود حتی که انسان با وجود آنکه مسرسم میباشد هذیان بطور مجنون مضطرب میکند و با قرانی

مفرد هذیان و اختالط عقل می باشد و با آن جنون نمیباشد و اگر باشد صبارا بود و ایضاً گویا که آن مانیاست مرکب با 

قرانیطس چنانکه قرانیطس گویا که مالیخولیا مرکب با ورم وتپ ست و بیشتر درصبارا جنون تقدم میکند پس عقب آن 

قرانیطس ازصفرای صرف و محترقه بود پس این ماده هرگاه بسوی  ورم و تپ میشود و صبارا آنگاه میباشد که چون

دماغ مندف  شود و باول وصول خود جنون حادث کند و باوی یا بعد آن ورم پیدا کنند سبب صبارا باشد و در قرانیطس 

ب دیگری جنون عار  ازورم میباشد و در صبارا جنون و ورم هردو یکبارگی ازماده حادث میشوند و یکی ازین هردو سب

ازآنها نمی باشد و اگر چه گاهی هر واحد از آن هردو سبب زیادتی دیگر میگردد و هرگاه صبارا ظاهرشود با سهر طویل 

وخواب مضطرب و ترسیدن درخواب و جستن در نفس کبیر متواتر و نسیان و جواب غیرمطابق سوال و سرخی چشمها و 

زی افتاده است و گاهی دران زردی میباشد و در انجا احساس تمدد نزد اضطراب آنها و گرانی درانها و گویا که دران چی

قفا و وج  بسبب تصاعد بخار میباشد وایضاً درچشم اشک بغیر اراده و بغیر یک چشم سیالن میکند بعد ازان چون 

مر  مستقر گردد تپ سخت و زبان خشن وخشک شود و پس درآخر آن حرکات پلک بسبب ضعف ساکن گردد و 

قیل شود حتی که تحریک پلک واز جنون هذیان منقط  م  عجز از کالم و قلت ان باقی ماند و برچیدن ریزه حرکت ث

ازجامه و کاه دراکثر اقدام نماید و در نبض ضعف و صغرو صالبت بسبب یبس زیاده گردد و گاهی صبا را غیر محض و 

عالج کلی گاه منتظم وگاهی غیرمنتظم باشد  صرف واق  میشود پس حاالت او ازکالم و ذکر و حرکات مختلف بود که

بقول مسیحی درمعالجه جنون باید که اوالً اعتنا بامر سر و ترطیب آن کنند باین طور که درآب شیرین  اقسام جنون

وخشخا ش سفید وگل  *222*بنفشه و نیلوفر و بیخ خطمی و برگ بید و جو مقشر و پوست کدو و خیار و برگ کاهو 

نمایند مریض  لفاح جوشانیده برسرریزند و این نطول یک مرتبه قبل طعام ویک مرتبه شب استعمال سرخ وگل بابونه و

را راست بنشانند تا نطول برمقدم سر او باشد و اثر آن در اندرون سر بسهولت برسد و بروغن بنفشه و یا روغن نیلوفر و 

ز برسر دوشند و اعضای سفلی و دست و پای او یا شیر ب... روغن کدوی شیرین بشیر دختران دربینی چکانند و شیر 

باشد شربت ... بروغن نیلوفر وروغن بنفشه بمالند وساقها ورانهای او بربندند تا ماده باسفل منجذب گردد واگر در 

خشخا ش که با پوست آن ساخته باشند باب انارشیرین یا بماءالقرع یا به آب آلوبخارا یا بماءالشعیر بنوشانند واگر قبض 
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ب  باشد حقنه های لینه مثل حقنه معمول از بابونه و بنفشه خشک و جو مقشر و سپستان و خطمی و خارخسک و ط

روغن کنجد تازه و فانیذ و شکرسرخ و نمک نان بعمل آرند وغذا اگر حرارت شدید باشد بکدو وخیار و اسفاناخ وما ش 

وزه ی مرغ و دراج و لحم برهّ و پایچه بز و زرده  وکاهو مسلوق و مطبخن درروغن بادام سازند واگر حرارت نباشد چ

و هرگاه در دماغ چیزی ترطیب حاصل شود واحتیاج به تنقیه .... بیضه و ماهی تازه کوچک و شراب ممزوج به آب بسیار 

 بدن باشد بمطبوخ معمول از هلیله وغیره انچه اسهال فضول صفراوی محترقه کند استفراغ نمایند جرجانی و ایالقی که

عالج این بعالج سرسام حار نزدیک ست اول نگاه کنند اگر امتالی اخالط باشد فصد نمایند تا اندک خون ردی کم 

مدت تنقیه  سودا نمایند و انجا که خلط دموی یا صفراوی ... شود و به هر وجه که ممکن باشد تدبیر ترطیب کنند و 

هلیله ... داوی باشد بمطبوخ افتیمون کنند صفت مطبوخ هلیله باشد بعد ازفصد تنقیه بمطبوخ هلیله کنند و آنجا که سو

ی زرد پانزده درم پوست هلیله کابلی ده درم افسنتین افتیمون هریک چهاردرم بسفائج نیمکوفته پنج درم سنای مکی 

جاه سه درم تربد نیم کوفته چهاردرم آلوی سیاه سی درم تمرهندی بیست درم فلوس خیارشنبر بیست درم ترنجبین پن

مثل ... درم بدستور مطبوخ بپزند و صاف کنند و اگرحاجت باشد نیم دانگ سقمونیا دران حل کنند و بدهند و این 

دستورالعمل است و اطبا الئق هرشخص درکمی و زیادتی آن تصرف کرده میدهند و باشد که بنفشه و عناب و نیلوفر 

دبیر ترطیب بدین ترتیب کنند که هرصبح کشکاب چهل درم با زیاده کنند و برعایت معده مصطکی و انیسون افزایند و ت

بست درم شربت خشخا ش و سه درم روغن بادام بدهند صفت شربت خشخا ش آب نیلوفر وآب بنفشه وآب کدو هریک 

نیم من تخم خشخا ش سفید صددرم کوفته وبعضی اطبا یک مثقال بزرالبنج ناکوفته یار میکنند پس تخم را اندرین آبها 

تر کرده بدست بمالند افشره آب را صاف کنند و یک من شکر انداخته بطریق جالب بقوام آرند و بعد شرب این  سه روز

شربت حمام وآبزن و مالش روغن بنفشه کنند و بعد حمام آسایش نموده غذای سبک سری  الهضم جیدالکیموس 

انارشیرین دهند و اگر طب  قبض باشد با چنانکه معلوم شده بدهند واگر ازکشکاب ماللت نماید شربت مذکور به آب 

شربت آلو دهند تا تلیین و ترطیب نیز کنند و نگاه کنند اگر در دماغ فضله دموی باشد رگِ زیر زبان یا رگ پیشانی یا 

رگ بینی بکشایند و اگر فضله سوداوی باشد درهر چند شب دو درم حب شبیار دهند صفت حب شبیار ایارج  فقیرا و 

یک دو درم اسطوخودوس حجر ارمنی مغسول یا الجورد مغسول هر یک یک درم خربق سیاه چهاردانگ افتیمون هر 

هلیله کابلی دو درم کتیرا یک درم بدستور حب بسازند و اگر فضله صفرای سوخته بود حب شبیار بدین صفت سازند 

ثقال و حبها بقدر حاجت باید داد و ایارج فیقرا پوست هلیله زرد افتیمون هر واحد یک جزو سقمونیا نیم جزو شربت م

افراط نشاید کرد تا خشکی نشود لیکن چندان دهند که منفعت او معلوم کنند و نطوالت چندانکه توانند بکار برند چنانچه 
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اگر در یک روز پنج بعمل آرند میشاید خاصهً بعد از تنقیه صفت نطول بنفشه نیلوفر گل خطمی شاهسفرم کشک جو 

برگ کوک بابونه هر یک مشت برگ مورد تر برگ عنب الثعلب هر یک مشتی همه را بجوشانند و برگ بید گل سرخ 

در حمام پیش سر او بخار دهند و آب آن نیم گرم بر سر بریزند و کله و پایچه بره بپزند و آب او بر سر ریزند و شیر 

و بابونه جوشانیده بر سر ریزند و در  دختران بر سر دوشند و مسکه بر سر طال کنند و اگر خواب نیاید پوست خشخا ش

غذا کاهو و تخم آن بپزند و اندکی دارچینی دران اندازند و قبض طب  روا ندارند تا بخار بر سر صعود نکند و رانها و 

ساقها پیوسته ببندند و همی مالند و پای درآب گرم نهند و بشویند و اگر دران آب بابونه بپزند بهتر باشد و مغز تخم کدو 

را در بنفشه پرورده و روغن آن بکشند و دربینی مالند و بچگانند و بر ناف و مقعد و کف پای بمالند و اگر روغن کدو و با 

شیرزنان یا بسفیدی بیضه مرغ برسر نهند و در بینی چکانند صواب باشد و ادویه مدر بول دور دارند و شراب رقیق سفید 

رد و اگر کسی را برنجاند یا خویشتن را مضرتی رساند ببندند و عالج کنند و ممزوج موافق بود رطوبت افزاید و خواب آ

قرشی  ذکر بعض ادویه ناف  اقسام جنوناگر چیزی مثل قفس سازند و بیمار را دران بند کرده معلق بیاویزند صواب باشد 

ل از قدر قلیل شروع کنند و گفته که نیم درم افیون با آ ش جو جنون را در یک روز دور میکند لیکن احوط آنست که او

سوخته بروغن گل آمیخته در بینی چکانیدن جنون را زائل میکند .... بتدریج تا مقدار مذکور رسانند و گویند که موی سر 

و حکیم علی گوید که سعوط بندق هندی بوزن حبه با روغن بادام ناف  جنون ست و گویند سنگی که درشکم خطاف 

یافته میشود اگر بسایند و به آب و شکر بنوشانند جنون را زائل کند و از مجربات محمد مراد ست که اگر  * 223*

مجنون نصف درم اصاب  صفر سوده با شهد بخورد صحت یابد و درکتابی مرقوم است که اگر نیش کژدم و ناخن سگ و 

سواس جنون باز میماند و هم مفید صرع ست و ناخن باخه در پاره چرم شتر تعویذ کرده در گلوی مجنون بندند از و

شخصی میگفت که اگر دماغ بوم یک دانگ گرفته یک حبه کافور سوده دران ممزوج نموده و یک دانگ خون غراب 

آمیخته بقدر دو جو بچیند قطره شاهسفرم سعوط نمایند در ازاله جنون مجرب ست و سویدی گوید که خوردن تخم 

له آن مسلوق بروغن بادام و کذا گاوزبان و کذا سیب شامی اکالً و شماً و کذا اکل لحم ماکیان بادرنجبویه بشکر و کذا بق

و دماغ آن در وسواس سوداوی مجرب من است و از حکمای دیگر نقل کرده که شرب سنا و کذا ترنجان و کذا افتیمون 

یر بز تازه تر کرده و کذا نیم درم پوست بطریقی که در مالیخولیا گذشت و کذا تخم افتیمون هفت درم در هفت اوقیه ش

بیخ گاوزبان و کذا تخم حنظل و برگ او مصلح به نشاسته یا صمغ عربی یا کتیرا و اکل لحم کبک تا سه روز متواتر و 

کذا خون ضبعه و کذا جگر رخمه خشک بریان کرده سائیده و کذا مصطکی و کذا آمله و کذا پودینه نهری و کذا بنگ و 

سه روز متواتر و کذا اسطوخودوس  آردسلتالملک یک مثقال بعسل کف گرفته و کذا بهمن سرخ و کذا حریره  کذا اکلیل
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کذا سنبل الطیب و کذا دارشیشعان و کذا فرنجمشک و کذا درونج و کذا کاهو و کذا شیر بز تازه هر واحد ناف  وسواس 

یت قوی ست السیما در وسواس حادث از سوداوی و جنون ست و کشنیز سبز مفید وسواس حارست و تخم او بغا

الملک نیم گرم بر سر در  صفرای محترق و سعوط دماغ گربه خشک کرده سوده و کذا زهره کبک و نطول طبیخ اکلیل

حمام در هر سه روز یکبار نیز ناف  وسواس سوداوی ست و تعلیق سنگی که درحوصله بعض ماکیان بر می آید بر 

جنون و وسواس که بعد حمیات بسبب ارتفاع بخارات گرم از ماده تپ واق  شود  صاحب جنون سودمند ست انتباه

بهترین معالجات آن فصد رگ پیشانی ست و جذب ماده به مهاجم فخذین و ساقین و ریختن آب نیم گرم برسر و 

خیار و خرفه و  دوشیدن شیر و نهادن پنبه بشیرآلوده و یا جراده کدو و یا خیار برتارک سر و خوردن کاسنی و کاهو و

خواب و راحت اختیار نمودن و سکنجبین بشیره خرفه و خیارین نوشیدن مفیدست غذا ماءالشعیر و ما ش مقشر بمغز بادام 

و در صورت ضعف با گوشت چوزه مرغ و حلوان و اگر بعداز تناول ادویه حریفه حاره چون فلفل و زنجبیل و اشیای 

یر و یا عقب جلوس بسیار یا مشی درآفتاب تموز بسبب جفاف دماغ و یا مبخره مثل پیاز و سیر و خردل بسبب تبخ

ازبیداری مفرط و یا کثرت فکر و خو  در مسائل دقیقه عار  گردد همگی توجه بترطیب مزاج دماغ بنطوالت و 

نضج و بعد  عالج مانیا و داءالکلبسعوطات و ادهان مبرده مرطبه مصروف دارند و از استعمال کافور پر حذر باشند 

ترطیب تنقیه سودا کنند و بعد تنقیه نیز از دوا و غذا بترطیب کوشند و بمفرحات مناسبه تقویت قلب نمایند بالجمله سائر 

تدابیر مثل عالج مالیخولیا م  زیادتی تبرید و ترطیب نمایند و ترطیب اهم از تبرید شناسند و استعمال سعوطات و 

روغن بادام در روزی چند بار و اگر بعد فصد سهر عار  گردد بوئیدن بعضی  نطوالت و لزوم اغذیه مثل ماءالشعیر و

مخدرات مفید بود و از اشربه شربت نیلوفر و شربت عناب و شربت تمرهندی و آب آلو بخارا و آب انار شیرین و مزورات 

ق سر بروغن اکارع و بکشک جو بشیره خشخا ش یا روغن بادام و فالودجات قلیل الحالوت بشکر و روغن بادام و تغری

در صورت کثرت بیخوابی دادن دیاقوذا باب انار شیرین ناف  است ابن هبة اهلل گوید که در مانیا و داءالکلب تبرید و 

ترطیب مزاج بنوشیدن ماءالشعیر بروغن بادام واستعمال ماءالقرع بسکنجبین قلیل الحموضت و تعدیل طب  به آب 

کنند و غذا ازکدو و ما ش سازند و کاهو بسیار خورانند وهرگاه چیزی اثر ترطیب در تمرهندی و آلوبخارا بشربت نیلوفر

دماغ ظاهر شود و بدن ممتلی باشد اسهال کنند بمطبوخ هلیله و غیره که مخرج فضول مریه محترقه باشد و اگر ممکن 

قوت را یاری دهند و شراب نباشد حقنه لین بعمل آرند و بعد تنقیه بلحوم فراریج و بره شیرخواره و ماهی صخوری 

ممزوج به آب بسیار اندک بنوشانند و بعد ازان صرف عنایت بعالج سر نمایند باینطورکه موی سربتراشند و آبیکه دران 

بنفشه و نیلوفر و برگ بید و گل سرخ و جو مقشرنیم کوفته و پوست کدو و خشخا ش و لفاح پخته باشند بسیار قلیل 
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شیر دختران بر سر دوشند و در بینی چکانند و حیله آوردن خواب کنند تا حدت مر  بشکند الحرارت برمقدم سر ریزند و

بنوشانیدن شربت خشخا ش به آب انارشیرین و نشوق افیون و اعضای سفلی بمالند و حمام نمایند پس هرگاه حدت 

باشد و اعاده تبرید  مر  ساکن شود و مریض بافاقت آید فصد سرروکنند خصوصاً اگر مر  ازخون محترق حادث شده

مزاج و ترطیب آن کنند تا که فالح حاصل شود شیخ میفرماید که اگرغلبه صفرا دربدن از قاروره و سائرعالمات معلوم 

شود تنقیه بطبیخ هلیله نمایند و اگر سودای صرف باشد گاهی احتیاج باستفراغ از افتیمون ساذج هشت درم با سکنجبین 

وجه بسوی سر نمایند اگر امتالی دموی یا سوداوی دموی دران باشد فصد رگ زیر زبان و بحجر الجورد افتد بعده ت

کشانید و مداومت تنقیه او باین حب کنند ایارج و افتیمون و اسطوخودوس هر واحد یک جزو سقمونیا نیم جزو هلیله نیم 

این حب نیز ناف  است افتیمون جزو حبوب کبار ازین ساخته بعد تنقیه کلی درشبهای متفرق هرشب ده درم بخورند و

شحم  *224*بسفائج هرواحد پنج درم حجر ارمنی هلیله کابلی هرواحد یکدرم اسطوخودوس ده درم نمک هندی 

حنظل هر یک چهار درم هلیله آمله حاشا خربق سیاه هر واحد سه درم تربد بست درم به سکنجبین عسلی  سرشته 

ا کنند و چون از استعمال حبوب سوءمزاج حار محسوس شود موقوف کنند استعمال کنند و غرغره به سکنجبین سقمونی

و بعد تنقیه اقدام بر تبرید و ترطیب بنطوالت و غیره نمایند لیکن قصد ترطیب بیشتر از قصد تبرید کنند مگر آنکه ادویه 

بنوشیدن دیاقوذا باب انارشیرین دران بابونه داخل کنند و گاهی در تنویم آن احتیاج .... شدید الترطیب یافته نشود و اال 

و نطوالت و .... میشود تا ترطیب کند یا بشربت آلو تا تلیین نماید و یا بماءالشعیر و روغنها درین بسیار ناف  است 

سعوطات مرطبه و ادهان استعمال کردند حیله نمایند درتنویم آن بدانچه خواب آورد از نطوالت و ادهان مسبته خاصةً 

ز اشربه انچه مرطب باشد مثل آ ش جو بنوشند و مثل سکنجبین و انچه دران تلطیف و تجفیف و تقطی  روغن کاهو و ا

باشد نباید نوشانید و هرگاه که قبض طب  دریافت شود حقنه کنند تا بخارات موذی از ثفل بسوی سر مرتف  نگردد و 

یضا که آن فاشرست ناف  بود و شربت ازان باید که درآب ایشان بیخ بادیان دشتی و تخم آن بنوشانند و بیخ کرمه ب

هرروز مثقالی و اگر ننوشند در طعام ایشان داخل کنند و پیش مریض شخصی بنیشند که ازان حیا کند و بترسد و او را 

بزرگ داند و مدام رانها و ساقهای آن بریزند تا بخار باسفل جذب کند و بهرحال اغذیه ی ایشان رطب میباید مگر 

ت آن از انچه محدث سده بود مثل نشاسته و مانند ان نشاید که این ایشان را بسیار مضرست و سائر باوجود رطوب

عالجات آن بدانچه حذر ازان واجب ست مثل عالج مالیخولیاست و چون انحطاط شود در نوشیدن شراب کثیرالمزاج 

طبری گوید که انچه درابتدای  باک نیست که آن مرطب و منوم ایشان ست باقی همان ست که درقول جرجانی گذشت

علت مانیا و داءالکلب بدان معالجه کنند پرهیز مریض است از اطعمه یابسه و لزوم ترطیب بدوا و غذای مرطب مثل 
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نوشیدن ماءالشعیر و شربت خشخا ش و دیاقوذای ساده و این شربت دائم بنوشانند بگیرند آب طال و آب نیلوفر و آب گل 

 ش سفید راکوفته درین آبها سه شبانه روز ترکنند و بعض اطبا با صد درم خشخا ش یک درم سرخ و آب بنفشه و خشخا

و رب  تا یکنیم درم  بزرالبنج سفید غیرکوفته داخل میکنند بعده افشرده آب صاف گرفته بشکر سفید شربت بقوام جالب 

فال کنند و حل طبیعت باین مطبوخ بپزند و این بهتر و الطف از دیاقوذاست بعد از ان چون مر  سکون یابد فصد قی

نمایند هلیله زرد پانزده درم آلو بخارا عناب هر واحد سی عدد تمر هندی ازلیف و تخم پاک کرده بست درم ترنجبین 

پانزده درم برگ عنب الثعلب یک دسته کشوث و تخم کاسنی هر واحد یک کف بنفشه پنج درم همه را برسم مطبوخ 

سنتین و نیم دانگ سقمونیای مشوی حل کرده نیم گرم بنوشانند و این وقتی است که قوت او بپزند و در ان دو دانگ اف

احتمال نماید و سن و مزاج او مطاوعت کند بعد از ان در طریق دوا لزوم ماءالشعیر باشربه مذکوره نمایند و در اغذیه 

اگر مر  انحطاط پذیرد چوزه مرغ مزوارت معمول بما ش و اسفاناخ وکاهو مسلوق و قطف و کاسنی مسلوق دهند و 

رطب و جوذابات بخشخا ش مغلف بران به فراریج   و پایچه بره مطبوخ بجو مقشر و ما ش مقشر و مدققات از سینه بچه 

ماکیان و دراج و تذرو و زرده بیضه مغسول بروغن بادام و آب شیرین بدهند و طریق غسل آن اینست آب شیرین در 

روغن بادام اندازند و بجوشانند تا آب فانی گردد پس بیضه دران بشکنند و حرکت بسیار دهند پاتیله کرده باالیش اندک 

و چون بیضه پخته شود بگیرند و سفیدی از زردی جدا نمایند بعده بزردی اندک روغن بادام چکانیده با قطف مسلوق و 

اگر زمانه بادام تر باشد قبل استحکام آن  اندک کشنیز رطب بخورند و اگر جماز و طل  یافته شود اندکی ازان بخورند و

بشکر سفید خورند و چون مر  متعسر گردد این سعوط بکار برند آب حی العالم آب حشیشه مامیثا آب برگ عنب 

الثعلب جوشانیده و صاف کرده روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن مغز تخم کدو و سفیده بیضه و شیردختران همه را 

متساوی و مختلف بحسب اعرا  مر  و قوت ادویه گرفته جم  نموده بعمل آرند و نطول ازین بمقدار واجب بوزن 

آب سازند بگیرند بنفشه خشک و بنفشه تر و سپستان و گل سرخ هر واحد یک کف جو کوفته سبوس گندم هر واحد دو 

درآفتابه به آب شیرین  کف برگ عنب الثعلب دو دسته بزرگ برگ اسپغول یکدسته بزرگ برگ خبازی یکدسته همه را

بجوشانند تا مهرا گردد و بعده نیم گرم بر یافوخ و شیون از بلندی یک شبر بریزند و بعد ریختن این بپوشیدن سر و 

سکون و خواب امرکنند و اگر از زمانه ی زمستان باشد ازتعر  هوا حذر کنند و اگر فصل تابستان بود بموض  هوای 

شاهسفرم تر گالب پاشیده پیش او دارند و از شمیدن کافور و خوردن سرکه و دوغ و مصل  سرد بنشانند و نیلوفر تازه و

و اشربه مرتب ازسرکه پرحذر باشند که مورث یبس اند وبدانند که برای تطفیه ی اخالط صفراوی دوطریق ست یعنی 

وره و ریباس وترشی ترنج و اگر محترق و فاسد نگردد و حدت نپذیرد سوای آنکه کثرت یابد بحموضات مثل شربتهای غ
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و .... سکنجبین ساده در بالدی که متحمل سکنجبین بزوری نباشند و مانند آن نمایند و بعد احتراق اخالط صفراوی و 

فساد آنها بماءالشعیر و جالب و شربت خشخا ش و کاهو مسلوق وکاسنی وقطف و مانند آن کنند پس درین هر دو حال 

ند و به دلک پای این مریض و ساقین و قدمین آن وتمریخ سوای فخذین بروغن بنفشه و و بفرق ما بینهما تامل نمای

روغن گل نیم گرم باک نیست و ابن سیار درین مر  بنوشانیدن این حریره امر میکرد بگیرند شیر ماده خر که آنرا 

شند تا آنکه شیرآن صالحیت اندک جو و برگ بید و کاسنی و رحشایش رطب سلیم از کیفیات حریفه و تلخی خورانیده با

سفید حریره سازند و بعد تنقیه و نطوالت استعمال نمایند که  *225*یابد و ازان شیر و نشاسته و روغن بادام و نبات 

اثر محمود ظاهر میشود و بقایای مر  زائل می گردد و زنی که قشف و یبس و سوءحال به هزال میداشت عالجش 

اطعمه ردیه پرهیز او کنانیدم پس بدن او رطب گردید و قشف زائل شد و درترطیب بدن  دربغداد باین حریره کردم و از

صحیح بهتر از این و اقرب تاثیر چون تدبیر مزاج موافق او باشد چیزی ندیدم سویدی گوید که در مانیا شرب ماءالشعیر 

دو یا بمغز تخم کدو سوده بآب جراده بشربت نیلوفر و تنطیل راس بماءالشعیر مرات کثیر درحمام و تضمید سر بجراده ک

کدو سرشته و سعوط بروغن مغز تخم کدو و غذا بکدو مطبوخ جید بروغن بادام و دوشیدن شیر زنان بر سر و سعوط 

بدان ونوشیدن شیربز تازه ودوشیدن آن بر سر وخوردن سرمق مسلوق بروغن بادام که دران شیره ی خشخا ش وکشنیز 

تغذیه به بقله یمانی مسلوق بروغن بادام وکذا بقله خرفه و طیب بروغن بادام وخوردن خیار  سبز داخل کرده باشند وکذا

م  پوست او بعد قط  او یک شبانه روز وکذا قثاء تازه مقشر وکذا غذای بیضه ماکیان نیمبرشت وکذا پایچه جدی 

وکذا اطراف حمل شیرخواره و  شیرخواره وگوشت اومسلوق و مطبخن بروغن کنجد تازه وکذا نان سفید محکم الصنعت

لحم اومطبوخ و مطبخن بشیرج تازه همه از مجربات من ست و بقول ابن بطالن و غیره تنطیل راس به طبیخ  گل 

بنفشه و طبخ برگ سبزآن وکذا بطبیخ کاهو درحمام و سعوط بروغن بنفشه و شیردختران وکذا بروغن بید و شیرمذکور و 

کاهو سرشته وکذا از پوست خشخا ش باریک سوده و شرب شربت خشخا ش وتغذیه تضمید سر بتخم کاهو سوده باب 

بکاهو خام و مسلوق مطیب بشیره بادام وکذا بماهی تازه رضراضی بریان بروغن کنجد تازه وکذا بماکیان فربه مسلوق 

ل تا بست روز ناف  ومطبوخ بکدو وکذا برشتا و مرقه حنطه هرواحد ناف  و بقول رازی شرب بیخ فاشرا هر روز یک مثقا

چنانچه عورتی باستعمال این تا ایام کثیر ازمانیا نجات یافته مصنف اقتباس می نویسد که همشیره زاده نواب حافظ 

الملک را داءالکلب نائبه بود چنانچه درابتدای موسم بهار پدید آمدی و در تابستان غلبه نمودی وگاهی درسالی دوبار 

ربت الهی وحب الجورد علوی خان دادم دریک سال دو بار و تا سه چهار سال همین پدید آمدی پس من ماءالجبن بش

در صبارا بهر تعدیل و تنقیه و جذب ماده از سر  عالج صبارا و قطربتدبیر مقرر داشتم بفضل الهی صحت کلی یافت 
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و در قطرب فصد قیفال هر چه در عالج سرسام صفراوی گذشت بعمل آرند م  ترطیب زاید بسیار و مدام اطراف ببندند 

کنند و چندان خون برآرند که قریب بغشی رسد و اغذیه محموده مثل گوشت بزغاله و چوزه مرغ و مانند آن دهند و 

کاهو و کدو بروغن بادام خورانند و حمام مرطب به ابزن به ریاحین رطب مثل بنفشه و نیلوفر و مانند آن نمایند پس 

منضج سودا تنقیه آن به مسهل سودا یا بمطبوخ افتیمون نمایند و ماءالجبن دهند و هرگاه قوت عود کند بعد از نضج ب

استفراغ متواتر و پی در پی ننمایند بلکه بتدریج و دیر دیر بفاصله چند روز و از اشیای نافعه برای ایشان ماءالجبن است 

مسک و مثرودیطوس دهند و بنطوالت که دران معجون نجاح حل کرده باشند و بعض از تنقیه مقویات قلب مثل دواءال

و آبزن و تفریق سر بروغنهای مبرد و مرطب مثل روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و اشربه بارد مثل شربت نیلوفر و شربت 

بنفشه و جالب از بنفشه پنج درم و عناب ده عدد با شکر سفید ده درم و اغذیه بمزوره ما ش و مغز بادام و شوربای چرب 

وان بکدو و پالک و خیار و کاهو و روغن بادام و دیگر تدابیر که در مالیخولیا گذشت و در ترطیب دماغ چوزه مرغ و حل

مبالغه کنند و برای تنویم لعوق خشخا ش بخورانند و نطوالت مرطب منوم که دران بنفشه و نیلوفر و پوست خشخا ش و 

د و بروغن بنفشه و کدو نشوق نمایند و نوشیدن تخم کاهو باشد بعمل آرند و شیر زنان برسر دوشند و دربینی چکانن

شکر سفید در عرق گاوزبان و گالب و عرق بید حل کرده تخم بادرنجبویه دو درم پاشیده و خوردن شیر بز بشکر 

شیرین کرده با نان گندم سفید وکذا ماهی رضراضی بریان بروغن بادام و کذا اسفاناخ مسلوق بروغن بادام یا شیرج تازه 

حم غنم بریان بروغن الیه و تنطیل آب طبیخ بقله یمانی سرخ و پوست خشخا ش و جو مقشر در حمام  بر سر و یا م  ل

ست و بقول ابن بطالن شرب ماءالشعیر بشربت  تناول خوبانی کثیرالمائیه و شفتالو و خربزه زرد و همه مجرب سویدی

دام و مسلوق به گشنیز سبز و کذا لحم جدی نیلوفر و روغن بادام و تغذیه بچوزه مرغ مسلوق مطبخن بروغن با

شیرخواره مسلوق بکشنیز سبز یا مطبخن بروغن بادام و کذا کدو مسلوق مطیب بروغن بادام و کشنیز سبز و تنظیل سر 

به آب بنفشه یا گل نیلوفر درحمام و تدهین سر بروغن آنها مدام و تضمید سر به بابونه و تخم کاهو و تخم خشخا ش 

و همه آنچه برای مانیا در قول سویدی گذشت مفید شناسند و اگر از انواع عالج فائده نشود بربندند و  سائیده ناف 

طمانچه های سخت بر سر و روی وی بزنند بوجهی که وج  و الم یابد و اگر یکبار کفایت نکند مکرر نمایند و اگر این 

گر باز عود نماید اعاده این تدابیر نمایند شیخ میفرماید که آید و ا نیز سودی نبخشد بر تارک سر داغ دهند که به افاقه می

عالج قطرب بعینه عالج مالیخولیاست چون از صفرا و سودای محترق باشد و واجب است که درفصد آن مبالغه نمایند 

و  تا آنکه ازان خون بسیار خارج شود و از ان غشی مقاربت کند و تدبیر باغذیه محموده و حمامات یک شب نمایند

ماءالجبن سه روز بنوشانند بعد ازان تنقیه بایارج ارکاغانیس کنند پس حیله در تنویم آن نمایند و بعد تنقیه تقویت قلب 



388 
 

و تنطیل به منومات کنند تا تسخین ادویه   *226*به تریاق و مانند آن کنند و با وجود آن ترطیب بسیار نمایند 

  نشود بلکه احتیاج آنست که تسخین قلب او بمقویات آن کنند و مذکوره که البدست م  حرکات ریاضتی مریض جم

قی مزاج او اعتدال یابد و تمام عالج او تنویم کثیرست و احیانا افیون خورانند تا فکر او منقط  .... بترطیب بدن و تنویم 

و روی او بزنند و بر یافوخ و طبیعت اوساکن گردد و چون دوا و عالج دران فائده نکند ب تادیب و تاذی پردازند و بر سر 

او داغ نهند مجوسی گوید که عالج قطرب فصد سررو در وقت هیجان مر  ست و خون آنقدر برآرند که غشی ظاهر 

گردد و اغذیه جیدالکیموس مقدار صالح بخورانند و در آبزن آب گرم شیرین بنشانند و ماءالجبن با سفوفی که اندران 

ن و بسفائج و مانند آن افتد بدهند و تنقیه بدن آن بعد سکون اندک بایارج لوغاذیا و ایارج هلیله سیاه و شیرآمله و افتیمو

روفس دوسه مرتبه نمایند بعد ازان تریاق فاروق دهند و چون این مر  هیجان کند و با آن بیخوابی عار  شود طبیخ 

نه مذکوره درباب قرانیطس و مانیا بعده منوم بر سر ریزند گیالنی گوید که بعد فصد و ترطیب تنقیه به حقنه های لی

الحرارة مثل بابونه و اکلیل الملک و ادویه مثل بنفشه و برگ  بمطبوخ افتیمون نمایند و آبیکه دران حشایش معتدل

خبازی و حشیش مامیثا و ریحان و جو کوفته و سبوس گندم و خطمی نیز افزوده جوشانیده باشند بر سر ریزند و سعد را 

ه بیخته درلعاب حلبه آمیزند بعده درآب گرم حل کنند تا رقیق گردد پس غرغره بدان نمایند اگرآنرا سهر باریک کوفت

الزم گردد آب نطول مذکور بر سر ریزند و دران پوست خشخا ش و تخم کاهو و یبروج اضافه کرده دائم بعمل آرند و 

و درمیان استفراغ فاصله ایام نمایند و اسفیدباجات  بروغن بنفشه استنشاق کنند و منخرین را به اندکی افیون طال کنند

معمول بما ش مقشر و پیه ماکیان غذا سازند و رعایت مزاج کنند پس هرگاه ماده حدت پذیرد اکثر غر  طبیب تعدیل 

مزاج دماغ او باشد بآبیکه بران میریزند و روغن گل نیم گرم و تسعیط بحسب مزاج کنند اگر اراده تسکین باشد بروغن 

الراعی و مانند آن و اگر اراده تسخین و تحلیل بود بروغن یاسمین و  گل و روغن بنفشه و شیر دختران و آب عصی

روغن خیری و روغن قسط لین و مانند آن و از تنهائی من  کنند و با مردم عقیل بنشانند و بعافیت و سالمت بشارت 

اخالط محتقنه در سر بایارج فیقرا باشد آنرا بدهند و بایدکه دهند و در تسکین روع او سعی نمایند و اگر احتیاج بدف  

ازحال قبل ازمر  بپرسند اگر مریض معتاد جماع کثیر باشد بعده آن منقط  شده باشد اجازت مجامعت باعتدال دهند و 

وبی و این مرضی ست وسواسی شبیه بمالیخولیا که انسان بگماشتن فکرخود درخ عشقدراطالت خواب او جهد نمایند 

بعض صور و شمائل که معشوق او راست بر خویشتن کشد و امید وصل او در دل خود محکم کند و گاه قوت شهوت 

جماع ممد او باشد و اکثر بسبب غلبه عشق و شدت حب از نظر اوعیوب معشوق و محبوب او پوشیده گردد چنانچه 

معشوقه و سبب آن الهام و القا در نفس  ارسطاطالیس گفته که العشق یعمی حس العاشق و یصمه عن ادراک عیوب
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ست بسوی دماغ از منی محقق و بعده  عاشق ست محبت معشوق را بسببی ازاسباب و سبب بدنی او ارتفاع بخار ردی

احتراق خون بنا بر دوام فکر و از عالمات اوست که شمائل صاحب این مر  بگردد و رنگ زرد سر نگون خامو ش 

و غیرمنتظم شود و خصوصا وقتیکه ناگاه معشوق را ببیند یا نام او یا خبر او بشنود سری   مبهوت باشد و نبض او مختلف

صغیر صلب و قاروره صاف بود و چشم او خشک و فرورفته با تهبج پلک باشد و چنان نماید که گویا چیزی خوب می 

ید و از استماع ذکر فراق بگرید بیند و یا خبرخو ش میشنود و اکثر آه سرد کشد و از شنیدن ذکر وصال طرب حاصل نما

و حزنی در وی پدید آید و بدانند کسی که عشق و نام معشوق پنهان دارد معشوق او را بدین طریق دریافت نمایند که 

دست بر نبض او نهاده نام کسانی که گمان عشق آنها باشد یاد کنند و صفت و حال هر یک بگویند پس هنگام ذکر نام 

او متغیر و مختلف گردد بدانند که معشوق او همان ست عالج در ترطیب بدن و دماغ کوشند و صفت هرکسی که نبض 

باغذیه و اشربه مرطبه و حمام و تدهین و سعوطات و نطوالت طیب و غسل بآب نیم گرم شیرین و توس  دراغذیه 

گلزارها و مجالست با ندمای  مرطبه و نشانیدن در امکنه رطبه خوشبو و بساتین مفرحه و تفرج و سرور و سیر صحراها و

عقال و شنوانیدن اسماء و حکایات زهاد و عباد ناف  است و کذا خورانیدن مبردات و مرطبات و مقویات و مفرحات قلب و 

دماغ مفید و اگر در بدن او آثار خلط سوخته یافته شود قوت قوی باشد بعد ترطیب و نضج خلط اول تدبیر استفراغ آن 

ت ضعیف باشد تقویت او نمایند و به تشفی و امیدواری او پردازند و بعد حصول قدری قوت تدبیر خلط کنند و اگر قو

تنقیه ماده کنند بعده تدبیر ترطیب و تنویم نمایند چنانکه در مالیخولیا و جنون مذکور شد و خمیره یاقوت علوی خان 

یسر شود بهتر ازان تدبیری نیست و اگر بر خورانیدن از مجربات ست و به مهمات مشغول دارند و اگر وصال معشوق م

وجه شرعی میسر نیاید وصف حسن و شمائل معشوق دیگر پیش اوکنند و هرگاه عشق اول کم شود پیش از انکه عشق 

دوم محکم شود بشغلی مهم مصروف گردانند و اگر عاشق عاقل باشد نصیحت و استهانت دوستان او را کفایت باشد و 

اب آنکه پیرزنان یا مخنثان را برگمارند تا از حاالت نفرت افزا و خصال زشت معشوق بعاشق خبر نیز ازجمله تدابیر صو

دهند چنانکه طب  او ازان متنفر گردد و انواع لعب مثل نرد و شطرنج و غیره و تخویف حاکم وقت و انواع غموم عظیم و 

ت شهوانی باشد و کثرت فکر در محاکمات و اشتغال بعلوم خصوصا انکه دران تحقیر و مذمت لذات جسمانی و متمنیا

مسائل دقیق مثل هندسه و حساب و جماع مفرط خصوصا با آنکه در صورت و شمائل قریب معشوق بود هر واحد مزیل 

عشق است و اگر مجرد باشد متاهل گردانند و شغل خریدن کنیزکان و طرب و جماع بایشان و سفر بعید و سکر 

د باشد و بالجمله عمده معالجه آن مشغول داشتن اوست بشغلی و عملی و صنعتی و همی متواتر دائم نیز مفی *227*

را ازو بازدارد و عشق و عاشقی و معشوقی را فرامو ش نماید و مشغول داشتن او را بخصومات و .... مخالف شغل و هم او 
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کنند تا سرخ شود و در آب سرد  منازعات و بازداشتن این امر دخل تمام است و در طب فریدی ست که هرگاه آهن گرم

کنند و در حین سرد نمودن بگویند همچنانکه آهن گرم در آب سرد میشود دل فالن به فالن سرد گردان سه بار گفته 

سرد کنند بعده از آن آب روی عاشق بشویند و بر سینه عاشق زنند در عمل سه روز عشق فرامو ش میکند و ایضا اگر 

اریخ موتی نوشته باشد قدری از آن بسایند و نیت جدایی عاشق و معشوق کرده بیخبر به پاره سنگ مرمر که بر آن ت

عاشق خورانند دف  عشق می سازد و در تحفه مرقوم است که اگر بکوزه نو از موی سر زن بخور کنند و از آن کوزه مرد 

بعض اوقات در حوصله ماکیان را آب خورانند دف  عشق میشود و متنفر از آن میگردد و سویدی مینویسد سنگی که 

یافته میشود و مشابه حجر مها میباشد چون بر عاشق تعلیق آن نمایند ازاله عشق نماید و اگر این سنگ در آب اندازند و 

عاشق آنرا بنوشد در زوال عشق مجرب من ست و تعلیق عظم لقلق بر عاشق نیز داف  عشق ست و گویند که اگر کنه 

طالع او به بندند ازاله عشق کند و مجرب مالقی ست و همچنین نوشیدن آب مغسول پارچه شتر بر آستین عاشق بی ا

که برگردن معشوق گردانیده باشند و کذلک خوردن چهار شعیره نیل هندی بآب و کذا شرب طبیخ حرمل و کذا شرب 

بادرنجبویه صبح و شام خاک قبر مقتول و جلوس در مقابر و غلطیدن در مکان غلطیدن استران ناف  و نوشیدن شربت 

مجرب نوشته اند و گفته اند که بادرنجبویه گاوزبان مروارید مامران چینی مرزنجو ش مر ماحوز صعتر عود خام بسد هر 

واحد یک مثقال کوفته بیخته در رب سیب سه وزن ادویه آمیخته هر صباح یک مثقال خوردن مزیل عشق ست 

ر زیاده شود بمالیخولیا یا جنون منتقل گردد و اگر تدبیری سود ندهد الحاصل در عالج این مر  غفلت نکنند که اگ

مدتی او را بمخدرات مثل افیون و قنب و بنج و بیخ لفاح غافل دارند تا تفاوتی پدید آید آنگاه بدستور بمعالجه مالیخولیا 

 .....   پردازند کذا فی 

 

 

   سدر و دوار

قوط و دوار دوران سرست یعنی آنکه مریض خیال کند که او بجمله سدر ظلمت بصرست وقت برخاستن و مهیا شدن بس

اجزای خود دائرست یا بیمار چنان پندارد که جمی  اشیا گرد او همی گردد پس نمیتواند که ثابت ماند بلکه ساقط شود و 

بعدم  بساست که از آوازها کراهت کند و چون این مر  شدت کند از جهت سقوط بیمار بصرع مشتبه گردد و فرق
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تشنج و کف دهن و حرکات مضطربه در اینجا توان کرد و ایضاً دوار مدتی ثابت ماند و صرع دفعتاً افتد و صاحب او 

ساقط گردد و افاقه یابد و سبب سدر یا خدر دماغ است از سردی و از اجتماع خلط بارد غلیظ در مقدم دماغ و آنرا سدر 

سر و از صداع و دوام حدت تپ و آنرا سدر مولم نامند و ابن الیاس گوید  خدری گویند و یا تالم دماغ از ضربه و سقطه

سدر انست که انسان درمی یابد که گویا دخان از بدن او بسوی سر مرتف  میشود و خود را گویا در تاریکی یا ضباب و 

ماغی ست به در چشم خود ظلمت و در گو ش طنین مییابد و ماده این مر  سوداوی بود و سبب دوار گرد ش روح د

باعث حرکت دوریه انسان بر نفس خود و یا مشاهده اشیای دائر و شفاف روشن و یا وقوع ضربه و سقطه بر سر و یا فرغ 

دفعتاً و یا ضعف مر  و یا رسیدن گرمی و سردی دفعتاً بدماغ و یا اجتماع اخالط در عروق مستدیره گرد دماغ و یا 

و ابخره اندر دماغ و یا صعود آن از عضوی دیگر مثل معده و مراق و دل و جگر تصاعد آن از عضو دیگر و یا تولد ریاح 

و شریان ها و رگهای همه تن و سپرز و کلیه و مثانه و رحم و حجاب و قدمین و ساقین و یا اذیت دماغ بمجرد 

سوداوی نیز بود  مشارکت ضعف فم معده یا وقوع بحران و این ابخره و اخالط بیشتر بلغمی باشد و دموی و صفراوی و

و جرجانی گوید که ماده صفرا و بلغم بیشتر باشد و آنجا که ماده خون بود هم بصفرا و بلغم آمیخته بود و بخار اسود نیز 

بود و مسلک بخار معده و مراق و مثانه و رحم و حجاب بسوی دماغ منافذ اعصاب است و مسلک بخار دل و جگر و 

ردن و ایضا شیخ گفته که مشارکت دماغ بمعده طریق مشارکت عصب بود و طحال و عروق و شرائین پس گو ش و گ

گیالنی مینویسد که این وقتی باشد که واصل از معده بسوی دماغ کیفیت ساذج بود و آنهم مفرط باشد و عام بجمی  

ه باشد پس درین بدن بود پس مشارکت بمعده تنها نباشد بلکه بهمه بدن باشد و اما اگر واصل بسوی دماغ ابخره و ادخن

شرط نیست که نفوذ آنها در عصب بود بلکه جمی  مسام اعضاء متوسط میان دماغ و معده صالحیت نفوذ آنها در خود 

دارند و نیز شیخ می فرماید که سدر شدید مشابه صرع می باشد لیکن با تشنج نبود چنانچه صرع بود و ماده بخار گاه 

شبیه بصرع باشد و بیشتر مشارکت سدر و دوار آور نه بسبب وصول ماده بود بلکه صفرا بود و گاهی بلغمی و دوار بلغمی 

بنابر اذیت دماغ بکیفیت مورث سدر و دوار گردد مثل آنکه هنگام خوف و گرسنگی بعض مردم را عار  شود و 

وار آرد طریق خصوصا کسی را که متحمل جوع نباشد بهر آنکه فم معده از آن ایذا یابد و مشارک آن دماغ گردد و د

تشخیص اسباب سدر و دوار اگر کسی را سدر باشد اوال از آن بپرسند که پیش از این نوع ضرب بر سر یا حدوث صداع 

یا تپ اتفاق افتاده یا نه اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و اگر از آن انکار کند از تقدم رسیدن سردی بسر سئوال 

د و االسبب او خلط بارد در دماغ خواهد بود و ثقل راس و بالوت حواس نیز از کنند اگر بگوید سببش سردی دماغ باش

عالمات وجود ماده باردست و اگر دوار باشد نخستین سئوال کنند که مر  دائم و یکسان میماند یا گاه گاهی عار  
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ه و گرسنگی متغییر نگردد و می شود و در امتالء خلو معده اختالف می پذیرد و اگر دوام و لزوم او بگوید و در پری معد

هضم صحیح بود بسبب دوار در دماغ باشد پس حال دوران مریض بنفسه یا کثرت نظر او در اشیای دائر و شفاف و یا 

بدماغ از خارج یا داخل بپرسند اگر بتقدم  *228*ضربه و سقطه سر و یا حدوث مر  و یا رسیدن سردی یا گرمی 

همان باشد و اال تقدم اوجاع راس و گرانی سر و نقصان حواس حتی که در  یکی ازین اسباب مقر گردد سبب مر 

ذوق و شم بپرسند اگر یافته شود دلیل مواد در دماغ باشد و بعده بودن ودی و طنین در گو ش و شدت دوار و کثرت 

ع ماده را از رنگ عطسه و قصر نوبت دوار هم بپرسند اگر این هم باشد بر وجود ماده بخارات و ریاح داللت کند پس نو

ملمس سرد نبض و قاروره و غیره عالمات مخصوصه هر خلط بنوعی که در تشخیص امرا  دماغی مادی و صداع ..... 

مادی مذکور شد مشخص نمایند و ایضاً کثرت آب دهن و خواب و ترشی یا شوری مزه دهن و عسر و حرکت و سکون 

و قلت عطش و لین نبض با ضعف و بطوی آن و بیا  قاروره و  و دوار از رسیدن گرمی بسر و کسل از جواب و تکلم

غلظت آن بر ماده بلغمی و سرخی چهره و چشم و انتفاخ عروق و ضربان آن و سیالن اشک در ابتدای دوار و شیرینی 

دهن و ماندگی و خواب بسیار بر ماده دموی و التهاب و خیاالت زرد و زردی رنگ و تلخی دهان و عطش و بیداری و 

شدت دوار در وقت گرمی و سرعت نبض و ناریت بول بر ماده صفراوی و تخیل شعر و دخان و فکر فاسد و خوف و 

خاموشی و صالبت و ضعف نبض و قلت آب دهن و خشکی زبان و بیخوابی و کدورت قاروره بر ماده سوداوی داللت 

و دیگر باشد درین صورت بپرسند که ضرر کند و اگر مریض عرو  یا شدت دوار گاه گاهی بیان کند ماده مر  در عض

در کدام عضو معلوم می شود و پس اگر مریض بطالن یا آفت اشتها و فساد هضم و اختالف حال دوار در امتال و خالی 

معده و درد معده و سر و نفخ شکم و غثیان و خفقان معدی و آروغ دائم بغیر ترطیب و غیر اراده و اشتداد مر  هنگام 

و عند تخمه و تناول شی مبخر بگوید ماده مر  در معده باشد اما اگر آثار مواد در معده معلوم نشود و دوار اکثار طعام 

در خلو معده عار  شود از ضعف فم معده باشد و اگر خلل مراق یا قلب یا جگر یا طحال یا گرده یا مثانه بگوید ماده 

یا گردن یا پس گو ش و تمدد و انتفاخ وداجین هنگام  علت در همان عضو باشد اما ضربان شدید در شرایین صدغین

ابتالی دوار و ظهور خفت در دوار از انضغاط عروق مذکور بانگشت یا بستن پاره اسرب بران یا طالی ادویه قابض بران 

ران کند بر نیز داللت بر وجود ماده در قلب یا جگر یا سپرز یا جمی  اعضا دارد و ایضاً بقول انطاکی اگر دوار بعد هضم ثو

وجود ماده در کبد گواهی دهد و بقول صاحب کامل تمدد و امتالی شرائین پس گو ش بر وجود سوءمزاج بارد یا خلط 

بلغمی یا صفراوی در عروق مذکوره و بودن علت در آن شاهد بود و اگر معذلک گردن متمدد باشد دلیل بر وجود سردی 

ن و حدوث علت دران باشد و اگر تقدم اختناق رحم و اقتباس منی یا یا بلغم یا صفرا در عروق معروف بعرقین ساتبی



393 
 

حیض یا اورام رحم بیان نماید ماده در رحم باشد و اگر وقت ظهور دوار صعود چیزی مورچه مانند از قدم یا ساق مریض 

یافت کنند و از بگوید ماده مر  همانجا باشد و نوع ماده را در اعضای مذکوره بدانچه در مقام هر عضو مسطورست در

بعض عالمات مخصوصه هر خلط که سابق مذکور شده نیز معلوم نمایند و عالمات انواع مواد معده در تشخیص امرا  

دماغی نیز گذشته و طول مر  سدر و دوار بر برودت ماده داللت کند و نوبت او غیر طویل بر حرارت گواهی دهد و 

حمیات روز بحران دلیل سدر و دوار بحرانی است و ازمان آنها منذر  وقوع این امرا  در امرا  دیگر و خصوصاً در

عالج کلی سدر و . بصرع و سکته است و گاهی صداع بعد دوار عار  می شود و دوار را زائل می کند و گاهی بالعکس

بقول انطاکی دران تنقیه غالب بدانچه مناسب او باشد و تلطیف اغذیه حتی االمکان کنند و تنقیه سر بچیزی که  دوار

عطسه آورد خصوصاً در ریاحی نمایند و در مشارکی ادویه مخصوصه آن عضو بادویه دماغی بیامیزند و بعد زوال مر  

مجبرات در جذب خلط از دماغ آنست که در عالج طنین باید و  اعتنا بتقویت دماغ کنند تا آفت بار دیگر قبول نکند و از

خاریدن پایها و شوئیدن آنها بسرکه و حرمل و آب لیمو و تراشیدن موی سر و طالی او ببرگ جوز و مورد ناف  و حقنه 

جمله اقسام  ها و فتائل را درینجا اگر ریحی نباشد فائده نیکوست و گویند که مرق نخود در ابتدای دوار جید است و در

آن هرگاه نوبت هیجان کند بدلک سافل و نهادن پایها در آب گرم توجه نمایند و در دوار دماغی مادی اگر اجتماع 

اخالط در دماغ باشد حسب ماده بدانچه در عالج امرا  دماغی مادی مسطور شده عالج کنند و ایضاً در ماده که در 

گو ش کنند و شبیارات و غراغر و نطوالت و شمومات و سعوطات و  سر تنها باشد حجامت سر و نقره و فصد رگ پس

عطوسات و مانند آن بحسب مواد استعمال نمایند و گویند واجب است که صاحب دوار از نظر کردن بسوی اشیای سری  

با گندم بریان الدور و از بلندی به پستی دیدن و از تناول سائر مبخرات اجتناب نماید و خائیدن گشنیز تر و خام تنها یا 

همه انواع دوار و سدر را مفید است و کذا انداختن گشنیز بسیار در طعام و گویند که دو درم تخم حنا سائیده بعسل صاف 

سرشته لیسیدن و بعد از آن متصل نان با روغن گاو و نبات خوردن در اکثر انواع دوار سودمندست و این معجون در 

مجربات انطاکی ست حب بلسان گشنیز خشک تخم شاهتره هر واحد پنج درم گل سرخ اقسام سدر و دوار حار و بارد از 

تربد شحم حنطل هلیله زرد مصطکی هر واحد سه درم بعسل هلیله مربی بسرشند شربت سه مثقال و اطریفالت مطلقاً 

د که استعمال آب کثیرالنف  ست و رازی گوید که استعمال شراب در جمی  عالج سدر و دوار ترک نمایند و روفس گوی

در سدر بهتر از استعمال شراب ست و جالینوس گفته که عالج صاحب سدر و دوار فصد اوست در ربی  و اگرچه دالئل 

پای گیرند و مسیحی گوید که در جمی  انواع دوار ....  *229*امتال ظاهر نباشد و در کتاب فصد نوشته که فصد او 

ال نمایند و بحسب ماده مر  بسازند اگر ماده بارد باشد حقنه حاد و اگر حار بحقنه نف  یابند در وقت بعد وقت استعم
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بعمل آرند و اگر مر  تخفیف نیابد و این عالجات آنرا فائده نکند ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس ...... بود حقنه 

سدر و دوار دموی و صفراوی مثل  استعمال کنند و ایضاً بنقوح صبر منفعت عظیم بین یابند و بقول ابن هبه اهلل عالج

عالج صداع حار کنند و این اکثر افتد و آنچه از بلغم یا سودا حادث شود مجانس صرع باشد و عالج این هر دو مثل 

آنچه از مشاهده اشیای دائر و روشن یا نظر او از   عالج دوار از دوران انسان بنفسه گرد چیزی. عالج صرع باید کرد

بزودی ساکن نشود باید که بسکون و قرار و خواب و تناول قابضات تر ش عالج کنند و آنچه مان  مکان عالی باشد و 

 . ابخره باشد مثل نقوع تمرهندی و امرود و مرزنخو ش و گشنیز بنوشند

به تدبیر امرا  دماغی که از ضربه و سقطه بود پردازند و بتسکین وج  و تلیین   عالج سدر و دوار از ضربه و سقطه

به نسخه حکیم ..... و جذب مواد از دماغ باسفل کوشند هرچند بفصد از جانب مخالف باشد و روغن گل بعده روغن طب  

علی بر سر نهند و از موم و روغن گل و  بنفشه و کتیرا تضمید سر نمایند و از رسیدن گرد و غبار و گرمی و آفتاب و 

دوار یا سدر باقی ماند عالجش بازاله سوءمزاج کنند بحسب اشیای معطسه حفاظت سرکنند تا عطسه نیاید و بعده اگر 

کیفیتی که عالمات آن ظاهر باشد طبری گوید که چون سدر از ضربه یا سقطه باشد تفقد مزاج او نمایند پس اگر مزاج 

قوت او  او بخرارت متغیر گردد معالجه آن نکنند و تسکین مزاج او نمایند و هرگاه مزاج او تسکین یابد فصد کنند اگر

متحمل آن باشد و تغریق راس او بروغن گل گرم کرده در شب و روز دفعات نمایند و تضمید سر او باین مرهم کنند 

بگیرند قیروطی بروغن گل و از آتش فرود آورده اندک سفیدآب قلعی و قدری مرداسنگ دران حل کنند بعده بآب 

ند بعده بر خرقه کتان طال کنند و بر سر ضماد نمایند و از خبازی و آب برگ خطمی بمقداریکه ممکن باشد تسقیه نمای

نظر کردن بسوی آفتاب و تعر  به هوا من  کنند تا عطسه نکند که عطاس با این حالت گاه مورث غشی میگردد و 

در    عالج سدر و دوار از ضعف مر  و نقاهت. گاهی تزعزع راس می کند پس بر صاحب او خوف هالک میباشد

ماغ شیره مغز بادام پنج عدد شیره خشخا ش شیره کشنیز خشک هر یک نه ماشه نبات سه توله داخل صورت ضعف د

کرده تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده دهند و مقویات اعضای رئیسه مثل خمیره مروارید و ماءاللحم خورانند و پست 

حریره مقوی دماغ بدهند و هرچه در  جو و کشنیز هر دو بریان بروغن بادام چرب کرده با شکر صبح و شام بنوشند و

عالج امرا  ضعف دماغی و صداع ضعف دماغی گذشت بعمل آرند و در حالت ضعف قلب بهر تقویت آمله مربی و 

و ترنج و لیمو و صندل و سیب و مروارید سوده باشربه مذکوره .... سیب و به مربی بطباشیر و ورق نقره یا طال و شربت 

عالج سدر و دوار از . ت مناسب مزاج بکاربرند و اغذیه لطیفه موافقه مخضب بدن تناول کنندیا شربت انارین و مفرحا
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باید که بضد آن عالج کنند بدانچه در عالج امرا  دماغی حار گذشت و ایضاً تبرید دماغ   رسیدن گرمی بدماغ

دوغ و آب انارین بشکر و نهادن  بشمومات و سعوالت و لخالخ بارد و بوئیدن سرکه و گالب و خوشبوهای بارد و نوشیدن

روغن گل بر سر و غذا بمزوره زرشک و اناردانه مفید و سویدی گوید که نقوع تمرهندی بشکر و کذا نقی  مشمش 

نوشیدن و نیلوفر و کذا سرکه و گالب نوشیدن و ضماد کردن در دوار حار مجرب من ست و از اطبای دیگر نقل کرده 

دو درم بشکر و یا کشنیز یک شبانه روز در سرکه تر کرده خشک نموده بریان ساخته از که برای دوار حار کشنیز خشک 

یک مثقال تا دو درم بمثل او شکر هفت روز متواتر خوردن و کشنیز خشک بسرکه و گالب و کذا صبر بآب کاسنی تر و 

ردن و غذا ببرگ خرفه ساختن و کذا گلنار بصبر و بآب کاسنی تر و کذا اقاقیا و صبر و مازو هرسه بآب کاسنی ضماد ک

عالج سدر و دوار از رسیدن . گل سرخ شماً و نطوالً و ضماداً و شراباً و گالب شرباً و آس شماً و ضماداً هر واحد نافعست

در عالج امرا  دماغی بارد مسطور شد بعمل آرند و تسخین دماغ باشیای مسخنه ملطفه از اغذیه و   سردی بدماغ 

و بقول صاحب کامل نطول بطبیخ ..... بمصالح گرم ... و شمومات و کمادات و ضمادات گرم و تناول  ادویه مثل نطوالت

بابونه و اکلیل الملک و برنجاسف و شیح و سداب و نمام و پودینه کوهی و جاوشیر و جعده و مانند آن نمایند و طال 

ند و مشک و غالیه و جندبیدستر و فرفیون و سوده بآب سداب سرشته بعمل آر..... بمویزج و عاقرقرحا و جندبیدستر

و دراج و   *231*سداب و مرزنجو ش و مانند آن ببویند و غذا نخوداب بر میت غسیل و شبت و دارچینی و خولنجان 

تیهو بطریق اسفیدباج یا مطبخن یا مشوی دهند و عسل بحب البطم و حبه الخضرا بخورند و از اغذیه مصدعه مثل جوز 

بان من  کنند و نزدیک نبیذها نگردند و سکون راحت و قلت حرکت اختیار نمایند و شرب حرف بآب و شهدانج و ال

بطبیخ افسنتین و یا دو ..... ست و سرکه عنصل و شربت آن و عنصل مشوی  قرنفلی برای دوار بارد مجرب سویدی

م بشراب و یا یک مثقال تنها و قنه و طبیخ مثقال از آن بنقوع صبر یا بنقوع ایارج و کذا انیسون بریان و بیخ فاشرا یکدر

هلیله کابلی و قنطوزیون و شحم حنظل و اسطوخودوس و طبیخ افسنتین بصبر و طبیخ نمام .... عود بلسان و طبیخ 

مثقال کندر نیم درم سوده ..... بشکر و حماما و کذا مصطکی انیسون مکد مثقال سوده بگلقند عسلی دوازده درم آمیخته 

سلی آمیخته و آب شابانک و جنطیانا و فلفل قیصوم بشکر و گل سرخ در شراب کهنه جوشانیده هر واحد درگلقند ع

و نمام هر واحد شماً و ضماداً و ریوند و کشوث و بهمن سفید و غاریقون و عاقرقرحا و .... شراباً ناف  و زراوند مدحرج و 

ف هر واحد شرباً و ضماداً و سعوطاً یک حصه بروغن بادام شونیز و حاشا و درونج و دارفلفل بعسل و سکبینج و برنجاس

تلخ و کذا رته یک حبه بروغن کنجد و کذا جندبیدستر بروغن بادام و کذا روغن شونیز و خوالن و کذا حلتیت یک قیراط 

وتر م  رب  درم در روغن بادام آمیخته و طالی روغن بلسان و یا سرگین کب.... به شیر زنان و عطوس بخردل و کندر 
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بابونه و یا روغن بابونه و یا صعتر و یا قیصوم و یا برگ غار بآب قرنفلی در حمام و نطول بطبیخ اکلیل الملک و صعتر و 

شیخ جبلی و برگ ترنج هر واحد در حمام و یا بطبیخ مرزنجو ش و یا برنجاسف و یا جعد و م  حلبه مفیدست و مشک و 

و یا کند ش کوفته بخرقه بسته و قی آوردن بترب و تخم سرمق و روغن کنجد  مرزنجو ش شماً و شرباً و نشوقاً و خردل

نیم اوقیه و تخم شبت م  تخم سرمق در سرکه جوشانیده و بعسل در قوام آورده و بآب گرم آمیخته و غرغره قند بآب 

طبیخ بابونه در روز و شب شونیز و یا کند ش بسکنجبین و یا فلفل و تناول خردل بچقندرمسلوق و بخور ب..... بادیان و یا 

 عالج سدر و دوار دماغی دموی چند بار و اکلیل الملک یا نمام یا برگ غار بدستور 

آنچه در عالج امرا  دماغی دموی و صداع دموی مسطور شد بعمل ارند و ایضاً در دموی و اخالط مختلفه در بدن با 

خون فصد قیفال کنند بعده فصد ورید پس هر دو رگ گشایند که بقول شیخ این افضل عالج است بجمی  اصناف دوار 

ساقین نیز سودمند ست و پس از فصد تلیین طبیعت  مادی و مجامت نقره بر سر نیز ناف  است و فصد صافن و حجامت

یا فواکه یا ماءالفواکه یا خیارشنبر و شربت ورد یا بنفشه نمایند بعد از ان تبرید لعاب اسپغول و شربت عناب و شیره .... 

کاسنی و نیلوفر و شربت صندل بعرق عنب الثعلب و ..... مغز تخم کدو و شیره کاهو و خیارین و خرفه و نقوع زرشک و 

شاهتره و گالب و بیدمشک و امثال آن دهند و بعد فصد سررو و حجامت سر شرب آب جو مقشر و قرطم و تمرهندی و 

عناب و نیلوفر یا بنفشه یا سکنجبین مجرب انطاکی ست و نوشیدن آب تمرهندی و شکر هریک ده درم یا آب انار 

شیره تخم خرفه و اسپغول و خوردن انار میخو ش و به مشحم م  شکر و یا سکنجبین ساده بگالب مکد ده درم یا ب

میخو ش سودمند ست و استنشاق بآب کشنیز و مورد و سرکه و روغن بنفشه و یا کافور و صندل و گالب و تغریق و 

گویند که در ماده حار لیمو و تمرهندی عجیب ست و دواءالمسک .... مالش سر بروغن گل و سرکه و وض  ضمادات 

طریفل و کشنیز و نقی  آن مفید بود و نقوع آمله و کشنیز و گل نیلوفر یا شکر سفید ناف  و شیره خشخا ش بارد و طبیخ ا

مفرد و مرکب بآب شیره براورده بقدری شکر شیرین ساخته نیز سودمندست و مطبوخ سرپهوکه و کشنیز و پوست ...... و 

ثقال صندل سفید بگالب سوده بنوشند و دست و پا را م..... هلیله زرد نیم کوفته هریک دو درم تا یک هفته نوشیدن 

که .....بآب برگ بیدانجیر بمالند فائده تمام دارد و غذا قابض حامض مثل غوره و سماق دهند و از اغذیه حاره پرهیزند 

صبر اگر اگر با خون اخالط مختلفه باشد یا سببش اخالط سوای خون بود مبادرت باستفراغ از حب ایارج کنند یا از نقوع 

و حب اصطمخیقون اگر اخالط مختلف باشد و بعد تنقیه حقنه بآب ... اخالط حار باشد یا طبیخ هلیله یا مطبوخ 

قنطوریون و حنظل استعمال نمایند بعده بر سر و نقره حجامت کنند بعد از آن بغراغر و عطوسات و شمومات که در آن 
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 . مایند هرگاه نوبت هیجان کند استعانت بمالش اسافل بدن کنندمشک و جندبیدستر و شونیز و مرزنجو ش باشد توجه ن

بعد نضج بهر تنقیه مسهل صفرا و حب هلیله دهند و نقوع حبه و نقوع صبر و ماء  عالج سدر و دوار دماغی صفراوی 

پنج ..... الجبن نیز موافق ست و یا این مطبوخ هلیله دهند پوست هلیله زرد بست درم تمرهندی پانزده درم سنای مکی 

درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که به ده اوقیه آید صاف کرده نیم گرم بنوشند و بعد تنقیه تبرید به آب 

تمرهندی یا انار دانه و شیره خرفه با شربت نیلوفر و یا سکنجبین و یا آب آلو بجالب و یا اطریفل کشنیزی مزعفر با 

سرکه کهنه و برگ مورد تازه و بنفشه تر و نیلوفر مدام ببویند و تضمید عرق زرشک و فواکه دهند و گل سرخ و 

صدغین بصندل و گالب نمایند و آنچه در دموی گذشت ناف  شناسند و طعام از مزوره آب آلو و زرشک و مانند آن مفید 

القرع و گالب و آب یا لیمو و تبرید بماء *231*و طبیخ هلیله بگل بنفشه که دران ترنجبین مالیده باشند و شربت  

هندوانه بقول انطاکی ناف  و شرب آب لیمو و شربت آن مجرب سویدی ست و شیره خشخا ش و ماءالشعیر نیز ناف  بود 

مجوسی گوید که اگر دوار و سدر از صفرا باشد قی بسکنجبین و آب گرم کنند و تنقیه بدن و دماغ بحب هلیله و مطبوخ 

خ هلیله همانست که سابق مذکور شد لیکن درینجا بنفشه چهار درم زیاده است و آن با تمرهندی نمایند و نسخه مطبو

گالب و روغن گل و سرکه بر سر ریزند و سرکه کهنه در بینی چکانند و  اندک کافور در بینی دمند و غذا مزوره آب انار 

قی مینویسند که بعد قی بآب میخو ش و غوره تنها یا بچوزه مرغ دهند و کاسنی و کشوث بسرکه خورانند جرجانی و ایال

نیم گرم و سکنجبین انار میخو ش یا به یا امرود و ریباس و شربت غوره و شربت سماق خورند و تنقیه دماغ بحب بنفشه 

نمایند و اگر تنقیه بمطبوخ هلیله کنند صواب باشد و سفوف هلیله زرد با شکر همراه ماءالجبن موافق بود و هر صبح آب 

بت غوره و مانند آن بنوشند و طعام از غوره یا زرشک یا سماق یا ریباس یا شاخ انگور تر بسازند و انار میخو ش با شر

خمیر نان بآب غوره یا آب به یا آب امرود یا آب ریباس یا آب سماق کنند و حجامت پس سر و فصد رگ پس گو ش 

بریان سوده با شکر آمیخته بروغن  موافق باشد و اگر دماغ ضعیف بود هر صبح و شام پست جو و کشنیز خشک هر دو

بنفشه چرب کرده بخورند ابن الیاس گوید که بعد قی و تنقیه صفرا از سر و بدن بمطبوخ هلیله و یا بحب بنفشه مقوی 

بسقمونیا اشربه تر ش دهند و جالب معمول از تخم کاسنی سه درم و اصل السوس دو درم و شکر سفید ده درم بنوشانند 

مقشر بشیره بادام بدهند و تقویت راس بشمومات بارده مقویه دماغ مثل بنفشه و نیلوفر و گل به و و غذا مزوره ما ش 

سیب و نطوالت محلله و سعوطات بارده کنند و گالب و سرکه کهنه و برگ آس نشوق نمایند طبری گوید که در دوار 

ی نباشد فصد سر رو نمایند و بعد چند روز که از اخالط حار محتبس در بطون دماغ باشد بقوت مریض نظر کنند اگر مانع

از فصد تلیین طبیعت باین مطبوخ کنند بگیرند هلیله سیاه و زرد و کابلی هر واحد پانزده درم افسنتین قنطوریون حشیش 
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غافث اصل السوس مقشر هر واحد چهار درم تمرهندی منقی از لیف و تخم بست درم ترنجبین بست درم آلو بخارا 

سی عدد پرسیاوشان پنج درم بدستور مطبوخ بپزند و یک شربت از آن گرفته دو ثلث درم غاریقون و  عناب هر واحد

یکدرم تربد و سه طسوج سقمونیای مشوی سوده بجالب سرشته دران مالیده بنوشند بعد پنج روز و اگر یک شربت 

ن تدبیر دوار زائل نشود به زرور دوا و خال کفایت نکند دو یا سه بار بنوشند و حقنه درین نوع موثر سری  نیست و اگر بای

فتیله در بینی برفق عطسه آورند و اگر زائل نشود روغن خیری یک جزو شیر دختران دو جزو آب خطمی تر یک جزو در 

شیشه خوب با هم زده بقدر یک درم گرفته سعوط کنند و اگر کفایت نکند دو سه مرتبه بعمل آرند و اگر زائل نشود 

وفته سبوس گندم خطمی بنفشه هر یک دو کف و در ظرفی سربسته جوشانیده بران انکباب نمایند و آب او بگیرند جو ک

بر سر ریزند بدفعات و تلطیف غذا نمایند و بر شرب ماءالشعیر لزوم کنند و نظر کنند اگر مزاج مریض متغیر شده باشد 

نند و گاهی تضمید راس باین ضماد کرده میشود بگیرند اوالً معالجه بتسکین مزاج او نمایند بعده اعاده عالج مذکور ک

خطمی سفید آرد باقال بزر قطونا هر واحد یک جزو آرد جو دو جزو و همه را در سرکه و روغن گل بزنند که مثل مرهم 

و شود و بر سر ضماد کنند و ابن سیار بعد تلیین طب  و فصد دائم این ضماد میکرد تا آنکه دوار زائل شود و بعطوس 

 عالج سدر و دوار دماغی بلغمی . نطول و انکباب امر نمیکرد و من چیزی بهتر از این ضماد در دوار و صرع حار ندیدم

بعد نضج ماده بمنضج بلغم تنقیه بدن و دماغ بمسهل بلغم و حب ایارج و یا مطبوخ اسطوخودوس تربدی علوی خان و 

ل و عاقرقرحا داخل نموده باشند و یا از سکنجبین عسلی بایارج حب قوقایا نمایند پس غرغره بماءالعسل که دران خرد

فیقرا کنند و ایارج فیقرا بگلقند سرشته و حب صبر و غیره بطریق شبیار استعمال کنند و بهر تسخین دماغ شمومات 

و انکباب حاره همچون مشک و عنبر جندبیدستر و فرفیون و شونیز و مرزنجو ش و نمام و یاسمین مدام ببویند و تنطیل 

بآب گرم که درآن بابونه اکلیل الملک مرزنجو ش صعتر نمام و غیره جوشانیده باشند بعمل آرند و پارچه برسر بچیند و 

عطوسات ناف  است و گویند اگر بعد تنقیه تام گل سرخ دو درم سنبل الطیب اصل السوس مصطکی هریک نیم درم 

بسازند و بران مداومت کنند دوار عود نکند و استعمال اطریفل  کوفته بیخته بگلقند سی درم سرشته و یا سه خوراک

صغیر و اطرافیل افتیمون و اسطوخودوس و معجون انطاکی که در عالج کلی دوار گذشت و دبیدالورد و شربت عسل و 

اسطوخودوس و انوشداروی لولوی موافق بود و جذب اخالط بسوی اسفل بحقنه و غیره مفید و غذا گوشت ماکیان 

صالح حار مناسب و تلطیف تدبیر و امر بحرکت کنند انطاکی در تذکره خود نوشته که خوردن ایارج لوغازیا یا روفس یا بم

ارکیغانس چند روز متواتر بماءالعسل و نهادن روغن مرزنجو ش یا روغن بابونه در دوار بلغمی ناف  و مجربست و در نزهه 

بماءالعسل یا حب صبر باب مویز عالج کنند و بعد از آن بعصاره  گفته که بایارج کبار یا معجون مسک یا قرص لک
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قثاءالحمار و زعفران در آب خالص حل کرده سعوط نمایند و از آن طال نیز کنند صاحب کامل گوید که اگر دوار و سدر 

و حسب قوقایا و  از خلط بلغمی باشد باید که تنقیه دماغ و عروق آن بایارج فیقرا مخمر بعسل کنند و اسهال بحب ایارج

بخایند و  *232*بعد از آن به لوغاذیا و ایارج جالینوس و ایارج ارکاخانیس نمایند و مصطکی و مویزج و کندر  

سکنجبین عسلی م  ایارج فیقرا و مویزج باریک سوده م  خردل سفید غرغره سازند و یک درم حب بلسان با یک اوقیه 

و چون بیخ فاشرا هر روز دو درم بخورند سود دهد و اگر دو مثقال حب  سکنجبین عنصلی خوردن برای سدر ناف  است

بلسان با نقوع صبر بخورند مفید بود و اطلیه حاره و سعوطات مسخنه ملطفه و مانند آن استعمال کنند و این سعوط ناف  

انگ فلفل و دارفلفل است بسکینج و اشق و جاوشیر و بورق و صبر هر واحد نیم درم کند ش و زعفران هر واحد یکنیم د

هر واحد یک دانگ همه را باریک سائیده بآب مرزنجو ش سرشته مثل عدس حبها سازند و بقدر دو یا سه حب از آن 

بآب مرزنجو ش و روغن بنفشه سعوط نمایند ایالقی و جرجانی می نویسند که اول دماغ را بحب صبر و قوقایا و حب 

سازند و تدبیر قی اینست که ترب بعسل شکم سیر بخورند و شبت بسیار  اصطمخیقون پاک کنند و تنقیه معده بقی نیز

در آب جوشانیده صاف نموده مقدار صد درم از آن آب با چهل درم عسل و یکدرم نمک آمیخته نیم گرم بنوشند و بعد 

صبح بست عدد قی تقویت معده باطریفل صغیر و گلقند کهنه و مصطکی و عود خام کوفته با هم سرشته باید کرد و اگر 

مویز منقی بخورند سخت ناف  بود و هرقدر که بر تشنگی صبر کنند نیک باشد و سکنجبین عسلی نیز موافق باشد و 

غرغره کردن و عطسه آوردن و اخالط را از سر بجانب پای فروکشیدن سودمند و غذا نخودآب و گوشت دراج و تذرو و 

یان کرده بدارچینی و زیره و اندکی کرویا باید داد و اگر بدین گوشت کبک و گوشت بز بروغن زیت یا روغن جوز بر

تدابیر زائل نشود بایارج لوغاذیا و ایارج روفس و مانند آن تنقیه کنند ابن الیاس گوید که جالب از انیسون و بادرنجبویه و 

سازند و بعد نضج تام  گاوزبان هریک دو درم با گلقند عسلی ده درم بنوشند و غذا مزوره نخود بشیره مغز حب قرطم

تنقیه بدن بحب ایارج و شبیار و حب صبر کنند و غرغره بماءالعسل که درآن صبر یا ایارج یا شونیز یا خردل یا فلفل 

پخته باشند باید کرد و بر آب مطبوخ حشایش حار ملطف مثل بابونه و قیصوم و شیح و شاهسفرم و برگ غار و برگ 

ر شد انکباب نمایند و بنشوق جندبیدستر و کند ش و شونیز و مرزنجو ش و فلفل یا آب زیتون و امثال آن که سابق مذکو

کامخ امر کنند و برای جذب مواد باسفل حقنه حاده بعمل آرند و صاحب دوار بلغمی و سوداوی را باید که تعاهد اطریفل 

دی گوید که جالب از انیسون و صغیر و تناول گلقند کهنه با عود و انیسون و مصطکی هر واحد یک دانگ نمایند خجن

بادیان و بادرنجبویه هریک یک درم با گلقند عسلی ده درم بدهند و بعد نضج تنقیه بدن باین حب شبیار که آن حب 

صبرست باید کرد صبر سقوطری سه درم هلیله زرد گل سرخ مصطکی تربد مصمغ هر واحد یک درم باریک سائیده 
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سازند و در سایه خشک کرده از مثقالی تا دو درم وقت خواب بخورند و یا باین بآب کرفس یا بآب خالص سرشته حبها 

حب ایارج بگیرند ایارج فیقرا سه درم تربد هلیله زرد هر واحد یک درم نمک هندی انیسون هریک دو درم باریک 

یکنیم دانگ سقمونیا سائیده بدستور سابق حب ساخته دو درم و نیم بخورند و کسی که اراده اخراج صفرا با بلغم کند 

دران زیاده کند و کسی که اراده اخراج اخالط ثلثه کند نیم درم شحم حنظل و نیم درم کتیرا دران اضافه نمایند شربت 

دو درم باقی همانست که در قول ابن الیاس گذشت طبری مینویسد که در عالج دوار از اخالط بارده واجب است که 

ارد نمایند بدفعات متوالیه و مشک و ریاحین حاره مثل مرزنجو ش و سوسن و نمام و از ابتدا بحنقه متوسط میان حار و ب

عقاقیر مثل شونیز و فرفیون و جندبیدستر ببویند و به عاقرقرحا و مویزج بعد ترقیق آن بعسل غرغره سازند بر حقنه یک 

فضول بارده محتبس ست منحدر گردد و دو بار قناعت نکنند بلکه دفعات کثیر بعمل آرند تا آنکه همه آنچه در سر از 

غرغره دائماً الزم گیرند و اگر فائده نشود تعیین کنند که بعد تنقیه سر باز مواد از بدن بطرف سر منجذب شده پس آنرا 

ایارج دو یا سه مرتبه بخورانند بعده در روغن قسط و روغن ناردین هریک دو دانگ جندبیدستر یک حبه مشک یک 

وط کنند و اال بعد این همه تدبیر بکند ش و زعفران و صبر و مر مفرد یا مجموع عطسه آورند و اگر طسوج حل کرده سع

زائل نشود انکباب برین طبیخ نمایند بگیرند یک کف کبیر بابونه و اکلیل الملک و شیح و قیصوم و اندک صبر و مر و 

حلب کوفته و همه را در آفتابه سربسته یک کف کبیر نمک و سبوب گندم و دو سه جوزبوا کوفته و یک کف حب الم

بجوشانند تا مهرا شود پس انکباب نمایند به انبوبه یا آب در طشت ریخته بدفعات متوالیه و اگر کفایت نکند مشک 

جندبیدستر صبر مر در روغن بلسان یکدانگ و روغن سوسن و یاسمین هر واحد یک درم حل کرده چهار فتیله بدان 

دو در گو ش نهند و بعضی متقدین درین دوار داغ یافوخ نوشته اند و من این را منسوب بخطا میکنم آلوده دو در بینی و 

زیرا که دران خطر تشنج حجب دماغ است و آن مودی بجنون مفرط و هالک گردد و گاهی درین دوار که از اخالط 

و اکلیل الملک هر واحد یک جزو بارده محتبس در بطون دماغ بود این ضماد کرده می شود شیح و قیصوم و بابونه 

باداورد و صبر و مر هر واحد دو جزو همه را کوفته بیخته در قیروطی خیری زرد آمیخته چندان حل کنند که مثل مرهم 

گردد و پس بر پارچه باریک طال کرده برآتش اندک گرم نموده بر سر بچسبانند و باالیش عمامه بندند و ضماد یک 

ضا گاهی ضماد بقیروطی موم و پیه چرز و پیه مرغابی و مانند آن کرده می شود گیالنی از طبری شبانه روز بدارند و ای

حادث از اجتماع اخالط بارده غلیظه تنقیه بدن ست از فضول بحقنه قوی بتدریج و اوال ...  *233*نقل کرده که عالج

ساده بنوشند و هرگاه نضج .....  د امر کنند و شربت بحقنه لینه ابتدا کنند و از اغذیه غلیظه پرهیز نمایند  به تناول گلقن

در قاروره ظاهر شود حقنه قوی تر از اول بعمل آرند تا تنقیه بدن باعتدال گردد و بعد تنقیه بدن تنقیه سر بایارج کنند و 
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ت زائل میشود بخردل و آب شبت و عسل نمایند که سدر از تنقیه بدن و دماغ بسرع..... تقویت معده و تنقیه آن بایارج 

..... و چون درین مر  انحطاط و کمی رو نماید سر را بخرقه درشت نمایند و عطسه آورند و مشک و فرفیون و شونیز 

در حمام آب گرم یا آب حشایش مذکوره در دوار بارد بسیار بر سر ریزند پس اگر بقیه آن باقی ماند بروغن مصطلکی و 

بخردل سوده درسرکه ..... وط کنند و دلک سر بسیار استعمال نمایند آب مرزنجو ش اندک و روغن قسط اندکی سع

آمیخته برسر ضماد کرده می شود و ایضاً از بابونه با صعتر بیخته و ایضاً ببرگ انجره و بیخ فوه سوده و ایضاً بانجدان 

ضج بمنضج سودا یا اوالً ن  عالج سدر و دوار دماغی سوداوی. سیاه با خطمی و آرد کرسنه سائیده ضماد می کنند

بمطبوخ بادرنجبویه و اصل السوس هریک دو درم با شکر ده درم کنند و غذا مزوره نخود و ما ش مقشر بشیره مغز بادام 

دهند بعده تنقیه بمسهل سودا یا مطبوخ افتیمون م  ورد و اندک شحم حنطل و شاهتره و اسطوخودوس و حب افتیمون 

و تربد نمایند و حجامت نقره و پس سر کنند و اگر از هلیله سیاه انیسون هر واحد و یا حب الجورد و یا بمطبوخ هلیله 

افتیمون بسفائج اسطوخودوس تربد موصوف بروغن بادام چرب کرده هر واحد یک نیم درم بنفشه و دو درم بآب ..... 

ده درم بآب نیمگرم بیاشامند  معمول از شکر سرخ..... بادیان حبها ساخته سه شربت نموده صبح تناول نمایند و عقب آن 

برای تنقیه در سدر سوداوی نیز مفیدست و اگر از این تدبیر نجاح حاصل نشود حقنه های حاده قویه بتدریج استعمال 

کنند و بعد از آن غرغره و عطوسات و شمومات که درآن مشک و جندبیدستر و مرزنجو ش و شونیز باشد و استعمال 

 عالج سدر و دوار ریحی و بخاری. یدست و هرچه در صداع سوداوی گذشت بعمل آرنداطریفل شاهتره و افتیمون مف

آنچه در عالج امرا  دماغی ریحی و بخاری و صداع ریحی و بخاری مذکور شده بکار برند و ایضاً در ریاحی بعد تنقیه 

ه و نطوالت و خصوصاً بلغم تکمید و تسخین سر بیشتر مفیدست و تحلیل ریاح معاجین و شمومات و سعوطات و اطلی

.... عطوسات و اکثار انکباب بر مطبوخ ادویه محلله ملطفه مثل مرزنجو ش و بادیان و اکلیل و بابونه و صعتر و برنجاسف 

و سداب و شیح و برگ غار و برگ ترنج و مانند آن ناف  تر و فلفل سفید صبر زعفران جندبیدستر در آب مرزنجو ش و 

نی چکانیدن عاقرقرحا خردل قرنفل بآب نمام و سرکه عنصل طال کردن مفید و ریاحین و روغن بنفشه آمیخته و در بی

عقاقیر مسخه بوئیدن سودمند و چای خطائی م  دارچینی و بادیان خطائی و هیل بوا هر یک نیم درم شکر دو توله در 

ه کرمانی و صعتر در عرق بادیان پا و آثار آب پخته چون نصف بماند صاف کرده نوشیدن نف  بلیغ نماید و آشامیدن زیر

جوشانیده مفیدست و دیگر معاجین کاسر ریاح استعمال کنند و بقول طبری در اخالط ریاحیه محتسبه در بطون دماغ 

اگر بارد باشد عالجش بعالج دوار بلغمی باید کرد و سوای آن واجب ست که امر کنند بخائیدن زوفای خشک و صعتر و 

را ..... و اگر مزاج مریض گرم نگردد اندکی ازین اشیای ممضوغه بل  کنند و اکثر ارباب این نوع  زیره و کندر و مانند آن



412 
 

خار ش در بینی و اختالج در چشم حادث شود السیما هنگام سخونت این اخالط ریاحیه و نزد ظهور حکه دائم امر 

مالش سر نمایند مگر آنکه صداع شدید مان   پخته باشند باید کرد و مدام..... بدخول حمام و ریختن آبیکه دران حشایش 

حل طبیعت او باین ...... این باشد و اگر اخالط ریاحیه حار باشد باید که فصد سر رو کنند اگر قوت اطالعت نماید 

مطبوخ نمایند پوست هلیله زرد تمرهندی منقی هریک سی درم افسنتین هفت درم بادیان زوفای خشک صعتر فارسی 

هر واحد سی عدد مویز منقی بست درم بجوشانند و یک شربت از آن گرفته نیم درم تربد .....  م آلوبخارا هر واحد پنج در

و یک دانگ سقمونیای مشوی دران حل کرده نیم گرم بنوشند و اگر کفایت نکند تدبیر دوار صفراوی که مذکور شد 

ت کنند که ماده بخار کدام خلطست پس قصد تنقیه آن بعمل آرند و ماءالشعیر بنوشانند و ایضاً در دوار بخاری اول دریاف

نمایند حسب نوع ماده و مزاج علیل و شمومات و نطوالت بکار برند و بهر اطفای ابخره نقوع مرزنجو ش و کشنیز خشک 

و صندل و امثال آن دهند و سفوف پنبه دانه و سفوف کشنیز و غیره بعمل آرند و معجون گشنیز و مفرح بارد و مفرح 

یز در دوار بخاری نیز مفید و کشنیز در اشربه و اغذیه داخل کنند و تلیین طبیعت مدام واجب بشناسند و طبری گوید شنگ

که در ابخره خار اگر قوت مساعدت کند و حال مقتضی باشد فصد قیفال کنند بعده حل طبیعت بمطبوخ هلیله نمایند 

 .  باید کردپس تدبیر دوار که از احتباس اخالط حار در دماغ باشد 

 عالج دوار شرکی

اگر از اجتماع اخالط در عضوی دیگر باشد حسب ماده بدانچه در عالج امرا  دماغی شرکی مسطور شدن عالج 

نمایند و ایضاً در اخالط معده اول بآب مطبوخ شبت و ترب که دران عسل و نمک داخل کرده باشند و سائر مقیآت 

حب ایارج یا معجون خیار شبر و جوار ش سفر جلی و شهریاران و گر قوت  معتدل قی کنند بعده در بلغمی بمسهل و

قوی باشد بحسب قوقا یا تنقیه کنند و بعد تنقیه مقویات معده و هضم مثل جوار ش مصطکی و عود و عنبر و اطریفل 

ه با مصطکی و کشنیزی و نوشداروی لولوی و شربت عود و گلقند با دو درم بادیان یا با نیسون و مصطکی و مربای آمل

عود سوده دهند و صاحب کامل گوید که اگر در معده خلط بلغمی باشد باید که قی کنند باشیای ملطفه مثل رقاع یمانی 

و جوزالقی و خردل و تخم شبت و تخم ترب هر واحد بقدر حاجت باریک ساییده در عسل یا سکنجبین عسلی سرشته 

خوب پخته سنکنجبین عنصلی و دو درم نمک هندی در آن آمیخته  بآب شبت بخورند و اگر ترب قط  کنند و در آب

بنوشند قی بلغم آرد و تنقیه معده کند و ایضاً قی کردن بعد خوردن سمک مالح و ترب بخردل نافست و بعد قی و تنقیه 

یلة کابلی و معده شراب خندیقون یا شربت عسل عود دهند و بعد دو روز نقوع صبر منقی بلغم مثل این نقوع بدهند هل
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هفت درم سنای مکی شاهتره هر واحد پنجدرم اسارون جعده قنطه ریون شکاعی با دلوردغافث هر واحد سه درم 

الطیب مصطکی هر واحد یکنیم درم سلیخه عود بلسان دارچینی سعد ساوج هندی قرنفل مرباخور تخم کرفس  سنبل

بجوشانند تا بیکرطل آید صاف نموده سه درم صبر و یک بادیان انیسون تربد هر یک دو درم را کوفته در چهار طل آب 

حنظل کوفته انداخته هر روز چهار اوقیه تا یکدرم روغن بیدانجیر بنوشند و غذا درین حالت نخوداب و خردل باشد و 

یعت آنچه از زیره و فلفل و خولنجان سازند و از اکثار اطعمة غلیظة مؤلد بلغم من  کنند و این الیاس گوید که حل طب

بحقته حاده برای جذب ماده بسوی اسفل کنند و این حقنه بسیار ناف  برای این علتست سنای مکی هفت درم 

قنطوریون دقیق سه درم بزرکتان حلبه خطی سبوس گندم کشک جو بنفشه هر واحد یک کف هم را در سه سطل آب 

واحد ده درم بورة ارمنی نیم درم آمیخته  بجوشانند تا یکرطل بماند صاف کرده نمک طعام یکدرم روغن کنجد مری هر

حقنه کنند و یا تنقیه معده باین مقی نمایند ترب را با برگ او بکوبند و دراب آن اندک عسل و نمک طعام انداخته 

بنوشند و قی اورند و یا تخم ترب ده درم تخم خربزه پنجدرم تخم شبت یا شاخهای آن ده درم در سه سطل آب 

اندکی نمک و عسل حل کرده بنوشند و چون معده پاک گردد بعد آن ده درم گلقند   ل اید صاف کردهبجوشانند تا بیکرط

شکری با یکنیم دانگ مصطکی تناول کنند و اگر غثیان ثوران کند و قی دشوار گردد آب گرم سکنجبین ساده یا عسل 

درارند تا قی بسهولت اید و طبری گوید که اوالً  بنوشانند و در امر او اهمال ننمایند و در حلق پر مرغ بروغن بادام الوده

ایارجات مثل ایارج فیقرا دهند بعده حل طبیعت بحقنه که در دواربارو بکار اید و مطبوخ افتیمون بنوشند و تغذیه در نیم 

جز  روز بغذای محمود نمایند و هنگام خواب ایارج مذکور دو ثلث دام بدهند و صبر یک جز و مر و گل سرخ هر یک دو

الطیب و مصطکی هر یک نیم جز و ساییده در قیروطی که از روغن قسط یا روغن ناردین یا روغن مصطکی  و سنبل

 .ساخته باشند آمیخته بر خرقة کتان طال کرده بر معده بچسبانند و از قم معده دور روند

 و در مادة صفراوی

تنقیه بطبیخ هلیله م  شاهتره صبر یا مارالجبن نمایند و بقول طبری حل طبیعت بحقنة این کنند و سکنجبین تر ش 

نوشانند و امریقی از ماءالشعیر و سکنجبین و آب گرم و آب سرمق بسکنجبین و امثال آن کنند و تلینین بمطبوخ ساوج 

اً بعد تنقیه در مادة حار نقوع انادانه و شربت حما  و لیمو و نمایند و بعد ازان ماءالشعیر و سکنجبین بنوشند و ایض

تمرهندی و سیب و انگور و جوار ش طباشی و خیمرة عود تر ش آمة مربی با طباشیر و ورق نقره و طال و مروارید سوده 

که اگر در الثعلب و شربت بنفشه دادن و مجوسی گوید  و جوار ش انارین با شیردانة هیل و کاسنی و کشنیز و عرق عنب

معده خلط صفراوی باشد بماءالشعیر و سکنجبین و نمک و آب بیخ خرپزه قی آورند و بعد آن فقاع نیمگرم با آب سرمق 
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تا سکنجبین در آب نیمگرم بنوشانند و بعد پاک شدن معده از قی شربت غوره و شربت سیب ساده یا رب ریباس و مانند 

العالم و  ر واحد دو درم گل سرخ سه درم و نیم را باریک ساییده بآب حیآن بنوشانند و بگیرند صندل سفید و سرخ ه

خرفه و گالب و اندکی سرکه سرشته بخرقة کتان مالیده بر معده ضماد کنند و اگر پارچة کتان در قیروطی مبر و آلوده 

ارا بست عدد تمرهندی از تخم بر معده نهند ناف  بود و ایضاً این نقوع صبر استعمال کنند پوست هلیلة زرد ده درم آلو بخ

پاک کرده پانزده درم بلیله و زرشک و سنا و تخم کاسنی و کشوث و افسنتین رومی هر واحد پنجدرم شاهتره هفت درم 

السوس هر واحد چهار درم را در پنج سطل آب بجوشانند تا بیک نیمرطل  گل سرخ کشنیز خشک یک درم بنفشه وصل

ه از آن گرفته صبر بران انداخته با یک ادقیه سکنجبین و یک ادقیة آب کاسنی بنوشند آید صاف کرده هر روز چهار ادقی

و غذا مزوره یا بچة مرغ بآب غوره یا آب انار یا آب زرشاب یا آب آلو تازه بکشنیز تر و خشک و بقلة خرفه و نعناع باشد 

و سرکه سرو کرده بر سر ریزند تا تقویت و بنفشه گل سرخ و نیلوفر و صندل گالب کافور ببویند و گالب در روغن گل 

 .معده که بدماغ رسد آنرا قبول نکند و آنچه دران حاصل شده آنرا دف  نماید ابخرهدماغ کنند و 

 و در سدرودوار

که بسبب ضعف فم معده در خالی معده افتد هر صبح قبل از صعود ابخره تناول چند لقمة نان در ربوب فواکه 

نماید و شربتهای فواکه چون شربت انار  یب و برو آب آنها خصوصاً غوره تر کرده تسکین میقابضه مثل رب حصرم و س

و لیمو و زرشک و غونره دریواج همه این نوع دوار بازوارد و شیخ میفرماید که اگر سبب در عضو دیگر باشد معالجه همه 

در روغن بابونه نمایند و بعد استحکام  بدانچه واجب بود باید گردد تقویت راس در ابتدا بروغن گل م  اندک سرکه

بروغن بابونه تنها و گویند دوار که از قبل شرائین باشد فصد هر دو شریان پس گو ش نمایند و طبری گوید که اگر 

اخالط مجتمعه در معدة ریاحیة بارده باشد عالجش عالج اخالط بارده است که سابق مذکور شد و صاحب این از شرب 

ه و صعتر جوشانیده باشند منتف  گردد اگر مزاج محتمل این باشد و اما اگر اخالط ریاحیه مجتم  در نبید که دران زیر

معدة حار باشد عالجش تنقیة معده بمطبوخ ساذج و شرب ماءالشعیر باید کرد و اگر ماده مرتقی در شرائین صدغ یا پس 

آن در شرائین هر دو جانب حلقوم باشد و مختلف گو ش باشد قط  و داغ آنها بعد تنقیه بسیار ناف  است و اگر صعود 

الحرکة و منتفخ زیاده باشند و چون از دست غمز آن کنند مریض راحت یابد تنقیة بدن بفصد قیقان و خورانیدن ایارجات 

بتکرار و تعدیل اخالط کنند و اگر صعود این فضول از وداجین باشد فصد آنها بسیار نیکو بود و مسیحی گوید که اگر 

اده از شرائین بسوی سر صعود کند و از ضربان و انتفاخ آنها و سکون مر  از بستن آنها دریافت شود از مازو سبز و م

که ازان بخارات . گلنار و اقاقیا بر شریانین طال ساخته باالیش قطعة اسرب نهاده بربندند و قصد معالجة عضوی کنند
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یا عضو دیگر باشد اوالً ابتدا باصالح آن عضو کنند بعده تنقیة راس بسوی راس صاعد شود اگر از طحال یا معده یا جگر 

در بخرات معدی آنچه بهر اخالط معده گفته شد بعمل ارند و  بالجملهو تبقویت دماغ پردازند . از فضول مرتقیه نمایند

جگر است اگر در سفوفات و معاجین مسطورة سابق بکار برند و در بخارات جگر دریافت کنند که آفت در کدام جانب 

محدب باشد بادرار بون اگر در مقعر باشد بمسهل عالج کنند و در بخارات قلب بعد تنقیه شربت سیب و مفرحات و نقوع 

برادة صندل و غیره دهند و در بخارات طحال قصد اسیلم از دست چپ و تضمید طحال با ضمدة محلله کنند و در 

یر ادرار حیض باید کرد و اگر اختناق رحم باشد عالج آن کنند الحاصل بخارات رحم اگر بسبب احتباس طمث باشد تدب

معالجة هر عضو مشارک با دویة مخصوصة آن بحسب باده و مزاج علیل نمایند بطریقیکه در مقام هر یک مسطورست 

را  و از عضو مذکور جذب مواد کنند بطرف مخالف سر بفصد و اسهال و حقنه و دلک و غیر آن بحسب واجب و دماغ

که دوار دائم خاصةً در پیران مقدمة سکته  و بدانندباطلیه و شمومات مقوی دماغ تقویت دهند تا فضله را قبول نکند 

میباشد پس بسرعت تدارک آن نمایند بتدبیر موافق مثل قی و تنقیة معده و بدن و دماغ باستعمال ایارح فیقرا و یا حب 

ره و ایضاً دوار که عقب خذر شدن عضو عار  شود داللت بر صعود ماده سبیار و جذاب اخالط بسوی اسفل بحقنه و غی

بسوی دماغ دراد و ازان سکته حادث گردد عالجش نیز همین است و دوار بحرانی را عالج نکنند و گاهی بندرت سدر 

هنگام حدوث صداع باردوحاد بسبب شبت و در رحجب دماغ حادث میشود عالجش عالج صداع حاروبار بحسب 

 .بستواج

 لوی

العصب و این  زده است یعیی مقطوع که آن را ایحذج و فیحذق و هجیذق نیز گویند و این هر سه لفظ معرب پی

ست مثل ماندگی که هر گاه عار  شود انسان خود را همی پیچد و خمیازه دفاثره کثرت پذیرد و رنگ چشم  حالتی

ست بواسطة کثرت طعام و شراب و قلت  عروق و عضالتسرخ گردد و سببش امتالی بدن و اجتماع ریاح و بخارات در 

نضج و اخراج  عالجریاضت و ناگواریدن طعام و تناول اغذیه مؤلد ریاح و اکثر اینحالت بعد از خواب عار  میگردد و 

و اگر خون غالب باشد فصد هفت اندام کنند و مطفیات و مقلالت خون و صفرا دهند و  ماده بحسب خلط غالب نمایند

تنقیه تسکین  نضج بمسهل صفرا تنقیة آن نمایند و گرم مزاج را نوشیدن آب سرد و غسل کردن بدان در حال بیبعد 

ست کشنیز  ست دوعت و سکون اختیار کنند و این سفوف معدل مزاج و مان  بخارات بخشد که مسکن غلیان اخالط

کتوله نبات مساوی شربتی دو مثقال بآب السوس مقشر هر یک ی بسرکه پرورده سه توله گل سرخ دو توله آمله اصل

شبنیه و یا بشوره پرورده در گهواره نشستن در کشتی تایکپاس سیر دریا کردن ناف  و سفوف کشنیز خشک با شکر نیز 
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مفید بود و در مزاج باردور ریاح غلیظ تنقیة بلغم نمایند و خوردن سفوف وج و مربای آن و مضغ آن ناف  باشد و باقی 

 .الج امرا  دماغی بخاری و ریحی بجویندتدبیر از ع

 کابوس که نیدالن و جاثوم و خانق و خانوق و ضاغوط نیز گویند

ست که آدمی در خواب خصوصاً اگر بر پشت خوابیده باشد چنان پندارد که  و در یونانی افیالطس نامند و آن مرضی

فشارد و نفس او تنگ شود آواز نتواند داد و چیزی گران بصورت انسان یا بشکلی دیگر بر سینة اوست و او را همی 

نتواند جنبید و چون این حالت منقضی شود یا اندک حرکت نماید دفعةً بیدار گردد و گاه خیال نماید که گویا گلوی او 

خفه میکند و گاهی خیال کند که شخصی با وی ارادة مجامعت میکند و گاهی بعد ازان رنجی و تعبی و ماندگی عار  

سبب او در اکثر تصاعد بخارات غلیظ است در حالت سکون حرکت و مادة آن خون غلیظ یا بلغم یا سودا باشد و گردد و 

دوام این قسم مادی مقدمة صرع یا سکته یا مانیا یا فالج بود و گاهی از رسیدن سردی شدید بسر دفعةً و نزدیک وقت 

گاهی بسکاری و صاحب سوءهضم و آنکه اغذیة  ضعف دماغ عار  نمیگردد و خواب نیز حادث شود و این مر  بی

اسباب این مر  هر کدام از  طریق تشخیصغلیظ بسیار خورد و آنکه ریاضت و استحمام کم کند عار  میشود 

اخالط ثلثه که مادة بخار باشد عالمات مخصوصة آن هویدا بود و ایضاً تخیل رنگ هر خلط در خواب هنگام عرو  

خلط گواهی دهد مثالً اگر آثار غلبة خون مثل سرخی چهره و چشم و غیره دریافت شود و مر  نیز بر وجود غلبة آن 

تخیل چیزی سرخ بود مادة دموی باشد و اگر عالمات بغلم مانند کثرت آب دهن و بینی و سستی بدن و کندی حواص 

فکر و قلت خواب و غور  و غیره مدرک گردد و احساس چیزی سفید بود مادة بلغمی باشد و اگر نشان سودا مثل کثرت

چشم و غیره معلوم شود و ادراک چیزی سیاه در وقت عرو  مر  بود مادة سوداوی باشد و اگر آثار کدام خلط یافته 

 .نشود حال رسیدن برودت بسر هنگام خواب بپرسند

 عالج کلی

متال و نوشیدن آب در در جمی  انواع کابوس تقویت دماغ و تلیین طبیعت و تعطیس مرعی دارند و از مبخرات و ا

ست و دلک قدمین در جمی  اقسام  میان طعام اجتناب واجب شمارند و گویند که اکثار کل پسته و خردل مضر کابوس

مادی سودمندست و تنقیه بطبخ سنا پنجدرم هلیلة سیاه دو درم و قی کردن بخور القی و نمک الهوری و بعده هلیله 

مصطکی دارچینی هر یک یک درم تربد موصوف دو درم زنجبیل چهار درم  السوس هر یک نیم درم بلیله آمله اصل

گلقند یکنیم درم ادویه کوفته بیخته بروغن گاو چرب کرده بسه چند عسل سرشته سه درم مدام خوردن درین مر  

با ناف  است و گویند که غذا بگوشت و قبج مجرب ست و بعد تنقیه خوردن استخوان مرغ سلیمانی سوخته سه ماشه 
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اند و کذا اسطوخودوس و اگر عنبر در روغن بان یا روغن بآمین گداخته و ز باد  نبات تا یکهفته درین مر  مجرب گفته

مشک صندل سفید عطر حصی لبان نیم مثقال آمیخته غالیه ساخته ببویند مقوی دماغ و ناف  کابوس ست و معجون 

ت و هر چه در عالج امرا  دماغی بخاری گفته شد هلیلة مسهل علویخان در کابوس بلغمی و سوداوی سودمندس

 .حسب ماده درینجا استعمال نمایند

 عالج کابوس دموی

قصد قیفال کنند اگر از خون دماغی باشد و نشانش آنست که از اعلی ابتدا کند و االرگ اکحل کشانید و حجامت 

ضعف باشد حجامت بر نقره کنند بعده  ساقین نمایند و طبری و مسیحی مینویسند که فصد صافنین الیق بود و اگر

مسهل بمطبوخ فواکه یا هلیله و غیره دهند و تقلیل غذا کنند و هر چه تولید خون کمتر نماید خون را رقیق کند مثل 

آب آلو و تمرهندی و آب شاهتره و آب باویان استعمال نمایند و آشامیدن سکنجبین و گالب بآب سرد و کذا شربت 

میخو ش و تلیین طبیعت بآب تمرهندی و گالب و طال بصندل و گالب سریا تدهین سر بروغن و  غوره و مکیدن انار

سرکه برای تقویت دماغ و استنشاق کافور و گل سرخ و نیلوفر و تقویت معده بشربت سیب و اطریفل کشنیزی و غذای 

و انار تر ش کوهی پرورده  حصرمیه و سماقیه ناف  بو و بجهت تسکین بخارات کشنیز و دانة هیل که بترشی زرشک

باشند نمک الهوری بقدر ذائقه آمیخته بکثرت دهند و ایضاً در کابوس دموی که بشخصی عراقی اکثر با جو ش دهن 

السوس گل سرخ شاهتره مویزمنقی گل نیلوفر گاوزبان افتیمون بیخ  بود بعد منضجات مسهل از عناب گل بنفشه اصل

مغز فلوس خیار شنبر گلقند روغن بادام داخل کرده دهند بعده تبرید از عناب  کاسنی سنای مکی جوشانیده صاف نموده

عرق شاهتره جوشانیده صاف نموده شیرة تخم خیارین شربت بنفشه خاکشی داخل کرده و باز بجای خیارین کاسنی 

 .کنند

 عالج کابوس بلغمی

سکنجبین و یا بمقی دیگر قی کنند  بطبیخ تخم شبت و تخم ترب با عسل و یا بمطبوخ برگ شبت و قطعات ترب یا

و پر مرغ بروغن کنجد آلوده در حلق گردانند بعد مسهل دایارج و غراغر و عطوسات و سعوطات واضمده و غیره که در 

عالج امرا  داماغی بلغمی گذشت و در صرع و سکتة بلغمی بیاید بکار برند و مطبوخ بادیان گل سرخ مصطکی با 

این حب نمایند ایارج فیقرا یکدرم خربق سیاه ثلث درم سقمونیا ثلث درم شحم حنظل رب  درم گلقند بدهند ویا تنقیه ب

انسیون ثلث درم کتیرا نیم دانگ بآب کرفس حب سازند و این یک شربت قویست و طبیعت در آن تصرف کند و اگر 

نوشیدن آب مطبوخ گل سرخ و عود ماده بسیار غلیظ باشد حب قوقا یا وایارج لوغازیا خورانند و خوردن گلقند عسلی و 
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ناف  ست و ایضاً بعد تنقیه بآب مطبوخ عاقرقرحا و موزیج و زوفای خشک غرغره کنند و آب سداب و آب مرزنجو ش و 

روغن بادام تلخ آمیخته سه چهار قیراط سعوط نمایند و یا خردل عصارة سداب عصارة قثاء احمارشحم حنظل کند ش 

بادام تلخ آمیخته سه چهار قطره در بینی انداخته عطسه آورند و اگر ازین عطوس در مساوی باریک ساییده در روغن 

بینی سوز ش پیدا شود روغن بنفشه و شیر زنان مخلوط چکانند و استعمال الطریفل صغیر با مصطکی و انیسون و فاوانیا 

نی نیز کثیرالمنفعت ست و تلطیف و عود ناف  و اگر حاجت تلیین افتد سنا و تربد زیاده کنند و جوار ش زنجبیل و کمو

تدبیر و استعمال ریاضت و مالش سر بروغن شبت و غذا بگوشت گنجشگ مفید بود و همه آنچه در صداع و دوار بلغمی 

گذشت ناف  و از اشیای منفخه پرهیزند و ایضاً درکابوس بلغمی که بشت دهشت خورد و گلو خفه شود و بعد منضجات 

بخارات بدهند باز اسطوخودس سوده بعده عود صلیب سوده افزایند و اگر حرارت در  مسهل دهند پس اطریفل بجهت

مزاج نباشد افسنتین نیز در مسهل داخل کنند و اگر از مصاحبت مصروع کابوس شده باشد جندبیدستر یک ماشه عود 

بت بادرنجبویه دو صلیب یکماشه ساییده در عسل یک توله آمیخته خورانیده باالیش عرق اسطوخودوس هفت توله شر

در  شیختوله نوشانند و تا چهل روز متواتر بعمل ارند و غذا کباب و شور با نان تنوری و بجای آب عرق بادرنجبویه دهند 

فرماید که اگر اخالط غلیظ بسیار باشد باین مسهل انتفاع یابند بگیرند خربق یکدرم  عالج کابوس بلغمی و سوداوی می

  درم شحم حنظل و دو دانگ انیسون اگر قوت قوی باشد واال بحب الجورد و حب با ثلث درم سقمونیا و رب

اصطمخبیقون افتیمونی و ایارجات کبار مثل ایارج قثاء الحماروایارج روفس خاصةً و بعد ازان تقویت راس بحسب قانون 

که اگر سن و مزاج و مقدار گوید  طبریکنند و از چیزهائیکه ازان انتفاع یابند خوردن حب فاوانیا علی االتصال ست 

قوت مریض متحمل استفراغ تام باشد فصد هر دو صافن کنند و از اغذیة مؤلد اخالط روی من  نمایند و بر تیهو و کبک 

و تدرج اقتصار ورزند و مقدار غذا کمتر انچه ممکن باشد باید ساخت بعد ازان تنقیه بمطبوخ افتیمون کنند و بعد تا ده 

ه بحب ایارج نمایند و لزوم حب شبیار کنند و اگر باین طریق تنقیه حاصل نشود بعد پرهیز پانزده روز روز صبر کرده تنقی

متواتر ایارج لوغاذیا خورانند و باندک ازان تحنک سازند و امر بغرغره ازعاقرقرحاورمویرج کنند و تقویت راس بسرکه و 

سد که قی کردن بجوزالرق  و یا تخم ترب مطبوخ با مینوی سویدیروغن گل نمایند که باین طریق بالشک زائل شود 

سکنجبین عنصلی و یا پیاز نرگس در آب گرم مالیده و یا صمغ حرشف و نمک غرغره بطبیخ زوفا یا کند ش یا حنظل یا 

شونیز یا مرزنجو ش بشحم حنظل یا فلفل سیاه سوده در ماءالعسل آمیخته و تعطینس بزوفای خشک یا کند ش یا شونیز 

بمطبوخ شبت و تدهین مؤخر بروغن مرزنجو ش و طال بجند بیدستر و روغن بادام تلخ و تعلیق عود صلیب و و نطول 

تبخیر بقنه در روز و شب چند مرتبه و شرب فاوانیا پانزده حبه بماءالعسل و یا تخم فنجنکشت و یا حب بلسان دو درم و 
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م بدیگر ادویه و یا جندبیدستر یکدرم مخلوط در شراب یا قردمانا یکدرم و یا سکبینج  نیم درم و یا فرفیون رب  در

یکساله در دو مرتبه و یا سکنجبین عنصلی و سکنجبین بزوری و یا گل فوتنج و یا ثمرا و پانزده عدد بماءالعسل و یا 

افسنتین و زوفای خشک و سیسالیوس هر واحد جو ش کرده و یا طبیخ انیسون و دو قویعسل یا شکر و یا مطبوخ 

السوس مقشر نیم کوفته بشکر و آکل ترنجان مسلوق بروغن کنجد و یا انجیر تر یا خشک و  لیون و بادیان واصلفطراسا

یا نان سمیدور شراب قابض یکساله تر کرده و غذا دراج و یا چوزة مرغ مسلوق بدارچینی و مصطکی و یا لحم سمن که 

 .نافعستآن وج ست بریان و زیر باج بعسل و سرکه و یا قنا بر مسلوق 

 عالج کابوس سوداوی

نضج و تنقیة مادة سودا بمسهل و حب افتیمون و یا بمطبوخ افتیمون و حب الجورد نمایند بدستوریکه در عالج 

امرا  دماغی سوداوی مسطور شد و ماءالجبن بنوشانند و بعد تنقیه جهت تعدیل و تقویت و من  بخارات اطریفل 

وخودوس دهند و روغن نرگس و آب ریحان و آب بید و گالب و فاوانیا سوده در شاهتره و افتیمون علویخان باعرق اسط

النف  ست و استعمال معجون نجاح کثیرالمنفعت و سه  شیشه کرده بوییدن مفید و خوردن بادرنجبویه سه درم بعصل تام

 مؤلفمعمول  ست و عرق هلیلة مرکب نیز درین نوع درم تخم ترنجان کوفته با شکر مساوی آمیخته مجرب دیدی

الصناعه مینویسد که شخصی را این مرض  م  صرع هر روز و شب وقت خواب عار  میشد از هلیلة زرد کابلی و  جام 

سیاه و بلیله و آمله سه دانگ سنای مکی چهار دانگ گل سرخ کتیرا هر یک چهار قیراط کوفته بیخته بروغن بادام 

شد یا دراب خا   حبها ساخته همه یک شربت وقت خواب در خلو چرب کرده در آبیکه ترنجبین سه درم حل کرده با

معده بآب گرم دادم همچنین روز و شب متواتر بعده هفت روز ترک کرده در هر هفته استعمال کنانیدم حتی که صحت 

 .تام یافت و بسیار مصروعیان را باین حب عالج کردم

 عالج کابوس بارد

که از رسیدن سردی بسر باشد روغنهای گرم قابض چون روغن مصطکی و از خرد سداب و آخر و قسط نیمگرم بر 

سر مالند و مغز تخم بید انجیر و پنبه دانه و قرطم و ارزن هر یک نه توله نمک الجوری پنجتوله نیمکوفته در پارچة 

ست و شمومات حار مثل جند و مشک و  مجرباتمحمودی بسته در روغن شیخ صنعان تر نموده تکمید سر کردن از 

عنبر و غیره ببویند و ضمادات محمر جلد مسخن دماغ برای ازاله و اثر میروی ازان مثل خردل و جند بیدستر و نطرون 

بسرکه و عنصل آمیخته بر سر ضماد کنند و شوربای گوشت طیور با مصالح گرم دهند و هر چه در عالج امرا  دماغی 

باید که جند بیدستر ببویانند و مانند  گاهی اطفال را در خواب حالتی مانند کابوس پدیدار می تعلیممل ارند بار گذشت بع
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ترسد سبب آن دیدن خوابهای هولناک بود بباعث ترسیدن او از چیزی در  الصبیان عالج کنند و طفلی که در خواب می ام

له ازالة خوف ازو نمایند و بران چیز ویسر گردانند و عود بیداری و نادون همان صورت در خواب درین صورت بکدام حی

صعیب نوشانند و در گلو آویزند و گویند غسالة برنج شسته نوشانیدن و خاکستر استخوان سرطان با نبات خورانیدن و 

تال و همچنین خرفة بریان با نبات و یا کشنیز خشک بریان با نبادت دادن سودمندست و اگر بسبب ابخرة موحشه از ام

فساد غذا در معده باشد غذا کم و لطیف دهند و بعد طعام از خواب من  نمایند و شهد تنها یا با مصطکی و دانه هیل یا 

زهر مهره بلیسانند و یا بادیان برگ پودینه جوشانیده نوشانند و اگر موسم گرما بود صرف گالب و عرق بادیان یا زرشک 

ند و مرضعه افاقه کنانند و اطریفالت خورانند و گاهی اینحالت مقدمة جدری و و هیل و کشنیز دران جوشانیده بنوشان

 حصبه میباشد

 صرع

و آن مرضیست که من  میکند اعضا را از افعال حس و حرکت و انتصاب من  غیر تام حتی که مریض بر زمین 

ین گاهی بادوار محدود و اوقات بیهو ش بیفتد و در اکثر دهن و دست و پا گج گردد و اضطراب کند وکف در دهن آید و ا

معلوم بود و گاهی اوقات او مختلف باشد و این مر  را صبیانی جهت کثرت عرو  آن بصبیان و بیونانی قازون بمعنی 

الصبیان و قسیا بجهت بطالن حس و حرکت و مر  کاهنی بنابر اخبار مریض بحوادث غیبی یا بسبب عالج او  ام

ست و ابراقلسا مشتق از ابرقلس بمعنی حبار عنید نیز نامند و شیخ میفرماید که این  بکهیانه که قسمی از عود صلیب

مر  بسبب وقوع سده بود و اکثر این بسبب تشنج کلی از آفتی که ببطن مقدم دماغ رسد عار  شود پس سده 

یا لکلیه و از تمکن غیرکامل افتد و قوت حس و حرکت را در بطن مقدم و در اعضا از نفوذ تام من  کند بغیر انقطاع 

البدن باقی ماند و هر تشنج یا از امتال بود و یا از یبس و یا از  بقیام من  نماید پس انسان را ممکن نبود که منتصب

تقبضن بسبب موذی و صرع همچنین بسبب یکی ازین اسباب ثلثه باشد لیکن صرع از یبوست نبود بهر آنکه دفعةً افتد 

د پس سبب صرع با تفیض عطسه دماغ برای دف  شی موذی بود و آن یا بخار یا کیفیت و تشنج یا بس دفعةً پس نیفت

الزعه یا رطوبت روی الجوهرست و یا خلط محدث سدة غیر کامله در بطن دماغ یا در اصول منابت عصب بود و گاهی 

بسبب غلیان از حرارت صرع از خلط بسبب احداث سده در بطون دماغ نبود بلکه بسبب حرکت موجیه که در خلط افتد و 

مفرط بود که دماغ را ایذا دهد و یا بسبب احتباس ریح غلیظ در منافذ روح باشد چنانچه رای فیلسوب اکبر 

داند و چون در درینجا خلط ساد باشد معذلک دماغ برای دف  موذی  ست و این را یکی از اسباب صرع می ارسطاطالیس

و تهوع عار  شود و اما افاقه یا بسبب اندفاغ خلط یا بسبب تحلیل ریح یا  نیز منقبض گردد و مثل آنکه معده را فواق
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بسبب اندفاغ موذی واق  شود و تشنج نازل بسوی اعضا که با صرع بود سببش آنست که ماده مغشی دماغ و اذیت 

ی گردد و الحق او عصب را نیز الحق شود بسه سبب یعنی اتباع عصب بجوهر دماغ و تاذی او بچیزی که دماغ متاذ

امتالی او از خلط مندف  در مبادی آن پس عر  او زیاده شود و طول او ناقص گردد و صرع از قبیل استر فابهر آنست 

شود  که انقبا  و تقلص دماغ میکند و دماغ درین دف  چیزی از نفس خود مینماید و دف  بانقبا  و انعصار حاصل می

ست پس آن نیز از تپ نف  یابد اگر از مادة حار  ود صرع تشنج مادیو هر تشنج مادی یعنی بلغمی منتف  بحمی میش

نباشد و چون او رام پس گو ش یا در گردن و نواحی آن عار  شود گاهی صرع را حل کند و مادة او کم گردد و اکثر 

رع بغیر از اند که گاهی ص مالیخولیا بصرع منتقل شود و بیشتر صرع بمالیخولیا منتقل گردد و بعضی مردم گمان کرده

تواند  ماده افتد پس اگر باین قول مراد آنست که سببش بخار یا کیفیت بود که دماغ را برسد و دران تقلصن پیدا کند می

ست که در دماغ افتد و صرع آرد این وجهی ندارد چه اگر باین کیفیت دماغ  و اگر مراد اینست که سبب سورزاج ساذج

ا واجب گردیدی و در حال زائل نشدی بلکه سبب صرع آنست که دفعةً حاصل متکیف میشد صرع الزم و دائم در انج

الحال زائل گردد و یا غالب شود و قتل کند و مثل این کیفیت حاصله در نفس دماغ نبود بلکه ماده و کیفیتی  شود و فی

در صرع پدیدار باشد که بسوی دماغ متادی گردد و منقط  شود و این المحاله از عضوی دیگر بود و کف دهن که 

بسبب اضطراب حرکت نفس بود نه سبب اختناق آن و این اضطراب بسبب اضطراب حرکت تشنج باشد و در سکته 

ست و تشنج صرع مخصوص اوالً  بسبب اختناق و استکراه نفس ظاهر شود و گویا که صرع تشنج مخصوص اوال بدماغ

نامند و اگر اوال بغیر دماغ از اعضا عار  گردد تشنج بعضوی دیگرست یعنی اگر تشنج اوال دماغ را عار  شود صرع 

ست مگر آنکه اکثر دف   ست و صرع عطاس کبیر و دف  قوی خوانند و گویا که حرکت عطاس حرکت صرع خفیف

تر  عطاس بسوی مقدم بود بسبب قوت قوة و ضعف ماده و دف  صرع بسوی هر جهت تواند بود که دف  ممکن و سهل

مینوسد که صرع علتیست که آالت حس و حرکت را  جرجانیگاهی بعرق بسیار منحل گرد و باشد و دین جهت صرع 

ست که در منفذهای جزو مقدم دماغ افتد و بسبب این سده  نظام و ناتمام کند و سبب کلی اندرین مر  سدة غیرتام بی

افعال آالت حس و حرکت  تشنج کلی پدیدار و اگر سدة تام بودی حس و حرکت بتمامه باطل شدی و اگر سده نبودی

ست بسبب همسایگی و  نظام و ناتمام نگشتی و تشنج نکردی و اگر چه آفت صرع بجزو مقدم دماغ مخصوص بی

مشارکت مضرت بدیگر اجزا باز دهد و بدین سبب همه افعال قوتهای بدنی و نفسانی مضطرب گردد و دلیل بر آنکه 

ت مضرت در حرکت عضالت چشم و روی و اندر سم  و ست آنست که نسخ آفت صرع بجزو مقدم دماغ مخصوص

بصر پدید آید پس بدیگر اجزا رسد و اگر بدیگر اجزا نرسیدی افعال قوت تمیز و حفظ و غیر آن باطل نشدی و دم زدن 
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از حال طبیعی نگشتی و هر گاه صرع متواتر شود و نوبتهای او صعب و درازتر باشد بکشد و این وقتی باشد که دماغ 

و زبون گردد و مادة صرع و ابخره و کیفیات ردی را زود قبول کند و بدیر دف  تواند گردد تمام دف  نتواند کرد و ضعیف 

هر گاه تمام دف  نشود اگر چه صرع بکشاید ماده در دماغ بماند و باندک سببی و مددی حرکت کند و تشنج و صرع ارد 

یح یا بخار ردی یا کیفیت سمیه در بطون دماغ و مجاری این مر  سدة غیر تامه است که از خلطی یا ر بالجمله

اعصاب و اصول منابت مجاری و مخارج اعصاب حادث شود و روح نفسانی را از نفوذ تام در اعضا من  کند پس اگر مبدأ 

مادة این مر  نفس دماغ بود صرع اصلی و دماغی گویند و این نوع بقول بقراط عسرالبررست و صرع که از تشنج 

ترین انواع  تر و قاتل اعضای بدن افتد آنرا بیونانی ادبی لیمسیا گویند بمعنی تشنج مان  از حس و حرکت و آن روی جمی 

ست و سبب آن امتالی جمی  بطون دماغ و جمی  اعصاب آنست بالتمام از خلط غلیظ بلغمی یا سوداوی و گاهی  صرع

نند و اگر صرع بمشارکت جمی  بدن بود یا عضو واحد مثل درین حالتی قریب بسکته گردد و فرق فیمابین از زبد میک

معده و مراق و جگر و طحال و امعاد رحم و ادعیة منی و دست و پای آنرا صرع شرکی نامند بعده انواع شرکی عضوی 

شوند چنانکه صرع معدی و مراقی و کبدی و طحالی و امعائی و رحمی و اطرافی و  بحسب اسم محل خود موسوم می

صرع در اکثر بلغم  و مادة محدثست بصرع لیسعی  ز رسیدن نیش عقرب و زنبور بر عصب عار  شود مسمیانجه ا

غلیظ میباشد و گاهی سودا یا بلغم مختلط بسود او بحسب ندرت صفراوی صرف نیز مرگ آنکه صفرا بسیار و مختلط با 

آرد لیکن خون سوداوی و بلغمی مانند بلغم و  خون و یا بلغم و یا سودا بود و خون صرف مانند صفرا نادر باشد که صرع

گوید که بیشتر گوسفندان که آنها را صرع افتد اگر دماغ ایشان را کشاده  و بقراطسودا در اکثر محدث این علت شود 

المحاله خلطی از اخالط مذکوره بود که بنفسه و یا بتولید  و سبب صرع دماغینگاه کنند اندران رطوبت بدبو ردی یابند 

یح غلیظ سده آرد و به قول صاحب کامل حدوث صرع دماغی از سده بود که در بطون دماغ عار  شود پس روح و ر

قوت محرکه را از نفوذ در اعصاب بسوی اعضای متحرکه باراده من  کند و این سده یا از خلط بلغمی غلیظ لزج بود که 

یا از ضغطه بود که دماغ را هنگام شکستن استخوان بسوی بطون دماغ در وقت نوبت بریزد و یا خلط سوداوی غلیظ و 

قحف عار  شود و با آن درد شدید عار  گردد و گاهی این نوع یعنی صرع دماغی عار ش میشود و چون انسان 

ست حرکت کند و انسان برزمین بیفتد و  بنفسه دور کند پس سر او بگردد و گرم شود و اخالط و روح که اندران

فرماید که هر سبب صرع دماغی منسوب بسوی ضعف هضم دماغ میباشد پس خالی نیست اضطراب کند و شیخ می

ازانکه ضعف مذکور که محدث سبب صرع بود و یا در جوهر دماغ و مخ او باشد و آن ردی ترست و یا دراغشیة دماغ 

ر آنکه سوداوی منافذ ترست و اگر چه بلغمی بسیار میباشد به تر بود و صرع سوداوی قوی رومی باشد و این ازان خفیف
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روح را زیاده مسدود میکند و شمعون گوید که اگر با صرع ارتعا ش و اضطراب بود بلغمی باشد و اما کسی که صرع کند 

ست بهر آنکه درین خوف انسداد تام مسالک روح  و همه اعضای او از حرکت باز ماند آن از سودا باشد و این بدتر از اول

گاهی حس دماغ قوی گردد و از کیفیات ردی منقبض شود و تشنج و صرع افتد و سبب  ست و بقول جرجانی و هالکت

صرع شرکی بقول شیخ ارتفاع بخارات غلیظ و ریاح کیفیتی ساذج از کیفیات اربعة اولی بسوی دماغ بود پس بخارات و 

ماده ذات قوام بوده بقوام خود  ریاح یا بکمیت خود ایذا رساند بنحویکه بر سبیل تصعید در دماغ مجتم  شود بعده بتکاثف

فعل کند یا بتکون ریح ازان و یا بکیفیت خود ایذا رساند باجماد و یا باحراق یا بسمیت و ردارت جوهر و یا بهر دو وجه 

یعنی بکمیت و کیفیت خود ایذا رساند و دماغ را منقبض سازد و عضویکه ازان بخارات موذی بکثرت خود بسوی دماغ 

جمی  بدن باشد و یا معده یا طحال یا مراق و ایضاً این در سائر اعضا واق  شود و اما بخار موذی  مرتف  شود آن یا

بکیفیت و جوهر روی آن در جمی  اعضای بدن نیز باشد حتی که انگشت پای و دست و سبب این احتباس خون یا خلط 

گردد و آن مواد و اربخا بمیرد و متعفن دیگر در منفذی باشد که آنرا سده عار  شود پس حرارت غریزی ازان منقط  

شود و مستحیل بکیفیت روی گردد و ازان بادوار یا بغیر ادوار محدود مادة بخاری یا کیفیت سمی برخیزد و یا بر آن 

عضو بعض سموم واق  شود و در عصب اثر کند چنانچه گزیدن کژدم بر عصب اثر میکند پس سمیت او بوساطت عصب 

دد و آنرا ایذا دهد و ازان منقبض شود و متشنج گردد و حرکات او مضطرب شود چنانکه معده را بسوی دماغ مندف  گر

ست و هر گاه  وقت تناول چیزی لذاع برخالف هنگام بودن فم معده قوی اسحس فواق بهمرسد و فواق نوعی از تشنج

عی عصب و تشنج آن باشد و دماغ را از مثل این سبب تشنج و انقبا  عار  شود درین وقت تاب  او انقبا  جم

اند و من نیز مشاهده نمودم که بیشتر چنان باشد که مصروع بارتفاع چیزی مثل باد سرد  جالینوس و غیره حکایت کرده

ست  از نر انگشت پای خود و رفتن آن بسوی دماغ او احساس نماید و چون بقلب و دماغ او رسد صرع کند و ازین قبیل

القرع عار  شود و نوعی از صرع مرکب بغشی بود و نوعی ازان و از قبیل اوست که  صرع که بسبب دیدان یا حب

اختناق الرحم نامند و این چنان باشد که چون زن را احتباس حیض یا منی از ترک جماع عار  شود و در رحم آن 

وی قلب و دماغ مرتف  شود بکیفیت سمیه مستحیل گردد و آنرا حرکات و تبخیرات بادوار یا بال ادوار باشد و بخار آن بس

و زن صرع کند و همچنین گاهی مرد را اتفاق افتد که در ادعیة منی او منی بسیار جم  شود و متراکم و سرد شده 

مستحیل بکیفیت سمیه گردد و مثل همان حالت بهمرسد و ایضاً زن حامله را در حالت حمل اتفاق صرع افتد و چون 

اند که شخصی را صرع از فقار  مستفرغ شود و صرع زائل شود و از من حکایت کردهوض  حمل گردد و مادة ردیة طمثیه 

شد و صرع که از معده و از امراق و بسبب تخمها بود مورث سد با در  ابتدا میگردد و دیگری را صرع از کتف شروع می
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بسبب سد و محتقن بماند  عروق گردد پس غذای محمود را قبول نکند و خلط دران فاسد شود و یا اندران غذای محمود

و فاصد گردد و بیشتر آن باشد که بسوی معده آن فاسد رجوع کند و غذای جدید محمود را فاسد نماید و اکثر بسبب 

این قی طعام غیر منهضم عار  شود و بهرحال صرع بشرکت باشد یا بغیر شرکت مبدأ قریب صرع از دماغ یا بطن 

گردد و دلیل این در قول جرجانی گذشت و در اکثر امر بر صرع تشنج تقدم  مقدم آن باشد و بادی بطون دیگر شریک

کند پس صرع افتد و این بهر آنست که چون تشنج مستحکم شود صرع باشد پس هر گاه سبب موذی مندف  گردد یا 

ع ریح تحلیل پذیرد افعال حس و حرکت عود کند و گاهی خلط مندف  در بینی و در حلق دیده شود و بیشتر صر

بالتشنج محسوس بود و این از بهر آنست که مادة فاعلة آن رقیق باشد و بامتال فعل کند نه برداوت شدید و صرع که 

جوانان را بهمرسد اگر بعد بیست و پنج سالگی افتد بجهت سببی که در دماغ و خاصةً در جوهر آن باشد الزم بود و 

دت آن و ابطای نوائب آن باشد و بقراط گفته که مثل این صرع مفارقت نکند و غایت فعل عالج در ایشان تخفیف از ح

باقی ماند تا آنکه بمیرند و اما مشایخ را صرع سدی کمتر بهمرسد و گاهی اسباب محرکة صرع را اسباب خارجی اعانت 

واد در کند مثل زیادتی در کل و شرب و تخمه و مثل قیام بسیار در افتاب بسبب جذب مواد بسوی سر و من  انتشار م

دیگر جهت بدن و تحریک آن بسوی فوق و ایضاً جماع بسیار از اسباب اوست و از اسباب آن تنعم و سکون و قلت 

ست و کذا ریاضت بر امتال بسبب تحرک اخالط تبحلل غیرتام و امتالی تجاویف ازان و کذا انچه مضعف قلب  ریاضت

و کذا صوم صاحب معدة ضعیف را و ایضاً شرب شراب صرف باشد از خوف یا و وقوع انهدام شدید و آواز قوی دفعةً 

بسبب ایذای معده و این اسباب بعیده است که موجب اسباب قریبه میگردد و بسیار باشد که صرع منحل گردد بحمیات 

و خصوصاً انچه طول کند و رب  خاصةً بسبب شدت طول او و بسبب انضاج او مادة صرع را تا آنکه تحلیل پذیرد و یا 

زة قوی که آن فضول دماغی را برکند و عرق که تاب  لرزه بود آنرا کم کند و همچنانکه سکته منحل گردد بسوی لر

فالج همچنین بیشتر صرع منحل بسوی فالج شود یعنی مصروع مفلوج گردد و از صرع بدان خالص یابد و بعضی 

از کثافت خود بدان حد نرسد که مجاری را  اند که با صرع بلغمی ارتعا ش و اضطراب مصاحب بود زیرا که بلغم گفته

انسداد تام نماید اما سودای سد تام کند و ازان قلت اضطراب عار  شود و روفس گوید که هر گاه برص بر نواحی سر 

و پیشانی مصروع پدیدار بر انحالل مادة صرع و بر صحت داللت کند اگر بسبب کثرت ماده نباشد و اکثر صرع بسوی 

مستعدین برای صرع بدانکه صرع عار  میشود و مرطوبین بانسان را مثل صبیان و اطفال و  بیانل گردد مالیخولیا منح

ها و کسانی که در بالد باد جنوبی سکونت میدارند زیرا که این باد سر از رطوبت  مرطوبین بتدبیر را مثل اصحاب تخمه

ترست و صاحب کامل گوید  العروق باشد قاتل لدم ضیقا ممتلی میگرداند و صرع زنان و صبیان و هر کسی را که آن قلیل
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میرند بهرانکه ایشان را صعوبت اعرا  عار  میشود و این مر  کهول و  که اکثر مصروعین در وقت دور صرع می

ست خلط محدث این علت را و  شیوخ را بسبب یبس اعضای ایشان کمتر حادث میگردد و سبب کف دهن دف  طبیعت

رکت قوت دافعه برای دف  خلط موذی بود و خجندی گوید که سبب غلظ رطوبت و مخالطت آن اما اضطراب بنابر ح

ست و ابن ماسویه گفته که کفت حادث در  بریح و حرارت قلب و اضطراب نفس بسبب ضعف عضالت نفس و تشنج

و سقوط آالت  دهن مصروع گویا که تنقیه برای اوست از رطوبت و سبب نخجیر یعنی آواز که از بینی خارج میشود

ست و صرع نصف سکته است و آن سکتة قصیرست چنانکه  نفس از اجزای سینه و قصبه و حنجره بعضی بر بعض

ست طریق تشخیص باید که اول این مر  را مشخص نمایند پس صعوبت و سهولت مر  را بعده  سکتة صرع طویل

ان باید کرد که زبان مریض مالحظه نمایند محل مادة آن و نوع مادة هر محل را دریافت کنند پس تشخیص مر  چن

بیند اگر زبان زرد باشد و رگهای زیر زبان سبز  و بپرسند که کدام وقت گرانی در سر و زبان میشود و خوابها چگونه می

نماید و گرانی سر هنگام غضب یا بعد نفخ شکم و ثقل در حرکت زبان قبل از نوبت صرع و دیدن خوابهای شوریده بیان 

صبری و غضب ازادنی  دلی و بی ست بعده دیگر عالمات آن مثل نسیان و خوف از چیزی و تنگ دانند که صرعکند ب

سبب و کف در دهن آمدن و جستن عضالت روی و چشم در ابتدا و لرزیدن دست و پا و در آخر کشادن نفس بدفعات و 

و بعد لحظه بحال اول آمدن نیز بپرسند و الوده ماندن  نرم شدن اعضا بتدریج و بهو ش آمدن و بعد آن همچون خواب

نماید بر علت صرع قبل حدوث آن خبث نفس و نسیان و صداع و امتال در سر و  صاحب کامل گوید که گاهی تقدم می

ست و اضطراب و  آالم مختلفه و چون این علت مستحکم شود از عالمات خاصة سائر اصناف آن ظهور کف در دهن

را سوای بعضی عار  میشود آن سقوط و صیاح و مضغ زبان و خروج بول و براز و گاهی عالماتی که بعضی مصروعین 

منی بود و گاهی استدالل بر صرع بادویه صارعه میکنند چنانچه گویند که اگر مصروع جلد بز را هنگامی که سلخ کرده 

دن بوی آن و دمیدن مر در باشند بپوشد و اندراب در آید صرع کند و همچنین خوردن جگر تیسن بریان کرده و شمی

بین و بخورقنه و مرو شاخ بز و زفت یابس صرع آورد بعده صرع مسهل و مشکل را چنان دریافت کنند که اگر اعرا  

الفور برخیزد و بعطوسات و شمومات و بتحریک  تر بود و بعد نوبت صرع عقل بسرعت عود کند و بعد افاقه فی او سلیم

سهل باشد و اگر عصر نفس و طول اضطراب و شدت آن در حالت صرع و طول  قی افاقه بزودی حاصل شود صرع

جمود و سکون و ضرر در تنفس بعد صرع و قلت افاقه تشمیم و تعطیس بود صرع مشکل باشد و صاحب کامل گوید که 

و بقول شیخ امتحان او چنین کنند که تدخین بحاشا نمایند هنگامی که صرع کند پس اگر افاقه یابد صحت یابد واال فال

صرع که دران اضطراب بود و جمود دران نباشد و یا جمود دران طول کند و اضطراب کم باشد اندک مشکل بود نسبت 
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بسابق بعده تشخیص مبدأ این مر  چنین کنند که از مریض سوال نمایند که در عالمات مخصوصة صرح بحالت خلو 

و یا در عضوی دیگر خللی و یا گاهی برامدن کرم از شکم و یا معده و تلیین طب  و از مستتفرغات کمابیشی میگردد 

صعود چیزی از جای بسوی دماغ معلوم میشود یا نه اگر نباشد تقدم اوجاع مختلفه و شدیده در سر و دوام ثقل در سر و 

و زبان و لزوم دوار و ظلمت بصر و کدورت حواص و اضطراب در حرکات و رداوت سم  و شم و ذوق و نقصان عقل 

ست پس اگر با صرع و قریب نوبت آن ثقل محسوس نشود  نیسان دائم یا بالدت رعونت بپرسند و این آثار صرع دماغی

بلکه دوی و تمددور یابد و تشنج او شدید نبود صرع دماغی ریحی باشد بعده نوع ماده را از رنگ چهره و غیره عالمات 

نزهل بینند و بدن ممتلی فربه بود و سفیدی و غلظت قاروره مخصوصة هر خلط دریافت نمایند پس اگر رنگ سفید و م

و بطوو اختالف نبض و اختالج ابرو و حرکت زبان بر غیر استوا دریابند از کثرت و غلظ آب دهن و افراط کف در حالت 

ین صرع و کثرت فزع و عسر حرکت و ثقل و نسیان و کندی حواس و تقدم تدبیر مرطب مؤلد بلغم نیز سؤال کنند و ا

ست اما اگر بلغم خام بارد بود نسیان و بالدت و ثقل سر و بدن دسبات اکثر و صرع درارخا شدیدتر و  نشان مادة بلغمی

تر و حرکات  در اضعاف بیشتر باشد و این نوع بسیار ردی بود و اگر بلغم مالح بود دران سبات کمتر و برد دماغ خفیف

خشکی بینی و زبان مدرک گردد و طبیعت صاحب او مائل باختالط ذهن  اسلم باشد و اگر تیرگی چهره و الغری بدن و

و حالت مثل مالیخولیا و عدم صفای عقل بعد نوبت بود تقدم ظنون کاذب با فزع و افکار رویه و کثرت اکل و رسواس و 

ست اما  اویخفقان و قلت خواب و حموضت دهان و تقدم تدبیر مخفف مؤلد سودا نیز بپرسند و این عالمات مادة سود

اگر سودا ردی خون طبیعی بود صرع باستر خاوقلت کالم و سکون و صاحب او خداوند افکار ساکن باشد و اگر از جنس 

صفراوی سوخته حریف بود اختالط و جنوبی و م  کثرت کالم و صباح و صرع او مضطرب و خفیف الزوال باشد و گاهی 

گر از سودای دموی یعنی خون سوخته بود احوال او م  ضحک باشد و با تپ بود اگر سودای او رقیق صفراوی باشد و ا

اگر سُرخی رود چشم و پری رگها و عظم نبض و سرعت آن بینند حال کاهلی و کندی حواس و کثرت آب دهن و بینی 

ین م  حرارت و برامدن خون از بینی در بعض اوقات و حال مثل اختناق در اوقات قبل از صرع نیز دریافت کنند و ا

ست و اگر زردی رنگ چهره و چشم بود کوتاهی زمان نوبت و شدت اضطراب و تاذی و کرب و قلت  دالئل مادة دموی

تشنج و کثرت گرمی و التهاب و اختالط عقل و گاهی عرو  قی روان زمان نیز معلوم کنند و این آثار مادة 

و نرمی مطب  بگوید دلیل کثرت ماده و  ست و اگر مریض در سوال اول کمی و نقصان صرع در خلو معده صفراوی

بخارات او در معده و امتالی آن از مادة فاسد بود پس از اختالج در فم معده ال       تاخر غذا و رعده و رعشه و اهتزاز و 

غثیان و کرب نزدیک نوبت صرع و اختالج لب و پر شدن دهن ازاب عفن و انتفاخ منخرین و خفگی گلو و نعره زدن و 
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در ابتدای نوبت و گاهی برامدن بول و یا براز یا   یا منی وقت نوبت و خفقان و صداع شدید قبل از نوبت و  خصوصاً

سقوط مریض دفعةً بر زمین و یا عرو  غشی یا اغما بدون سقوط و خفت نوبت صرع یا زوال او باستعمال قی و عند 

دال بر فساد معده مثل بطالن اشتها و فساد و کثرت  ست و احوال نقای معده نیز سوال کنند و این عالمات صرع معدی

نفخ و قراقر و مانند آن نیز بران گواهی دهد پس اگر عرو  صرع در اوقات امتال و تخمه و سیالن لعاب از دهن و 

ة غیره آثار بلغم یافته شود مادة بلغمی بود و اگر با تشنگی و حرارت و لهیب و احتراق و لذع در معده معلوم شود ماد

صفراوی باشد و اگر با کثرت اشتها در اکثر احوال و ترشی دهن و فکر و وسواس بود ماده سوداوی باشد و اگر عرو  

صرع در اوقات خلو معده و انقطاع صرع بخوردن غذای موافق و محمود گردید بدلیل رداوت ماده در معده بدون کثرت 

سودا باشد از دالئل مذکورة آنها دریافت شود و اگر خلل در  آن بود پس اگر این مادة ردی خلط حاد از جنس صفرا یا

السکون و التهاب در مراق بود و گاهی با وی هیجان در میان  مراق گوید و آروغ تر ش و نفخ شکم و قراقر موج  بطی

شود کتفین بعد تناول طعام و عدم سکون آن تا وقت هضم او پس عود آن بعد تناول طعام باشد و چون بر خال عار  

یا قبض طبیعت عار  گردد و تبلیین طب  باطل شود و خاصةً اگر تمدور مراق بسوی فوق در رعده دریابد و قی طعام 

غیرمنهضم عار  شود صرع مراقی بود پس اگر بخار مراق فاعل صرع صفراوی باشد از التهاب و زردی رنگ و اختالط 

وی باشد با وی عوار  مالیخولیا و جبن و خوف و خبث عقل مائل بخنجر و غضب دریافت شود و اگر بخارا و سودا

نفس و حب موت یا بغض و خوف ازان حادث نشود و اگر خلل جگر یا صعود بخارا از همه بدن بسوی دماغ بیان کند 

رنگ و موی خشکی جلد و قحل یا ترهل او و الغری و فربهی و نبض قاروده و حال اغذیة متقدم و تدبیر ماضی و 

که از مقعد و رحم و عرق و غیر آن خارج میشد بران داللت کند پس اگر دموی مائل باحتراق بود سرخی  احتباس چیزی

رنگ و موجیت نبض و ضحک هنگام وقوع صرع باشد و اگر صفراوی یا بلغمی یا سوداوی بود بعالماتی که مذکور شد 

ل بود صرع طحالی باشد و این قسم صرع دریافت شود و اگر درد و قراقر جانب طحال گوید و بانفخه یا صالبت طحا

سوداوی بود و با مشارکت بدان در اکثر باشد و اگر سقوط کرم از شکم احیاناً و کثرت سیالن لعاب خصوصاً نزد خواب و 

سرعت هیجان جوع و احساس صعود و حرکت کرم هنگام گرسنگی و درد شکم در انوقت بیان کند صرع امعائی باشد و 

رانی در عانه و کنج ران و نواحی پشت و ثقل در رحم گوید و با احتباس حیض یا منی یا رطوبات اگر تقدم وج  و گ

منصب بسوی رحم باشد صرع رحمی بود و صرع رحمی اکثر در حالت حمل عار  میشود و بعد وض  حمل زائل 

سوس شود از شرکت میگردد و اگر ترک جماع و احتباس منی و ثقل در ادعیة منی و صعود چیزی از نواحی آن مح

ادعیة منی باشد و اگر ارتفاع بخار قبل از نوبت مثل هوای سرد و شبیه برفتار مورچه از دست یا پای بیان کند و هنگام 
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نوبت چشمها کشاده ماند و پر اشک نماید و رنگ روی سیاه شود و انگشتان دست و پای منقلب گردد و نزدیک نوبت 

د زود براید صرع اطرافی باشد و اگر تقدم ضربه سر و یا گزیدن عقرب و رتیال و زنبور خمیازه وفاژه بسیار آید و بول زو

بگوید صرع ضربی یا لسعی باشد و اگر از آثار صرع اصلی و مشارکی هیچیک یافت نشود و با وجود سالمتی افعال 

 دماغی و دیگر اعضا باندک سببی صراع افتد صراع از قوت حس دماغی باشد و این 

 کلی اقسام صرععالج 

باید که وقت نوبت کروهه که از موی و یا پنبه و یا پارچة نرم دوخته باشند و در دهن گذارند تا زبان نخاید و دهن 

ست و  کشاده ماند و اعضای مصروع راست و بر شکل طبیعی نگاهدارند و گرفتن دست و پا و من  از اضطراب مناسب

بعمل ارند و اگر پر مرغ بروغن سوسن چرب کرده و با یارج فیقرا آلوده در نفوخات معطسه و وجورات و بخورات مفیقه 

الحال نف  یابند و بقول اسکندر از تسخین سر  حلق بگردانند تا رطوبت بقی براید و خصوصاً در شرکی معدی فی

بوس گندم مفید الفور افاقه حاصل میشود و بعضی بهر این کار تکمید سر بجاورس و نمک و س االمکان غالباً فی حتی

دانه و مغز تخم بیدانجیر هر واحد یکتوله تکمید  اند و یا بجاورس و کنجد سیاه و زرالبیخ سیاه و قسط تلخ و پنبه نوشته

کنند و روغن قسط و رنبق بر مهرهای گردن بمالند و جندبیدستر یکماشه عود صلیب و سداب هر یک سه ماشه بر 

بینی دهند تا زودتر بهو ش اید پس دو سه کس دست و پای او را بسختی تمام  پیشانی ضماد نمایند و اندکی ازین در

بکوبند که بحالت اصلی آید و مالش اطراف و سر بپارچة خشن یا خردل و بستن بازو و ران نیز ناف  بود و از جمله 

است و کذا سعوط سعوطات و نفوخات که درینجا بعمل آید سعوط با رکتائی خرد یا برگ بسکهپره در کفدست مالیده 

الفور بهو ش ارد و  بندق هندی معمول و چون تخم پالس و یا تخم ترئی تلخ اندک بآب ساییده و در بینی چکانند فی

اگر در تلخة شغال چند عدد فلفل گرد انداخته در مطبخ بیاویزند چون خشک شواد ازان فلفل دو عدد بآب ساییده در هر 

ست در پنبه گرفته خشک  بچکانند صرع باکل زائل شود و عرق بناگو ش فیل دو سوراخ بینی دو سه قطره وقت نوبت

ست و قطورشلیثا بآب مرزنگو ش و کذا  کردن و در وقت نوبت آن پنبه را بآب تر کرده دو قطره سعوط کنانیدن مجرب

  جز و در آب مرزنجو ش و صعتر مطبوخ در بینی نیز مفید و کذا شونیز دو جز و نوشادر نیم جز و صبر سقوطری رب

روغن کنجد ساییده چنده قطره در بینی چکانیدن ناف  و کذا قطور آب پیاز سرخ در بینی وقت نوبت ازالة شدت صرع 

میکند و ایضاً مغز تخم گلچکان زعفران فانیذ مساوی دراب ساییده وقت گرفتن صرع سه چهار قطره در بینی چکانیدن 

نیدن صرع را در یکنوبت دف  کند و ملخ که بر درخت عشر میباشد و رنگ مفید و گویند که مروارید محلول در بینی چکا

تواند آنرا خشک کرده با هموزن او فلفل گرد کوفته بیخته وقت صرع در بینی دمیدن  گوناگون دارد و پریدن نمی
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و مریض را  مجربست و یا برگ و بار بندال خشک ساییده بقدریک سرخ در حالت نوبت بانبوبه نهاده در منخرین بدمند

راست بنشانند که آب ازبینی او بسیار آید و اگر باز احتیاج افتد یکدفعه دیگر بعمل ارند و نفوخ بشحم و حنظل و قثاء 

الحمار و نوشادر و شونیز و کند ش و فلفل و خربق سفید و زنجبیل و مر و فرقیون و جندبیدستر و اسطوخودوس و 

مفیدست و از وجورات نافعه در حال صرع عود صلیب جدواریک یکماشه در  عاقرقر حاد فاوانیا مفرد و مرکب ساییده

ست و یا حلتیت جندبیدستر سوده در سکنجبین عنصلی یا عسلی حل کرده  عرق بادیان ساییده در حلق چکانیدن معمول

ه صاف نموده گلقند بکار برند و یا حلتیت در ماءالعسل حل کرده بحلق ریزند و اگر بادیان انیسون زیرة کرمانی جوشانید

حل کرده و جور کنند بهو ش ارد و کذا عود صلیب عود هندی جندبیدستر پوست ترنج مشک ساییده در عرق بادیان و 

جور کردن معمول و اگر روز یکشنبه گو ش خر ببرند و پارچه بخون آن آلوده بدارند و عندالحاجت قدری ازان بآب شسته 

ست و خون خرگو ش نیز همین اثر دارد و از بخورات تبخیر فاوانیا و عود پر در حلق مصروع ریزند بالخاصیت سودمند

اسپ و قنه و اشنه و اظفار الطیب و قفرالیهود هر کدام که باشد و کذا تخم شریفه ساییده در پارچه فتیله ساخته و یا بند 

ست و جالینوس گوید که اگر   جامه در خون فسافس تر کرده دود آن پیش بینی او نمایند و تبخیر تاج خروس نیز ناف

موی انسان بسوزند و بوی او بصاحب صرع ببویانیند نف  میکند و از شمومات سدات با دواءالمسک در سعالت صرع و 

ست و بوییدن عاقرقرحا و جندبیدستر و حلتیت و جعده و حرمل و قنه و فاوانیا سوده در صره  الفعل قرب راحت عجیب

ه و روغن یاسمین و کذا کند ش ساییده در صره بسته بویانیدن بقوت عطسه آورد و کذا خردل بسته و یا تفاحه ازان ساخت

ساییده و بوییدن پیاز دو پاره کرده نیز نف  میکند و کذا شم مرزنجو ش شبت مفید و در حالت افاقه درین مر  تنقیة 

مفرط بصرع دماغی مضرست اما  خلط غالب بمرات خصوصاً در زمان نقصان نور قمر نمایند و اگر چه استعمال قی

اند اگر گاه گاهی بمقیآت مناسبه مثل سکنجبین و آب ترب و شبت و بماءالعسل قی  بجمی  انواع صرع قی ناف  گفته

ست و ادارا بول و حجامت ساقین و فصد صافن سیما در ربی  کنند و اگر صرع بادوار عار  شود یا  فرمایند مناسب

تفراغ ماده کنند و در ربی  برای استظهار و خلط غالب را اخراج نمایند و اگر از فصد مانعی بکثرت اخالط افراط نماید اس

نباشد قصد کنند چرا فصاد او در ربی  و خصوصاً از پای نفخ بخشد اگر از فصد نوبت بتبرید دماغ او نرسد و بعد استفراغ 

ردازند و سکون و آرام غیر مفرط بمصر و عین بحسب ماده قصد تنقیه و راس نمایند بغراغر جاذبه و تبقویت دماغ پ

ست اما بعد تنقیة بدن ریاضت بقدری استعمال کنند که نوبت بماندگی نرسد و سر راست و ساکن دارند و زیاده  اولی

حرکت ندهند و آویخته ندارند و اسافل بدن را تحریک زائد از اعالی بدهند و از انچه ماده را باسفل منحدر سازد مالش 

ست بتدریج از باال بزیر و باید که از سینه و پشت او بخرقة درشت شروع کنند حتی که بدن سرخ گردد بعده بتدریج  بدن
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طرف ساق فرو دارند و در مالش هر دست شدیدتر از اول باشد و درین حالت سر راست بماند و بعد از مالش چند قدم 

جائز بود و بعد تنقیه و جذب مواد باسفل محاجم و داغ بر  بروند پس هر گاه مواد با سفل منجذب گردد دلک سر بشانه

سر بجهت تسخین دماغ نیز بصرع نف  دارد چنانچه گویند که داغ دادن بر پیشانی میان دو ابرو یا بر تارک سر و 

و  ست و بعد تنقیه النف  شرط پس سر و بین الکتفین و بر ساق و مراق و مشی معتدل درین باب تدبیر جام  حجامت بی

اسهال راحت دادن چند روز ادخان بحمام و غرغره بمری و ایارج فیقرا و صعتر و مانند آن در حمام و وض  محاجم تحت 

شراسیف و تسخین سر بدستور مذکور باک ندارد و هر صبح اشربة ملطف رطوبات و منقی معده مثل سکنجبین عنصلی 

سکنجبین بزوری که دران صعتر و زوفا و بادلیان و انیسون  در سرما بآب گرم و در گرما بآب سرد و شربت افسنتین و

باشد و معجون عاقرقرحا و گلقند و مصطکی و جوار ش عود و معجون نجاح و سیسالیوس هر چه حاضر باشد استعمال 

کنند و تمریخ سینه و گردن و فقرات پشت و صدغین و شیون بمغز ساق گاو یا شتر بروغن گل حل کرده صواب باشد و 

ست که ثافسیا و آرد جورا در سرکه سرشته تفاحه بسازند و مدام ببویند و مداومت جندبیدستر و عود  اختیارات خنیناز 

صلیب و مشک درین مر  نف  بلیغ میدهد و نر و مادة عود صلیب در ریسمان کبود بسته در گلوی مصروع انداختن 

حلتیت هر واحد در گردن مصروع بسیار مفیدست و  ست و آویختن بسبد و یاقوت زمرد و الماس عاقرقرحا و معمول

ست و آویختن دم مو ش بر سر صاحب صرع مجرب  گویند که تعلیق زمرد و شرب آن وقت والدت مان  عرو  صرع

اند و از نشستن در باد تند و بسیار گرم و بسیار سرد و در ماهتاب و جایگاه بلند و در عجله و گردون که بهندی  دانسته

 ه نامند و در گهواره و چرخ اجتناب نمایندگاری و رته

 ذکر ادویة یونانیه مفید اقسام صرع

اللون و دوم یکرنگ  هر گاه بچة خطاف را در زیادتی نور قمر بگیرند و شکم او بشکافند اگر دو سنگ یکی مختلف

مایند صرع زائل کند و براید پس قبل از رسیدن آنها بر زمین در پوست شتر یا بچة گاو گرفته بر صاحب صرع تعلیق ن

الرئیس رسیده و اگر جلد پیشانی خر بگیرند و در عر  بشکافند بشقوق بسیار و بر سر مصروع آویزند  بتجربة شیخ

بنوعی که جلد مشقوق بر سر اسپ و کادمی آویزند صرع تا یکسال زائل شود و پس باید که هر سال تجدید آن کنند و 

گوید که چرک گو ش  طبریست و  کبودی براید تعلیق او بر مصروع مزیل صرع حجرالدجاج که از معدة ماگیان برنگ

الصفر کف  گفته که اگر الصاب  دیسقوریدوسبغل در قطعة جلد صره کرده بر سر صاحب صرع آویختن نف  میکند و 

گوید  ابن زهرو ست  گوید که شرب آن بقدر دو درم نیز داف  صرع رازیکامل    در خانه آویزند سکنة آنرا صرع نشود و 

که اگر قطعة جلد اسد در ریسمان موی انسان بسته در گردن مصروع اویزند ناف  بود و نوشیدن پنیرمایة حیوانات 
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ست و همچنین سنگ عقیق ساییده چون مکرر بنوشند فائده میکند و شرب بندق  خصوصاً خرگو ش با سرکه از مجربات

ویند که سعوط او بوزن حبه بروغن بادام نافعست و سعوط استخوان هندی و سعوط آن در آب چقندر نیز نف  دهد و گ

گوید  جالینوسسوختة انسان شفا میدهد از صرع و بعضی گویند که یک مثقال ازان با شکر متواتر خوردن مجربست و 

مینوسد که اگر  صاحب خالصهیافت  دیدم که شخصی استخوان انسان بمصروعین میداد و خلقی کثیر ازان شفا می

استخوان سر آدمی همچون سرمه ساییده هر بامداد دو درم ازان بخورند تا سه روز جمی  انواع صرع را سودمند است و 

اگر احیاناً عود کند هفت سر مگس کنده با قدری آب ساییده در بینی چکانند که باذن اهلل تعالی دیگر عود نکند و 

گفته  ابن بیطار وفعل او مثل فاوانیاست وقتیکه سعوط کرده شود ست و گویند که  حلتیت با سکنجبین خوردن بسیار ناف 

گوید که خوردن گوشت  مالقی وکه خوردن عاقرقرحا با عسل سرشته بحسب مزاج مریض در ازالة صرع مجربست 

ست و کذا دماغ خشک کرگس بقدر عدس دراب چقندر یا بطبیخ  هدهد و سعوط بدماغ او م  سکره داف  صرع

ست و هم او  گفته که خوردن مارقشیشای ذهنی با عسل ناف  صرع جالینوس وکرده سبعوط کردن مرزنجو ش مخلوط 

گوید که اگر از سم راست خر انگشتری ساخته و در  هرمسست  گوید که خوردن سم خر سوخته یک مثقال مفید صرع

مینوسد  بغدادیع نف  دهد انگشت دارند مصروع دور کند و کذا جگر حجل بریان بقدر یک مثقال با سرکه خوردن بصر

 وکه سم خر اهلی یا وحشی سوخته نیم درم متواتر خوردن نف  میکند و هر گاه جگر خر بریان کرده بخورند ناف  بود 

و رازی گوید که گوشت حجل بریان و یا مطبخن بزیت یا روغن کنجد برای اصحاب صرع غذای محمودست  نوح ابن

گوید که خوردن خربق درین مر   سرافیون ابنست  گوید که خوردن گوشت ارنب مطبوخ بشبت و مشوی ناف  صرع

نوشته که خورانیدن جندبیدستر شربت کامل هر روز و  خالصةالتجارب صاحبست و  بعد یا من مجربست و سنا شافی

مثقال بیخ اقحوان تا سی روز مزیل صرع گوید که هر روز خوردن دو  سویدیغذای چرب ساده در ازالة صرع مجربست 

اند و خوردن کبریت نیز مزیل صرع و  ست و بعضی برای صرع سوداوی یک مثقال ازان تجربه کرده و مجرب من

ست و شم غالیه و کذا مشک شرباً و شماً و نفخاً و سعوطاً  مجرب و تناول سداب بستانی دراب عنب مجرب بالتخلف

داب و جندبیدستر و روغن تخم عود صلیب پنجروز متواتر و کذا نخود سیاه مساوق بروغن و کذاب آب شابانک بس

الثعلب  مطیب بزیت خوشبو و صعترا کالً و کذا شرب غافث عراقی دو درم و کذا سکنجبین عسلی هر روز و کذا خصیته

یگر نقل کرده که شرب بیضة کبیرا کالً و شعر انسان سوخته شموماً و کبریت احمر شرباً از مجربات اوست و از اطبای د

پشت و سم چپ حمار وحش محرق و پر زانوی خر و اسپ و ثمر جعد رومی و انفحة اسپ ماده و قنه و آب طبیخ  سنگ

نخود سیاه دلک و تخم شاهسفرم و استخوان بز سوخته و افسنتین و حجرالقمر و افتیمون و خون جدی و بول انسان و 
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رالیهود و سلیخه و بل  جگر کبک در ساعتی که ذبح کنند و گرم باشد نیم درم و انفحة مهر و حب صنوبر صنعار و قف

اکل لحم حمار وحش در اول ماه چند روز و کذا جوف ابن عرس سوخته ساییده هر روز یک مثقال بشراب تا یکسال 

نب بمسکه یا بعسل یا متواتر و هچنین دماغ او و لحم او و خون او تنها و بشراب و کذا پر اسپ بسرکه و کذا نفحة ار

تنها و کذا دماغ شتر خشک کرده بسرکه در اول و وسط هر ماه و کذا خون خشک او و شرب ثمر آهن بزی یا برگ یا 

بیخ و یا شاخ او در شراب پخته و کذا قرن گوزن بشراب و کذا گل حنا یکدرم بشراب و کذا مداومت اکل من وکذا از 

در شراب یکشبانه روز انداخته آن شراب نوشیدن و صفحة مذکور بر صاحب طال و نقرة خالص مساوی صفحه ساخته 

پشت نهری بعسل و کذا کهربا دو درم بسرکه و  صرع تعلیق کردن و کذا ادمان شراب در ظرف طال و کذا ازهرة سنگ

 کذا ظلف جامو ش سوخته سوده مثقالی بآب و کذا زوفای رطب بصمغ عربی و کذا مرارة خروف خشک کرده سوده

بسرکه و کذا دماغ آن بسرکه و یا خون او بشراب و یا بعسل و کذا فوه بعسل یا بشراب و لعق زهرة     بعسل و کذا 

پشت و یا خون او  زهرة سلوی و کذا مرارة سمانی و کذا زهرة گوسفند و سعوط دماغ خروس یا زهرة او و یا زهرة سنگ

بة مشک و یا سکبینج بشیر دختر و یا زهرة خرس و یا آب چقندر و یا دو حبه رته بشیر دختران و یا زهرة گرگ بیک ح

بدوام و یا بول قنفذ و خون او سه روز متوامتر و با روغن یاسمین و یا زهرة باشه بآب شابانک و یا هر زهرة که حاضر 

رقة کتان بسته باشد بشیر دختر و یا زهرة کفتار و       بزهرة خروس و تعلیق درخت سداب م  بیخ و شاخ و برگ در خ

بر گردن مصروع و کذا رتة ضحیحه و کذا یک شبر جلد حمار وحش بر سر و تبدیل آن در هر سال و کذا موی سگ 

سیاه و کذا بیخ فاشرا و کذا قالدة فاوانیای رومی سی مثقال و کذا زبرجد و کذا چشم سقنقور و کذا ادهنج و کذا فادزهر 

ج و قلب خطاف در جلد ایل پیچیده و کذا چرک گو ش اسپ در جلد بغل کرده معدنی و کذا اکتمکت و کذا اطراف بادرو

و کذا حجرالقمر و کذا زهدالبحر و خاتم حافرایمن و حمار وحش یا زبرجد و یا دهنج و غذا بلسان الحمل مسلوق مطیب 

 بزیت یا بروغن بادام بمرات کثیر و یا چقندر مسلوق مطیب بخردل و یا نان حُوّاری بشراب قابض

 ذکر ادویة هندیه ناف  انواع صرع

سعوط بیخ نیل بآب ساییده و کذا بول فیل و کذا رتن جوت ساییده و کذا فلفل گرد و زهرة کهونس پر کرده در 

سایه خشک نموده ساییده بقدر و برنج نفوخ کردن و کذا ارهیهه م  پوست و تخم ساییده ناس گرفتن و کذا آویختن 

صاحب صرع بالخاصیت ناف  و استخوان و سرگین گرگ با خود داشتن و خاکی که خوک  جوزبوا و یا حلتیت در گلوی

شنبه در انگشت دست  ست و پوشیدن انگشتری سم خر بروز سه بران بول کند نزد خود داشتن نیز بالخاصیت داف  صرع

ن نیز چپ و کذا انگشتری از شاخ چپ گاو ساخته در دست چپ مجرب نوشته و سعوط برگ جیت یعنی رواس
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ست و کذا نفوخ مغز تخم مهوه نیم عدد فلفل سیاه دو نیم عدد باریک سوده مجرب و اگر شیر آگ بر هر دو کف  مجرب

پا بسیار مالند و فلفل سوده بران پاشند و برگ آگ بران بندند تا چهل روز متواتر و درین مدت پای نشویند مجرب 

گویند در ظرفی کرده دهن آن بند نموده بسوزند و ازان سعوط نمایند نوشته و گویند که هزار پایه که بهندی کنکهجوره 

میفرماید که از اسباب محرکة صرع انتقال بسوی هوای معین  شیخدو کرم از دماغ خواهد افتاد و شفا خواهد شد 

جمله صرعست چنانکه از اسباب مزیل صرع انتقال بسوی هوای معین ازالة آنست و کل حرارت مفرط شمسی یا ناری و 

برودت و جماع بسیار و کثرت باران و باد شمالی و جنوبی اما شمال و بالد شمالی بسبب حقن مواد و من  تحلل او و اما 

جنوب و بالد جنوبی بسبب تحریک اخالط و تملی دماغ و ترقیق تثویر آن و در شتا بسیار هیجان میکند چنانکه در 

مالی کم افتد لیکن قاتل بود بهر آنکه اگر بسبب قوی نبودی عار  شمال و در خریف بسبب فساد اخالط و در بالد ش

نشدی و روائح طیبه و غیرطیبه گاهی تحریک آن کند و حرکت و دیدن حرکات سری  و دائر مثل دوالب و بر باال و از 

چیزهای  بلندی به پستی نگریستن و بسیار نشستن در حمام و استحمام قبل از هضم و ریختن آب گرم بر سر و تناول

مؤلد خون بخاری و سوداوی مثل شراب کدر و کهنه نیز و مضر بود انچه از شراب نوصاف نبود و رقیق نباشد و صرف 

تاکی در دماغ و کرفس خاصةً بخاصیتی که درانست و عدس بسبب تولید خون سوداوی مگر آنکه بکشک جو مخلوط 

یاز کذلک و بنابر انکه جوهر او مستحیل برطوبت روی میگردد و سازند و باقال ایضاً وثوم بنابر امتالی سر از بخار و پ

شیر ایضاً و حلویات و کثرت و سومت در طعام و تمامی مغلظات و نفاخ و قبا  و بارد و گل حریف حاد و هیضه نیز از 

ضب محرکات صرع بود بسبب تثویر اخالط و تحریک آن و تخمه و سور مضمی و سهر و آالم نفسانی قوی از غم و غ

و خوف و انفعاالت حسیة قویه مثل استماع آوازهای بزرگ چون رعد و برق و توپ و تفنگ و کوفتن طبل و آواز شیر و 

اصوات صالله مثل صوت جالجل و آواز شدیده مثل صریف دروازه که تیز باشد و همچنین از دیدن انوار باهره مثل برق 

مثل حرکات باد تند و گاهی صرع از ریاضت بر امتال و از جماع  رخشنده و نور چشمة آفتاب و از مالمست حرکات قویه

شیخ مینویسد که تدبیر عام برای جمی  مصروعین اینست که اغذیة محموده که آنرا ترطیب محمود  ایضاًهیجان میکند 

کم ترک غیرمفرط باشد استعمال نمایند و از امتال و سوء هضم حذر کنند و این چنان باشد که پیش از تمامی پری ش

غذا کنند و کسی که عادت او بخوردن یک وقت جاری نباشد تقسیم غذای او که کم از پر کردن شکم باشد بسه حصه 

کنند و یک حصه صبح و دو حصة آن شب بخورد بعد از ریاضت لطیف و کثرت شراب نکنند که آن دماغ بشدت ممتلی 

نه مروق و مائل بعفوصت بخورند و مضرترین اشیا بایشان گرداند و اگر از استعمال آن چاره نباشد اندک از شراب که

شرب عقب استحمام است و ایضاً سردی شدید بلکه واجب ست که سر را از مالقات جمله حرارت مفرط یا برودت 
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مفرط محفوظ دارند و در حمام زیاده ننشینند و مصروع از جمی  لحوم غلیظه و قوی الغذا و هم انواع ماهی بلکه از لحوم 

می  چهارپایان بزرگ اجتناب نمایند و بر لحوم خفیفه مثل گوشت چوزة مرغ و دراج و تیهو و گنجشک اهلی و کوهی ج

و قنابر و شفنین و جدی و غزال و ارنب اقتصار ورزند و گویند که لحم خنزیر دشتی آنرا سخت سودمندست و گوشت بز 

اند و از  که حلویات و دسومات و مانند آن بهر آنها     دانستهاند چنان را بنابر تخفیف و قلت ترطیب برای ایشان ستوده

بقول اجتناب کنند حتی که از قطف و بقلة یمانی چه جای غیر آنها و خصوصاً کرفس که آنرا در تحریک صرع 

من  اند و خاصتیست و اگر ناگزیر باشد شاهتره و کاسنی استعمال کنند و در کاهو بنابر تغلیظ ابخره و حس رخصت داده

اند و من آنرا مکروه میدارم و استکثار آن ایشان را  دانم و همچنین رخصت کشنیز برای من  بخار از سر داده بهتر می

نشاید اال در صفراوی و دموی و اما چقندر دراب پخته بزیت و مری و مانند آن اصالح داده اگر پیش از طعام برای 

ز جمله بقول ناف  بود و چون اندک شبت و سداب در طعام ایشان تلیین طب  بخورند جائزست و شمیدن بوی سداب ا

افتد ناف  باشد و باید که از جمی  فواکه رطب و غلیظ اجتناب کند واال بعض قوابض بر طعام بقدر قلیلی برای تشدید فم 

شلجم و ترب و معده و احدار غذا و تلیین طبیعت و من  بخار بدهند واجب ست که از جمی  اغذیة بقلیة بخاریه مثل 

کرنب و گذر و فطر و بادنجان و ایضاً از جمله اشیای حریف منجر احتراز نمایند و خردل ازان جمله است که ایشان را 

ایذا میدهد به تبخیر و اسالت فضول بسوی دماغ و توجه او درینجا بسوی آن و تقرع او دماغ را بحراقت خود و از سکر و 

اغتسال بآب گرم بنابر از خای آن و بآب سرد بنابر تخدیر و ضرر آن بروح حاس اجتناب  مهب ریاح و امتال پرهیزند و از

کنند و اگر مصروع را امتال ز طعام عار  شود قی کنانند و بعد آن تلطیف تدبیر نمایند و باید که از اغذیة مسبتة مثقله 

ندک ازان تنشیط نفس و تقویت روح و تزکیة و مخدره و مبخره پرهیز کنند و اما امتال از شراب بسیار مضرست و اما ا

آن کند و از استکثار آب غنی کند و استکثار ازاب مضرترین اشیاست و قیلولة کثیر و بالجمله خواب بسیار و خصوصاً بر 

ست و معذلک دماغ را از ابخره ممتلی گرداند و اول تدبیر  امتال بسیار مضر بود و افراط بیخوابی نیز مضعف و محلل روح

ست که مذکور باشد و بعد استفراغ و تنقیة بدن اگر احتیاج ریاضت افتد استعمال  صرع اجتناب از اسباب محرکة صرع

اند و باشد  شیخ میگوید که تعلیق فاوانیا را متقدین در من  صرع تجربه کرده ایضاًنمایند و طریق آن سابق مسطور شد 

ة که مدام باید نوشید غاریقون و سیسالیوس و اسقوردیون و تر بود و از ادوی که این خاصیت برومی رطب مخصوص

زراوند مدحرج و فاوانیاست و هر وقت بآب بخورند و استیثاق نموده که هر روز بقدر بندقه از ثبادریطوس دو بار صبح و 

زبدالبحر  وقت خواب بخورند و این ازان جمله است که بدان عالمی شفا یافته و بعضی برای ایشان استجباب نموده که

هر روز دو بار و جعده بخاصیتی که درانست و ایضاً خنثی که آن بیخ اشراس ست بخورند و از آنچه ایشان را ناف  بود و  
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ست باین صفت بگیرند عنصل و در دیگ که دران سکه باشد اندازند و سر او محکم بسته بجوشانند و دران چهل روز 

تارة شعر یمانی بست روز باشد و دیگ را مغر  بجنوب در افتاب بدارند و در بگذارند و آفتاب در برج اسد قبل طلوع س

هر اندک مدت بگردانند تا وصول حرارت با جزای او یکسان باشد پس دیگ را بکشانید و عنصل را که مثل مطبوخ 

جلد مطلوب باشد  شهری شده باشد افشرة عصارة او بگیرند و بعسل مخلوط کرده هر روز بقدر ملعقه ازان بخورند و اگر

اسقیل را پاره کرده دراب و سرکه جوشانیده صاف کرده ازان سکنجبین عسلی بسازند و از ادویة جیده برای ایشان 

اینست که بگیرند سبسالیوس و حب الغار هر یک سه مثقال زراوند بدحرج و بیخ فاوانیا هر یک دو مثقال جندبیدستر و 

بعسل کف گرفته بسرشند و هر روز یکدو درم با سکنجبین استعمال کنند و قرص اسقیل نسخه هر واحد یک مثقال و 

انتقال مریض از بلدی که هوای او رطب جنوبی باشد بشهری که هوای او مالئم ملطف مجفف شمالی بود مثل انتقال 

ج او در انسان از سن طفلی بسن شباب ست در منفعت برای مصروعین و هر گاه مصروعین را التوای عضو یا تشن

باید که در جمی  انواع  گوید می مسیحیعار  شود بمالش روغن مناسب و آب نیمگرم و غمز قوی آنرا برابر کنند 

صرع از همه انچه صعود بخار بسوی سر و امتال و تسدید آن کند مثل سداب و پیاز و گندنا و کرفس و خردل و باقال و 

ختمار که آرد او را خوب مالیده و در تنور پخته و در خمیر او اندک الصنعت جیداال قنبیط حذر کنند و باید که نان محکم

کشنیز خشک داخل کرده باشند بخورند و از بقول کاسنی و پودینه و چقندر و از طیور شفنین و عصافیر و قنابر و دراج و 

کنند و خردل و فلفل  از چهارپایان لحم جدی و غزال برای مصروع نیکوست و در طبخ انیسون و دارچینی و کرویا داخل

نمایند و از ماهی تازه و البان و فواکه رطبه  اند سر را ممتلی می و امثال اینها استعمال نکنند زیرا که اگر چه اینها ملطف

و شراب و استحمام خاصةً بعد طعام اجتناب کنند و اما حمام قبل از طعام کثیرالضرر نیست اگر دفعةً ازان در هوای سرد 

المنفعت ست و همچنین طبیخ زوفای  د و عقب او بسرعت طعام تناول نکنند و سکنجبین عنصلی عظیمبیرون نیاین

گوید  صاحب کاملخشک چون در زمستان بسکنجبین عنصلی و در تابستان بشربت افسنتین استعمال نمایند 

ن و خنائص و هرائس و سزاوارست که صاحب این مر  از جمی  اطعمة مؤلد بلغم و سودا مثل لحوم بقرونیوس و حرفا

بهطات و سموک و کمات و فطر و نان فطیره و مانند آن و جمی  فواکه رطب مثل شفتالو و خرما اجتناب نماید و ایضاً از 

ثوم و عدس و سداب و غیره که در قول مسیحی گذشت که این همه امتالی سر از بخار ردی میکنند و از جماع کثرت 

روائح بدبو مثل جاوشیر و سکبینج و جندبیدستر و کبریت و قطران و مانند آن که دخول حمام و شرب آب سرد و شم 

اند و تقدیم نوبت او میکنند حذر نمایند و شمیدن مرزنجو ش و نمام و پودینه و فاوانیا و فنجنکشت آنرا  مهیج و مثور علت

بآب مطبوخ کشنیز  خشک سرشته  ناف  ست و غذا نان که صنعت او در تخمیر و نمک و نضج محکم باشد و اگر آرد او
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باشند ناف  بود زیرا که من  بخارات متصاعد بسوی دماغ میکند و نانخور ش او بلحوم طیرلطیف مثل بچة مرغ و دراج و 

تیهو و ماهی رضراضی مملح و کبر مخلل و چقندر مطیب بسرکه و مری و زیت و کردیا و سرکة اشتر غاز و سرکة 

ب که نه کهنه و نه نو باشد بخورند و از فواکه مویز و انجیر و پسته و بطم بخورند و عنصل باشد و نان مبلول بشرا

امتصاص نیشکر و تناول شکر طبرزد و فانیذ شکری روجوار ش سکر مانند آن کنند و ریاضت قویه مثل سواری اسپ و 

معتدل الحرارة استعمال نمایند تحریک در میدان و لعب بچوگان قبل غذا استعمال نمایند و اندک استراحت کنند و حمام 

اند که صاحب صرع را اندک عاقرقرحا  و غمز اطراف و دلک جید کنند و در حمام طول مکث ننمایند و بعضی قدما گفته

و ایالقی و غیر آن مینوسند که نگاه کردن اندر چیزهای  جرجانیببویانند پس اگر عطسه کند امید صحت او دارند 

ب روان و اشیای شفاف براق و آتش و خوردن شیرینهای سخت شیرین و طعامهای سخت متحرک و گردان و برف و آ

چرب و گوشت اسپ و شتر و گوزن و جانور الغر و پیر و قدید و شیر جمی  حیوانات و لبنیات قاطبةً و هر چه از شیر 

م او بپزند سود دارد و اگر چقندر سازند مانند ماست و پنیر و شیربرنج ضرر دارد و اگر بادرنجبویه و اندکی کشنیز در طعا

بپزند و بآب کامه و روغن زیتون مثل اچار بسازند و پیش از طعام بخورند طب  را نرم کند و بدین سبب ناف  بود و 

انیسون و کردیا و دارچینی اخالط را از دماغ فرود ارد و از رگها بادرار بول بیرون آرد و بوی چیزی سوخته و بوی تیر و 

خ بز سوخته و جلود و بارود زیان دارد و اگر گوشت بز بسیار خورند بیم بود که صرع تولد کند و اگر ناگاه کندر و شا

خبری شنود که ازان غمگین شود یا بترسد در صرع افتد و از سیب و جوز و بیضة مرغ و جرجیر و از دویدن و اسپ 

گوید که حجامت ساق در دموی نمایند مطلقاً بعده فصد تاختن و خواندن بسیار خصوص بآواز بلند احتراز نمایند انطاکی 

صافن کنند و اگر مر  از عضوی باشد ابتدا ابعالج او نمایند پس تنقیة بدن یا دماغ کنند اگر آن اصل باشد و یا معده 

ریاق مطلقاً و از جمی  منجرات و مغلظات من  نمایند و انچه من  بخار کند مثل کشنیز و امرود بدهند و بمداومت ت

الذهب امر کنند و تعلیق زمرد و شرب آن و پوشیدن انگشتری در خنصر دست چپ از سم راست خر ساخته بشرط 

ست اسطوخودوس کشنیز خشک هر واحد ده درم سداب  تجدید آن هر سال ناف  و این معجون از اختیارات مجربة من

آن و مرارة گوسفند و حجرالبقر هر واحد دو  هفت درم غاریقون پنچدرم خاکستر سم خر چهار درم خون خروس و زهرة

درم زمرد و عنبر مشک هر واحد نیم درم در شکر مقوم بگالب بسرشند شربتی ازان یک مثقال بطبیخ افتیمون یا آب 

مویز در خواص آمده که فلوانیا و سداب و دماغ هدهد و دم مو ش و بندق هندی همه یا بعض آن اگر تعلیق نمایند صرع 

و از خواص مکتومه است که هر گاه ماه و آفتاب در برج سرطان یا اسد مجتم  شوند در طال  زهره باشد از  را من  کند

طال و نقرة خالص هر واحد مثقال صفحه ساخته در همان ساعت مذکور صورتی از شیر که در گردن او مار باشد و بر 
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ند و صرع اسپ را نیز عار  میشود و عالجش سر شخصی که در دست او انار بود نقش کنند حامل آن اصالً صرع نک

 تسعیط بجند بیدستر محلول در شراب ست و در باطن بینی او بمرلطوخ سازند و طبیخ سداب بحلتیت نوشانند

 عالج کلی صرع دماغی

شیخ میفرماید که در صرع دماغی اول استفراغ بخربق و مانند آن و شحم حنظل و سمقونیا و ایارج و طبیخ غاریقون 

ت اسهال بعد اسهال در تمام سال و در صرع از هر خلط که باشد اگر غلبة خون دریافت شود فصد کنند و اگر امتال اس

زیاده بود قیفالین یکبار بکشانید و حسب حاجت خون بگیرند و خصوصاً وقت ربی  و بعد چند روز رگ زیربان بکشانید و 

خصوصاً اگر خوف کثرت بردوت دماغ و ضعف آن مان  نباشد و در هفته برای جذب ماده از دماغ بر قفا حجامت کنند 

افتد بعد یک هفته بالجمله بعد از فصد یکهفته راحت داده اسهال بمشروبان و حقنة قوی از  گاهی احتیاج بفصد مکرر می

د فصد قنطوریون و شحم حنظل و تخم بیدانجیر و غیر آن نمایند و باز آسایش دهند بعده اگر حاجب ناخراج خون افت

صافن و یا حجامت بر ساق کنند و حجامت مؤخر سر و میان کتفین ناف  و باز راحت دهند پس اسهال اورند و همواره تا 

حصول صحت از پس هر استفراغ یکهفته آسایش دهند و بعد ازین غراغر و عطوسات و غیره منقیات خاص دماغ 

سعوط کنند ناف  بود و بعد ازان تدابیر تبدیل مراج دماغ  استعمال کنند و چون بشلیثا بعده بشابانگ و بآب مرزنجو ش

بمقویات مسخنه از اضمدة خردل و مانند آن نمایند و سداب ببویانند و واجب ست که مسخنات و مبدالت مزاج دفعةً 

دماغی بعمل نیارند بلکه بتدریج استعمال کنند و اگر ازین ضرر در افعال پدید اید راحت دهند و بقول مسیحی در صرع 

اسهال بحب قوقایا مکرر نمایند و تلطیف تدبیر کنند و در بینی فاوانیا سوده بدمند و گویند که طالی روغن یاسمین بر 

سر و کذا جندبیدستر بر سر و در منخرین و کذا ضماد بابونه و تخم کرفس مساوی بآب و عسل خوب پخته مثل مرهم 

بروغن یاسمین یا فوخ و یا روغن حرمل بر فقرات پشت و دیگر  الحدید بروغن سوسن یا ساخته بر سر و کذا خبث

ضمادات که در عالج صرع اطرافی خواهند امد درینجا مفید بود و غذای محمود مثل شوربای مرغ و کباب آن با نان 

د مداومت خشکار و پال مرغ و لوه و دراج بخورانند و بعد طعام بر معاجین مقوی دماغ مان  بخار که دران عود صلیب باش

نمودن بسیار مفیدست مانند جوار ش مصطکی مرکب علویخان و معجون اسطوخودوس ایشان و حب عود صلیب و جند 

 که در قرابادین مسطورست

 عالج صرع دماغی بلغمی

او نضج ماده منضج بلغم نموده از مسهل آن و حب ایارج بکرات تنقیه نمایند و یا بقول حکیم علی شریف از بادیان 

السبوس گاوزبان اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه انجیر سفید چهار عدد  دیان اصلبیخ با
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سیسالیوس دو ماشه عود صلیب یکماشه گلقند عسلی چهار توله منضج داده انیسون زنجبیل تربد هر یک شش ماشه 

مسهل دهند لیکن روز نوبت نباشد که  سنای مکی یکه توله فقاح اذخر چهار ماشه مغز فلوس شش توله افزوده

النبیل و بسفایج هم در مسهل افزوده میشود و حب شبیار و حب هلیله و حب اسکندر و حب  مضرست و گاهی حب

فاوانیای علویخانی نیز بهر تنقیة دماغ مفید و بعده بغراغر و عطوسات و سعوطات مادة مابقی را مستاصل سازند مثالً 

صعتر و عاقرقرحا جوشانیده باشند حل کرده قدری آب کامه اضافه کرده غرغره کنند و دیگر غراغر  ایارج فیقرا در آبیکه

منقی دماغ بعمل ارند و از فلفل و کند ش و مشک و فاوانیا نشوق کنند و اگر یکدرم اسطوخودوس بماءالعسل سعوط 

خ عشر بشیر بز ساییده صاف کرده ست و پوست بی کنند تنقیة تام دماغ کند و سعوط هندی جهت صرع متمادی مجرب

سعوط کردن نیز مفید و اسطوخودوس مغز بندق هندی دارچینی مساوی و یا عود صلیب کند ش مساوی سوده نفوخ 

کردن نیز معطس ست و نفوخ عاقرقرحا و حاشا و جندبیدستر بسیار مفیدست و کذلک دارچینی و مشک و کذا خردل 

فلفل و جندبیدستر باریک سوده در بین نفوخ کردن نیز مستأصل ماده است و سفید و فلفل سفید سوده دمیدن ناف  و 

بعد تنقیة بدن و  بالجملهگویند که نفخ مغز سر مو ش خشک کرده بقدر نیم ماشه هر روز تا سه روز شفای کلی بخشد 

با عرق  دماغ بهر تعدیل مزاج بر معجون سیسالیوس سکنجبین عنصلی و تریاق الذهب و حب جند و حب فاوانیا

الصرع و معجون محمد زکریا و معجون ابن ماسویه و معجون  اسطوخودوس مداومت کنند و یا معجون زبیت و معجون

اطبای گلیان و معجون عود صلیب استعمال نمایند و یا اسطوخودوس سعوده با طریفل صغیر سرشته بخروند باالیش 

داخل کرده بنوشند و اسطوخودوس با عسل نیز منقی  السوس جوشانیده گلقند گل بنفشه پر سیاوشان بادیان اصل

ست  ست و این دو تألیف والد علویخان مجرب ست و بادرنجبویه نوشیدن مفتح سدة دماغی ناف  از برای صرع دماغ

جندبیدستر جدوار خطائی هر یک بقدر نخود قرص اسقیل قرنفل جوزبوا اسطوخودوس فاوانیا تخم سیسالیوس هر یک 

یکدانگ کوفته بیخته با یک ادقیه شربت اسطوخودوس آمیخته بخورند و همه یکشربت است و این  دو دانگ مصطکی

دوا برای صرع مزمن مخترح حکیم ممدوح ست قرنفل جوزبوا عود قماری عود فاوانیا وج ترکی زرنباد جندبیدستر قسط 

مایند و باقی بر سر طال کنند و این تلخ مساوی کوفته بیخته بسرکة عنصل و روغن ناردین آمیخته اندک ازان تشوق ن

پشت سه توله عود صلیب سه درم فلفل سفید چهار درم جندبیدستر دو درم در عسل بقدر  حب نیز ناف  گوشت سنگ

فلفل حبها سازند و دو حب صبح و دو شام بخورند و بقول صاحب تکمله بعد تنقیة دماغ تبسیط آب با رکنائی یا بندال 

سیاه کباب چینی جوزبویا مصطکی چیته عاقرقرحا بچهناک سفید مساوی کوفته بیخته بآب گرم  بگیرند موتهه مپل مرچ

دهتوره حب بقدر نخود بسته هر روز یکی بدهند و احتراز از ترشی و بادی و روغن کنجد الزم شناسند و عرق مندی 
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اطریفل ز بینی و دوائرالمسک مرکب نیز مفیدست و کذا مربای وج و دیگر ادویة مرکبه مثل اطریفل اسطوخودوس و 

الرئیس و اسود سلیم و سوطیر  خلود مر و حب اسحاق و معجون فوالد و معجون قیصر و تریاق ثمانیه و تریاق شیخ

الملک و شبت و اسطوخودوس و نمام و عود صلیب  اوشلیثا نیز ناف  و بطبیخ مرزنجو ش و پودینه و صعتر و بابونه و اکلیل

ر ببخار آن دارند و هر صبح ریاضت معتدل کنند و بدن را بمالند نهجی که دست را از اعلی بر سر نطول نمایند و س

الوس  تلطیف تدبیر نمایند و غذا کوشت تیهو و  باسفل ارند و ابتدای مالش از اطراف کنند پس سر را نیز بمالند و حتی

کشنیز خشک سازند و از بقول و اغذیة الرطوبت مثل شفنین مبرز ب دراج و مرغ و گنجشک و دیگر حیوان خفیف قلیل

بارد احتراز کنند و بجای آب ماءالعسل یا عرق بادرنجبویه دهند و باالی طعام این سفوف بدهند بادیان سه توله قاقلة 

صاحب خالصه مینویسد که نخستین نضج  اقوال حذاقکبار دو توله عود صلیب یکنیم توله نبات برابر شربتی دو مثقال 

السوس اسطوخودوس سیسالیوس هر کدام دو  الثعلب بادیان گاوزبان اصل ه مشغول شوند باین مطبوخ عنبو تلطیف ماد

مثقال عود صلیب نیم مثقال جوشانیده صاف نموده گلقند ترنجبین هر یک ده مثقال حل کرده صاف نموده بدهند و در 

و غاریقون و سیسالیوس و صبر سقوطری بدن را  مقدار ادویه بحسب سن و قوت مزاج بکاهند و بیفزایند و با یارج فیقرا

پاک نمایند بعد ازان بحب اسطوخودوس تنقیة دماغ فرموده بمعجون زبیب و معجون سیسالیوس با سکنجبین عنصلی 

چند روز مداومت کنند و در هفته یکبار عاقرقرحا باریک سوده با عسل سرشته یک مثقال بآبیکه دران اسطوخودوس 

دهند و اگر احیاناً از عود کند حجامت پس گردن کنند و ایارجات کبار چون ایارج روفس و مثرودیطوس جوشانیده باشند ب

ست سیسالیوس اسطوخودوس هر کدام ده درم غاریقون پنجدرم  و تریاق کبیر بدهند و این معجون در ایام راحت مناسب

که مثل آب آن عنصل بقوام اورده باشند  قردمانا حلتیت زراوند مدجرج هر کدان یکنیم درم کوفته بیخته با عسل

بسرشند شربتی یک مثقال و اگر درین ایام حرارتی عار  شود بسکنجبین اطفا نمایند و باز بعالج نخستین مشغول 

ست و در قول صاحب کامل خواهد آمد درین وقت باعث تنقیة خلط  گردند و دوائی که دران غاریقون یک مثقال

ست سویدی گوید که شرب بیخ و تخم سیسالیوس و اسطوخودوس و اذان  یز از مجرباتست و معجون انطاکی ن محدث

الفار و عصارة آن و آب شابانگ و دارشیشعان و ایرسا و تخم گذر و برنگ کابلی و کاذریو ش و شیح ارمنی و حماما و 

بلسان و کاشم هر واحد ناف   خرابق سیاه و برگ غار و روغن آجر و تخم بادروج و بقلة اوداشنه و جاوشیر و وج و روغن

و کذا غاریقون تنها و بسکنجبین عنصلی و سه اسولوسات ازان بجالب و کذا بجالب و کذا انبطافلن یک ادقیه بشراب 

تا سی روز و کذا طبیخ بیخ و برگ ساق او بشراب و کذا برگ اد یک مثقال بعسل تا سی روز و کذا سکبینج تنها و یا 

ساخته و کذا بیخ فاشرا هر روز یک مثقال تنها و بشراب و کذا کرم بیضا هر روز دو درم تا  صمغ بطم و فقاح اذخر حب
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سی روز متواتر بشراب و کذا قلوب کرم سودا در اول طلوع آن سوده و کذا سرکة عنصل سکنجبین آن و بصل او مشوی 

یا دو درم ازان ساییده بگلقند عسلی  بعصل یا سکنجبین عسلی سرشته یک مثقال و کذا فاوانیا و تخم او نیم دانگ بآب

سرشته و کذا قردمانا دو درم و کذا الدن پنج دانگ بسکنجبین عنصلی و کذا تخم حندقوقا و یا آب آن بعسل و یا بقلة 

او مطبوخ و کذا تریاق فاروق بطبیخ سعتر و نانخواه و زیره و کذا زراوند مدجرح بآب سرد و کذا خربق سفید یکنیم درم 

نیم درم و سقمونا سدس درم و کذا بیخ اقحوان مثقل هر روز بطبیخ فاوانیا سی روز متواتر و یا هر روز دو درم  بانیسون

بشراب ریحانی بست و پنجروز متوالی و کذا قاقلة کبار دو درم و کذا قاقلة صغار بسکنجبین و کذا قنطوریون دقیق تنها 

بست و یکروز و کذا شیطرج و رزنباد و خبطیانا و تخم بادروج و و باسطوخودوس و کذا برگ قسطرن بآب گرم یا بشراب 

اشق یک مثقال و قسط و افسنتین و هلیلة کابلی هر واحد بعسل خوردن و کذا بنگ دو درم و کذا زهرة ملخ بسکنجبین 

نجان دو عسلی و کدا تخم فنجنکشت بآب و کذا ریوند چینی دو درم هر روز تا مدت بست و پنج روز متواتر و کذا خول

درم دائم و کذا دارچینی بآب و کذا حرمل سه من در ده رطل شراب کهنه جوشانیده تا رب  بماند هر روز ده درم ازان 

نوشیدن عجیبست و کذا روغن عاقرقرحا هر روز نیم درم تا یازده یوم نوشیدن و کذا حب بلسان یک مثقال خوردن و 

گ یااشق و سعوط آب سداب یا حلتیت بآب مرزنجو ش یا بآب سلق و یا ضماد و شرب زراوند طویل یا میعة سائله یا بن

قاقلة کبار و یا کبریت بقدر حبه بشیر دختر یا بروغن بادام یا بروغن سداب و یا آب شابانک یعنی برنوف و یا دهنج سوده 

یا و مشک زعفران و بمشک آمیخته سخ حبه و یا زهرة سمانی بآب مرزنجو ش و یا روغن عاقرقرحا و یا روغن تخم فاوان

گوید که اگر خلط بلغمی باشد  ابوسهلآب سداب همه بقدر نیم درم چند بار و یا آب برنوف و روغن حب عود صلیب 

ست شحم حنظل اسطوخودوس جندبیدستر هر واحد  تنقیة بدن بحب قوقایا و حب اصطمخیقون کنند و این حب نیز ناف 

ست چون در یکشربت آن نیم  جز و تربد پنج جزو و منفعت ثبادریطوس عظیمیکجز و ایارج فیقرا چهار جزو غاریقون دو 

درم افتیمون و دو دانگ شحم حنظل آمیزند و همچنین ایارج جالینوس سه درم و لوغاذیا چون بمطبوخ هلیلة سیاه و 

غرغزه بچیزی افتیمون و بسفایج و مویز منقی و نمک هندی و اسطوخودوس بخورند و بعد استعمال این اشیای مسهله 

مقط  و منقی فضول غلیظة محتمعه اوالً فاوالً استعمال نمایند مثل ایارج فیقرا در سرکة عنصل حل کرده و همچنین 

زوفای خشک و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر و در هر اندک مدت قی استعمال کنند باین طور که اطعمه مالحه و شیرین 

د و ترب که دران خربق خالینده باشند خورده قی کنند و ریاضت و تدبیر بخورند تا آنکه از طعام و شراب ممتلی شون

ملطف و معاجین منقی مبدل مزاج مثل مثرودیطوس و ایارج روفس و معجون هرمس استعمال نمایند و این معجون 

ست که در عالج کلی در قول شیخ گذشت لیکن درینجا وزن  دائم بعمل آرند و نسخة آن همان دوای قرص اسقیل
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ست باقی بدستور بماءالعسل یا سکنجبین عنصلی  الغار چهار مثقال و بیخ فاوانیا سه مثقال و جندبیدستر دو مثقال حب

ست چون تنها سوده بعسل آمیخته در هر اندک مدت یک ملعقه ازان بآب گرم بخورند  المنفعت بخورند و عاقرقرحا عظیم

س اسطوخودوس هر واحد ده جزو غاریقون پنج جزو قردمانا حلتیت و یا این معجون استعمال نمایند عاقرقرحا سیسالیو

خوشبو زراوند و مدجرح هر واحد دو جزو و نیم بعسل سرشته هر روز یکدرم بخورند و تریاق اربعه در تبدیل مزاج او 

معجون ست چون در ایام زمستان و خریف بطبیخ زوفای خشک و سکنجبین عنصلی آنرا بخورند و گاهی این  بسیار ناف 

افتد و تبدیل مزاج میکند وج زوفای خشک عاقرقرحا هر واحد هشت جزو  نیز استعمال کرده میشود و مفید می

 بوعلیالطیب هر واحد چهار جزو آب عنصل تر بعسل قوام نموده ادویه بدان بسرشند  اسطوخودوس غاریقون سنبل

ست استعمال او هر  ج شحم حنظل و ایارج هرمسمینوسد که در صرع بلغمی افضل چیزی که بدان استفراغ کنند ایار

ست و اگر با بلغم امتالی خون یابند فصد نیز بطریقی که در عالج  النف  روز بقدر نیم درم صبح و نیم درم بشب عظیم

کلی صرع دماغی مسطور شد بگیرند و همچنین تنقیة ماده از تربد و غاریقون و اسطوخودوس و ایارج روفس خاصةً 

و سدید و خضر مینویسند که بعد نضج تام و تفتیح مجاری و مسالک بمثل مغلی حلو و شربت  شیقرست  ناف 

اسطوخودوس اوال تنقیة بدن پس تنقیة دماغ از بلغم بحب ایارج یا حب قوقایا و یا ایارج لوغاذیا کنند و یا دوای معمول 

درم اسطوخودوس مثقال غاریقون نیم درم  از شحم حنظل و سقمونیا و نمک هندی و کتیرا و مقل ارزق هر واحد رب 

هلیلة کابلی و سیاه و ایارج فیقرا هر یک رب  درم دهند اگر قوت قوی و زمانة ربی  یا خریف باشد و یا این معجون زبیب 

بدهند هلیلة کابلی و زرد و بلیله و امله و اسطوخودوس هر واحد ده درم عود صلیب پنجدرم عاقرقرحا سه درم کوفته و 

ته با مویز منقی یرکطل بسرشند شربتی پنجدرم و یا اطریفل صغیره ده درم مقوی بایارج فیرا و اسطوخودوس و بیخ

غاریقون هر واحد یکدرم مقل ازرق و کتیرا هر واحد رب  درم بخورانند و هنگام ضعف قوت مقدار این ادویه کم کنند و 

بخشد و شربت اسطوخودوس منقی دماغ و مقوی  میشرب سکنجبین عنصلی نافعست گویند که آن در چهل روز شفا 

ست چون هر روز یک مثقال بخورند و بعد آن جلنجبین بآب گرم  النف  آنست و این معجون سیسالیوس در صرع مجرب

مالیده بنوشند سیسالیوس سه مثقال حب الفار زراوند مدجرح فاوانیا حلتیت طیب حب بلسان هر واحد دو مثقال 

یل هر واحد یک مثقال بعسل کف گرفته بسرشند و اگر بعد این سکنجبین عنصلی بنوشند ابلغ و جندبیدستر قرص اسق

افتد و این  انف  بود و گاه بعد تنقیه احتیاج به تنقیة نفس دماغ از فضول مابقی بمثل سعوطات و عطوسات و نشوقات می

ست صبر  ل کنند و این سعوط قوتیر ازانست بگیرند بندق هندی رب  درم و دراب چقندر حل کرده استعما سعوط خفیف

و عصارة قثارالحمار هر واحد رب  درم بماءالعسل استعمال نمایند و واجبست که عقب سعوطات روغن گل نیم گرم در 
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بین چکانند تا خرا ش و قروح در بینی پیدا نکنند و گاه بعد تنقیه حاجت تبدیل به مزاج بمثل تریاق کبیر و یا معجون 

ثرودیطوس و بتشمیم مثل سداب و مشک و عنبر میشود و اگر سوء مزاج بارد مستحکم باقی بود و از فالسفه یا م

گوید که اگر خلط بلغمی غالب باشد باید که  صاحب کاملجغرات و غیره اشیای مضره که سابق مذکور شد پرهیزند 

قن در معده باشد و قی بآبی کنند که در تنقیة بدن باستعمال قی بادویة مقط  و ملطف بلغم کنند السیما اگر بلغم محت

آن ترب و شبت و پودینه جوشانیده باشند با سکنجبین عسلی و قبل از دوره بعمل ارند بعد ازان حب اصطمخیقون و 

حب ایارج بعده ایارج لوغاذ یا بآب مطبوخ سیسالیوس و اسطوخودوس و فاوانیا بدهند و غرغره بایارج فیقرا و یا اندک 

ست  النف  بسکنجبین عسلی و عنصلی کنند و ایضاً این معجون که از قبیل ایارجات و درین مر  عجیب زوفا و خردل

ست و در عالج کلی صرع در قول شیخ گذشت هر روز یک مثقال  بدهند و نسخة او همانست که دران قرص اسقیل

در قول صاحب خالصه مسطور شد ازان با سکنجبین عنصلی ده درم بدهند و اگر در هفته عاقرقرحا بدهند بطوریکه 

ست جب دهمشت و فلفل سفید و تربد و فرفیون و خربق سیاه همه مساوی جریش  انتفاع یابند و این دوا ناف  صرع

سوده بقدر یکدرم گرفته در حنظل کاویده شحم او دور کرده پر نمایند و بآب انگور و میفتختج پر کرده در تنوریکه 

ز بدارند و صبح بپارچة باریک صاف کرده بنوشند و اگر مر  عود کند امر بحجامت نقره خاکستر گرم باشد یکشبانه رو

کنند و ایارجات کبار مثل لوغاذیا و ایارج روفس دهند و ایضاً درین باب مثردویطوس و تریاق کبیر نافعست اگر یکی 

یک مثقال زراوند بدحرج پنج قیراط ازین هر دو بقدر حاجت بدهند و ایضاً صاحب این مر  را این دوا بدهند غاریقون 

سیسالیوس نیم مثقال همه را سوده شکر طبرزد برابر آمیخته بآب نیمگرم بخورند که بلغم محدث این مر  را باسهال 

گوید که اگر خلط فاعل صرع بارد باشد اسهال بحب قوقایا کنند و تلطیف تدبیر نمایند و سکنجبین  ابن هبةاهللبرارد 

الرطوبت  جلنجبین بخورانند و غذا نخوداب دهند و اگر قوت ضعیف باشد لحم حیوان خفیف قلیل عسلی بنوشانند و

کثیرالحرکت مثل عصافیر و دراج و مخالیف شفانین بدهند و بحرکت معتدل امر نمایند و شراب ریحانی بنوشانند و 

یة بارده خوف نمایند و طبیخ مرزنجو ش تقلیل غذا کنند و نشوق فلفل و کند ش و مشک بعمل ارند و از بقول بارده و اغذ

و ایالقی مینوسند که استفراغ بحب  جرجانیو پودینه و صعتر بر سر ریزند و فاوانا نشوق کنند و در گردن او اویزند 

اصطمخیقون باید کرد و ارگ هر شب مقدار دو دانگ ایارج فیقرا بخورند صواب باشد و اگر هر سه شب یکدرم خوردهم 

ین حب غاریقون در صرع دماغی نافعترین چیزهاست ایارج فیقرا غاریقون هر یک درم شحم حنظل دو صواب باشد و ا

ست و ایارج لوغاذیا و  دانگ خربق سیاه سقمونیا مقل هر یک دانگی و نیم حسب دستور حب بسازند و این یک شربت

ن هرمس سود دارد و ابن سرافیون ایارج روفس و ایارج جالینوس ناف  باشد و از معاجین کبار مثرودیطوس و معجو
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میگوید دو دانگ شحم حنظل با یکشربت مثرودیطوس سرشته بدهند و اگر نیم دانگ افتیمون نیز افزایند صواب باشد 

گوید که تنقیة دماغ و بدن بحب ایارج و حب صبر و مطبوخ تربد و حقنة قوی کنند و هر صبح جالب از  ابن الیاس

ویه هر یک دو درم و گلقند ده درم بنوشانند و غذا نخوداب بشیرة مغز قرطم و اندکی دارچینی بادیان و انیسون و بادرنجب

دهند و بعد ظهور نضج در قاروده تنقیة بدن باین حب کنند ایارج فیقرا یکدرم تربد و صبر سقوطری هر یک نیم مثقال 

ل مقل و کتیرا و مصطکی هر یک النیل هر یک نیم درم شحم حنظل و نمک هندی هر یک رب  مثقا انیسون و حب

دانگی کوفته بیخته بآب بادیان سرشته حبها سازند و یا بحب قوقایا و یا بحب اصطمخیقون نمایند و در تلطیف تدبیر 

مبالغه کنند و از غذا بر نخوداب گوشت دراج و ماکیان و تیهو بدارچینی اقتصار نمایند و جندبیدستر در روغن زنبق حل 

و تعدیل مزاج بتریاق اربعه نمایند و تعاهد به تناول مثرودیطوس و باین معجون سیسالیوس کنند و کرده سعوط کنند 

ست شربت یک  نسخة آن در قول ابوسهل گذشت لیکن درینجا عو  عسل سکنجبین عنصلی معمول از آب عنصل

درم گلقند پانزده درم مینوسد که هر صباح جالب از بادرنجبویه و بادیان و سیسالیوس هر یک دو  خجندیمثقال 

بنوشانند و غذا مزورة نخود بکبوتر و مغز قرطم و دارچینی و سداب و بعد نضج بحب ایارج تنقیه کنند و یا باین حب و 

نسخة این همانست که در قول ابن الیاس گذشت لکین درینجا وزن ایارج یک مثقال و تربد در روغن بادام چرب کرده 

ست و این حقنه برای آن مناسب است بسفایح  دو دانگ و نمک نیم درم و انیسون یکدرمیکدرم و صبر مثقال و کتیرا 

اکلیل الملک هر یک پنجدرم شبت یک مشت بادیان تخم سداب هر یک دو درم بورق تربد سفید هر یک درم شکر 

ی صرع بقول پانزده درم روغن کنجد پنجدرم حسب رسم مرتب کرده بعمل ارند و معجون سیسالیوس که در عالج کل

شیخ گذشت اکثر انواع صرع خصوصاً بلغمی را نافعست و یا سیسالیوس عاقرقرحا حلتیت زراوند مدحرج هر واحد یکدرم 

کوفته بیخته بسه چند آن سکنجبین عنصلی آمیزند شربتی یک مثقال و بعضی درین خنثی که بیخ اشراس ست ده درم 

ای او نیکوست و بدان خلقی کثیر ازین علت صحت یافته زیرا که تقطی  گوید که طبیخ زوفا بر ابن نوحاند  زیاده کرده

ست که بدان تنقیة رطوبات  نماید و دران سه قوت خلط غلیط میکند و خلط غلیظ که در معده و صدر متولد شود دف  می

اشد شربت افسنتین میکند یکی تنقیه و جال دوم تلیین شکم سوم ادرار لیکن در زمستان استعمال کنند و اگر تابستان ب

بسکنجبین عنصلی دهند و چون بدین تدبیر خلط تلطیف پذیرد اسهال متواتر کنند بقوقایا و اصطمخیقون و افضل ازان 

ست  ست و نسخة او همانست که در قول ابوسهل گذشت لیکن درینجا وزن غاریقون ششدرم و تربد هفت درم این حب

یشان اینست که در یک شربت مثرودیطوس با دو دانگ شحم حنظل و دو شربت از دو تا سه درم و انف  اشیا برای ا

دانگ افتیمون بخورانند که باین خلقی بسیار شفا یافته و اگر فایده نکند ایارج جالینوس و لوغاذیا دهند و غرغره بطبیخ 
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ک رطل سکنجبین زوفا و خردل و عاقرقرحا و پوس بیخ کبر و صعتر و مری نبطی کنند و قویتر ازین آنست که در ی

عنصلی ده درم خردل سوده آمیخته غرغره سازند و در هر اندک ایام قی استعمال نمایند تا معده نظیف نقی گردد و غذا 

دراج و حجل و تیهو و قالیا و مطبخنات بلحم میش جوان دهند و اگر سوءهضم ظاهر شود فلفل و دارچینی و مانند آن 

ست و هرمس ذکر کرده که باین معجون صرع  نجبین عسلی و شربت افسنتیندهند و بهترین اشربه برای ایشان سک

الغار هر یک سه درم زراوند مدحرج فاوانیا هر یک دو درم جندبیدستر قردمانا حلتیت  زائل میشود و سیسالیوس حب

خوشبو غاریقون عنصل بریان هر یک یکدرم همه را در سرکة خمرلت کرده بعسل کف گرفته سکنجبین عنصلی 

بسرشند و ثابت گفته که تدبیر در صرع آنست که تبدیل مزاج بمعجون نجاح کنند و بهتر ازان تریاق ثمانیه و تریاق 

اربعه است هر روز یک مثقال بخورند و مداومت شرب سکنجبین کنند و این معجون نیز تبدیل مزاج کند وج 

ون دو درم و نیم آب عنصل تر افشرده مثل او اسطوخودوس هر یک ده درم فلفل زنجبیل سنبل هر یک پنج درم غاریق

عسل انداخته بقوام ارند و ادویه سرشته هر روز بقدر بندقه بخورند و ادرار بول درین علت نافعست و علی بن زین گوید 

ست بعده گفته که این دوا صرع را نف  میکند بگیرند حرمل صد درم و در  که صرع به نمیشود و قول در عالجش فضول

ر گاو سرخ سه روز تر کرده بول را بریزند و حرمل را در افتاب خشک کنند و کوفته و بیخته بگیرند ابهل و وچ هر بول ن

یک پنجاه درم و بگیرند جاوشیر صد درم و در بول نر گاو سرخ یکشبانه روز تر کنند پس بدست خوب بمالند و صاف 

ب چهل روز بدارند و هر روز حرکت دهند یکمرتبه و هر گاه نموده ادویه بدان بسرشند و در ظرف آبگینه کرده در آفتا

بول خشک شود دیگر اندازند بعد ازان سه درم بآب نیمگرم تا دو هفته بخورند و هرن گوید که صاحب صرع را این 

شیافه نفعست تخم کرفس تخم جرجیر هر یک چهار درم نمک و سکبینج هر یک پنجدرم کوفته بعسل شافه ساخته 

اگر صرع کهنه گردد باید که بر سر و صدغین و قفا داغ نهند طبری میگوید که اگر صرع از اجتماع فضول در  بردارند و

جمی  بدن بود اختصاص راس بدان باشد عالجش وض  محاجم بر ساقین اوالً و بستن ساقین و مالیدن قدمین و تضمید 

مویز کوهی پنجاه درم همه را باریک سوده بسرکة  آنها باین ضمادست خردل سیاه پنجاه درم عنصل غیر بریان صد درم

عنصل آمیخته بر ساقین و قدمین ضماد نمایند بعد ازان فصد قیفال و اکحل گیرند پس ازان بحقنهای مذکوره در امر 

احسن باردة سر تنقیه کنند بعده این حب بخورانند شیطرح هندی ساذج هندی هر واحد یکدرم ایارج فیقرا دو درم سوده 

ساخته سه درم بدهند و دو یا سه شربت این بخورانند پس غرغره بعاقرقرحا و مویزج و خردل و ایارج فیقرا و مانند حب 

آن متصل سازند و بکند ش و صبر و شونیز سوده عطسه اورند و تلطیف تدبیر او بسیار کنند و این نوع صرع مخوف ست 

نند بگیرند ایارج فیقرا و خربق سیاه هر واحد یکدرم جاوشیر و گاه قتل میکند و گاهی صاحب این نوع را این حب میخورا
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ثلث درم زوفای خشک و غاریقون هر یک دو درم همه را کوفته بیخته باین سرکه بسرشند بگیرند سرکة کهنه صد درم 

رشته حبها و یکدرم کند ش و یکدرم لبان کوفته دران انداخته بجوشانند تا آنکه سی درم بماند صاف نموده ادویه بدان س

بخشد و  کوچک بسازند و بعد پرهیز تام سه مثقال بخورند و اگر قوت و مزاج مریض احتمال کند خورانیدن صحت می

ست کسی که سن او از چهل تجاوز کند ازان به نمیشود مگر در ندرت و روفس ذکر کرده که پیری  این علت مذموم

بهم رسید بعده بمرضی حاد از جنس سرسام حار مبتال گردید  مصروع را عالج کردم و آنرا هیضة عظیم مشرف بتلف آن

ست  و مدیت باقی ماند بعده ازان مر  صحت یافت و صرع او زائل شد و از نوا در عالج صرع فاوانیا در گردن مصروع

ند صرع حل اند که خربق سیاه و سقمونیا اگر از مقدار شربتی که بمزاج شارب او الیق بود زیاده کن بعضی قدما ذکر کرده

کند و بادل مجلس اسهال خارج شود و شخصی از تالمذة تخشیشوع این شربت برای حل این مر  ترکیب داده 

بگیرند تربد و غاریقون و صبر و هلیلة سیاه و قنطوریون و چندان بجوشانند که مهرا گردد پس آب آن صاف کرده شکر 

 گیالنیبست درم بنوشانند که صرع را حل کند و نف  بخشد و عسل بران انداخته بقوام شربت آرند و از ده درم تا 

اند ایارج فیقرا یکدرم شحم حنظل یکنیم دانگ سقمونیا  مینوسد که حکما اسهال و تنقیه دماغ باین حب قوقایا ستوده

سدس درم اسطوخودوس نیم درم بآب حب سازند و این یکشربت ست و این دوا که ثابت بن قره وصف آن کرده 

د پوست هلیلة زرد ده درم هلیلة کابلی پنجدرم بسفابح کوفته سه درم اسطوخودوس چهار درم افتیمون شش درم بنوشانن

هلیله و بسفابح را در شش رطل اب بجوشانند تا یکنیم رطل باقی ماند بعده سائر ادویه دران داخل کرده بجوشانند تا 

دوا خورده بنوشند شحم حنظل رب  درم غاریقون دو ثلث یکرطل بماند پس مالیده صاف نموده دو ساعت پیش ازین این 

درم ایارج فیقرا نیم درم خربق سیاه یکدانگ کوفته بیخته بعسل سرشته دو ثلث درم بخورند و باید که دوای مسهل بعد 

نضج خلط و تلطیف آن و تلطیف تدبیر بنوشانند و سکنجبین عسلی و عنصلی تنها یا بگلقند عسلی بیاشامند و جذب 

اده باسفل به بستن اطراف و نهادن آن در ابهای محله و بوض  محاجم دولک و غمز کنند و تقویت راس بمثل روغن م

مورد و سوسن و یاسمین کنند و غذا مزورة زیارج و انچه در قول ابن هبةاهلل گذشت بدهند و دارچینی و کرویا و انیسون 

یل غذا نمایند و بعد اسهال معاجین مبدل مزاج مثل تریاق االفاعی و اندک کشنیز در اغذیة ایشان داخل کنند و امر بتقل

یا تریاق اربعه استعمال کنند در ایام خریف و شتا و ربی  بر ناشتا بخورانند و تریاق و ثمانیه نیز بسیار نافعست و مداومت 

ظاهر میشود بهر آنکه  شرب سکنجبین عنصلی تنها یا بطبیخ زوفای خشک و صعتر و انیسون نمایند که ازان نف  بین

ست و چون تنقیة بدن کرده شود قصد تنقیة سر کنند و امر بغرغره کنند بچیزیکه جلب رطوبات بلغمی از  جالی رطوبت

ست و انچه در قول ابن نوح گذشت و نشوق که در قول ابن هبةاهلل  سر کند بمثل سکنجبین و اقوی ازان مری نبطی
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 کشت و پودینه و فاوانیا ببویند و پرهیز از اشیای مضره مسطورة سابق کنندمسطور شد بعمل ارند و سداب و فنجن

 عالج صرع دماغی سوداوی

در منضجی  و بقول حکیم علی شریفبعد نضج ماده از منضج سودا جهت تنقیة مسهل سودا و حب افتیمون دهند 

که بهر صرع بلغمی گذشت بادرنجبویه افسنتین گل سرخ تخم خرپزه گل بنفشه برگ طرفا افزوده   مسهل باضافه 

افتیمون و بسفایج مسهل دهند و بقول شیخ بهر اسهال سودا مطبوخ افتیمون و ترکیبات خربق و حجرالجورد و حجر 

اطریفل صغیر مقوی بایارج فیقرا و حجر ارمنی و  رشیو بقول قارمنی و اسطوخودوس بسفایج و هلیلجات مناسب 

الجورد مغسول هر یک رب  درم خوردن و از بسفایج و اسطوخودوس و افتیمون هر یک درم حجر ارمنی و الجورد هر 

السوس مقل شحم حنظل هر واحد رب  درم کوفته و بیخته  دو مغسول ایارج فیقرا هر کدام نیم درم سقمونیا کتیرا رب

گوید که در مادة سوداوی و مسیحی بادام چرب کرده حبهای کبار ساخته استعمال کردن نیز منقی سوداست بروغن 

تنقیة بدن بمطبوخ افتیمون و غاریقون و هلیلة کابلی و شاهتره اسطوخودوس و ایارج فیقرا و تربد کنند و حب بیا  

است نیز برای صرع سوداوی و بلغمی ناف  و حکیم اکمل خان و اطریفل اسطوخودوسی علیوخان که منقی بلغم و سود

اگر در خون کثرت یابند فصد اکحل کنند و بشرطیکه در مالیخولیا گذشت خون برارند و بعد فصد یکهفته آسایش داده 

مسهل و مطبوخ افتیمون استعمال نمایند و ماءالجبن دهند و بگالب و صندل نشوق سازند و شربت سیب و سکنجبین 

ات بنوشانند و اگر سودا با بلغم مرکب باشد حب به نسخة کامل الصناعه که در صرع اطرافی خواهد ساده در بعض اوق

بعد از  بالجملهآمد بدهند و بعده عاقرقرحا مویزج مقشر خردل جوشانیده صاف نموده آب ترنج داخل نموده غرغره کنند 

الدین و اطریفل زبینی  عجون نجاح و معجون نجمتنقیة دواءالمسک حار یا مفرح جالینوس و دیگر معاجین مناسبه مثل م

و سفوف راوند به نسخة شیخ بدهند و شربت بادرنجبویه ده درم بتریاق اربعیک مثقال ایام متوالی بنوشند و روغنهای 

گرم لطیف چون روغن بابونه و سداب و خیری استعمال نمایند و از امتال من  کنند و اغذیة مرطب مؤلد خلط محمود 

ربای چرب گوشت چوزة مرغ و ماکیان فربه و گوشت بره و دراج و تیهو دهند و کاهو و کاسنی خورانند و دلک و مثل شو

استحمام و ریاضت معتدل کنند و تقویت دماغ بمشمومات خوشبو چون مشک و عنبر و گالب و گل بابونه و غالیه 

ایند و عطوسات مثل مشک و جندبیدستر و فرمایند و بمغرساق اشتر و روغن گل برقف و صدغین و سنیه تمریح نم

شونیز و نظوالت ملطفه مانند بابونه و شبت و مرزنجو ش و الکلیل استعمال نمایند و فاوانیا سوده در بینی دمند که در 

صرع سوداوی و بلغمی مفید و از اغذیة مؤلد سودا مثل عدس و بادنجان و پنیر و لحم بقر و قدید پرهیزند و از استعمال 

ة موصوفه در صرع بلغمی حذر کنند مجوسی گوید که اگر این علت از مرة سودا باشد باید که صاحب آنرا مطبوخ ادوی
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افتیمون و غاریقون مقوی بصبر و خربق سیاه بنوشانند و حب اسطوخودوس و اطریفل زبیب دهند و در بعض اوقات 

مالیخولیا نمایند خجندی مینویسد که هر روز مطبوخ ایارج مخمر بعسل و ایارج روفس بدهند و اکثر تدبیر موافق ارباب 

السوس هر یکدرم افتیمون نیم درم با گلقند پانزده درم تا ظهور نضج بدهند بعده تنقیة دماغ  بادرنجبویه گاوزبان اصل

یاه بمطبوخ افتیمون و حب آن که در مالیخولیا گذشت باید کرد و این مطبوخ آنرا نافعست پوست هلیلة کابلی هلیلة س

هر یک درم بسفایح کوفته سه درم اسطوخودوس سه درم مویز بست درم سنای مکی پنجدرم شاهتره یک قبضه 

افتیمون سه درم تخم کاسنی دو درم گلقند پانزده درم بدستور معمول مرتب ساخته سحرگاه بنوشند بعده تقویت راس 

طوس با ده درم شربت بادرنجبویه چند روز بشمومات حار خوشبو مثل نرگس و مرزنجو ش کنند و یک مثقال مثرودی

متواتر بدهند و این دوا صاحبان صرع بلغمی و سوداوی را نف  عاجل بخشد دارچینی مویز منقی هر یک دو از ده درم 

الزبریره نه درم زعفران یک درم بعسل سرشته  اظفار الطیب سنبل رومی سلیخه سعد حب الغار هر یک سه درم قصب

 راغر منقی دماغ و دواءالعنصل و سکنجبین عنصلی و معجون سیسالیوس سابق مذکور شدیکدرم بخورند و غ

 عالج صرع دماغی دموی

فصد صافن یا حجامت ساقین کنند و تلطیف تدبیر و تقلیل غذا نمایند و اگر امتال زیاده بینند فصد قیفال از هر دو 

خون مثل عناب و شاهتره و کشنیز و غیره  دست یکبارگی یا از یکدست بحسب تقاضای حال بکشایند و مطفیات

استعمال نمایند و رب فواکه میخو ش بنوشند و یا عناب پنجدانه شاهتره چهار ماشه زرشک یکنیم توله آلو بخارا بیست 

الثعلب چهار ماشه خیسانیده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده دهند و  دانه گل بنفشه چهار ماشه سپستان بست دانه عنب

ارت زیاده بود شیرة تخم کاهو بیفزایند خواه زرشک دو توله تمرهندی سه توله شربت بنفشه دو توله سکنجبین و اگر حر

دو توله حل کرده بدهند و تقویت دماغ بمالش سرکه و روغن گل بر سر کنند و سرکه و گالب ببویند و یا لخلخة صندل 

انداخته ببویند و روغن گل و سرکه و قدری فاوانیا بپزند سرخ و سفید فاوانیا حفض کافور در گالب ساییده در شیشی 

حتی که سرکه بسوزد بر سر طال کنند و بطبیخ هلیله استفراغ فرمایند بعد ازان اگر غلبة سودا با بلغم محسوس شود 

د حجامت تنقیة آن نمایند بدانچه در مالیخولیای بلغمی و سوداوی گفته شد و اگر هنوز امتالی خون دریافت شود باز فص

بکار برند و درین اثنا از تقویت دل و دماغ غافل نباشند و از حلویات و لبنیات و اشیای حاره پرهیزند و غذا سماقیه و 

رمانیه و زرشکیه و حصرمیه و مانند آن و در صورت ضعف گوشت دراج و تدرج و تیهو و بزغاله و آهو بره در مزورات او 

 خشک و در نان هم کشنیز خشک داخل کنند شراب سخت مضرست داخل سازند باندک کشنیز تازه واال

 عالج صرع دماغی صفراوی
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عالج امرا  دماغی صفراوی و صداع صفراوی نمایند و ایضاً اول تبرید از شیرة مغز تخم کدو دو توله شربت نیلوفر 

شه گل نیلوفر تخم خطمی خواه بعضی از ادویة منضجة بارده باضافة هلیلة کابلی بدهند بعد ازان مسهل از گل بنف

الثعلب گاوزبان تخم کاسنی بیخ کاسنی گل سرخ هر یک شش ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه  خبازی عنب

خیارین دو توله مویز منقی پانزده دانه آلو بخارا بست دانه تمرهندی سه توله مغز فلوس شش توله گلقند چهار توله 

ماشه دهند و ایضاً تنقیة صفرا بمطبوخ فواکه و طبیخ هلیله و شاهتره و آلو بخارا سنانه ماشه هلیلجات ثلثه هر یک شش 

و تمرهندی و شیر خشت و ترنجبین و خیارشنبر و نقوع صبر و تطفیة آن بشربت لیمو و نیلوفر و بنفشه و حما  و آلو و 

بمغز بادام و تبدیل مزاج قرص طباشیر ملین و رب به و سیب و تغذیه بحوامض مثل مزورة ما ش مقشر و تمرهندی 

بشمومات و سعوطات و اطلیة مبردة مرطبه کنند و نخلخه که در دموی گذشت باضافة آب کاهو و گل ارمنی و روغن 

بنفشه و آب بید و گالب بعمل ارند و شیر دختران بر سر دوشند و بآب گرم و سبوس گندم اطراف بشویند و برای جوان 

آمد و متحیر میشد شاهتره ششماشه  برهم میشود و زبان میگزید و آواز خرخر برمینحیف البدان که در خواب دندان 

پوست هلیلة زرد کشنیز خشک هر یک چهار ماشه تخم سیسالیوس دو ماشه بعرق شاهتره دوازده توله جوشانیده نبات 

اً بحقنها و صفرای داخل کرده آزموده است بالجمله بقول شیخ درین قسم عنایت به تبرید و ترطیب نمایند و خصوص

محترق در حکم مادة سوداوی بامیان صفراوی و سوداوی باشد و عالجش اسهال بمطبوخ افتیمون و مطبوخ هلیله و 

استعمال مبردات شربت آب انار و شیرة تخم خرقه باید کرد و غذای ایشان بچة ماکیان معمول بکشنیز یا بآب انار 

یم در صرع دماغی که از ضربه یاقوت حس دماغی افتد بعالج امرا  دماغی میخو ش با بآب غوره و امثال آن سازند تعل

ضربی و عالج امرا  حس دماغی رجوع نمایند و ایضاً در صورت ذکای حس معجونات مخدره مثل بر شعشاد قنبیه و 

در طعام او خشخاشیه و شربت خشخا ش بکار برند و غذا کله پایچه و هریسه و گوشت گوساله و ماهی تازه خورانند و ان

تخم خشخا ش داخل کنند و اگر کرم دماغ سبب باشد معالجة صداع در وی کنند و در تنقیه معده هم سعی نمایند پس 

ست و اصال تخلف نمیکند  در تقویت دماغ و معده پردازند و این سعوط و ازالة صرع دودی از مخترعات مصنف اقتباس

چهار ماشه ساییده بکار برند و صرع که از تشنج جمی  اعضای بدن  عود صلیب عاقرقرحا افسنتین یک سه ماشه زعفران

ست بلغم باشد یا سودا و هر چه در عالج تشنج بیاید بعمل ارند و اگر وج ساییده  عار  شود تدبیر ش تنقیة خلط غالب

د و سعوط چند بار در بول زن تر کرده و هر بار خشک نموده هر روز بقدر حاجت بخورند صرع قدیم و صعب زائل شو

 بیخ حنظل در سرکه هندی سوده بعد تنقیه هر روز متواتر نیز مزیل آنست

 عالج کلی صرع شرکی معدی
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ترین چیزها که بدان تنقیة ایشان کنند شحم حنظل و  هنگام قرب نوبت قی کنانند و بقول شیخ موافق

الهضم  کنند و سوای اغذیة سری ست در یکسال تکرار استعمال نمایند و بعد تنقیه تعهد تقویت معده  اسطوخودس

جیدالکیمیوس بران وارد نکنند و در تحصیل جودت هضم جهد کنند و واجبست که معده را زمانی طویل خالی دارند و 

بقول صاحب خواص االدویه تعلیق سنگ یشسب حجاذی فم معده داف  صرع معدیست و آنجا که خون غالب و ردی 

غلبة خون در عروق معده باشد و هفت اندام کشانید اگر غلبة خون در عروق معده و  الکیفیت بینند فصد باسلیق کنند اگر

سر باشد و قیفال گیرند اگر غلبة خون در عروق سر باشد و گاهی احتیاج بتکرار فصد افتد بشرطیکه غلبة خون متیقن 

نمایند و اختالط کشنیز خشک  گردد واال وقوع فصد در غیرموق  ضرر بسیار نماید و بعد از فصد مطفیات خون استعمال

 و تر در طعام مان  صعود بخار در صرع معدیست

 عالج صرع معدی بلغمی

و این اکثر میباشد تدبیر آن بدستوریکه در امرا  دماغی شرکی معدی بلغمی گذشت باید کرد و اطریفل صغیر 

نوشانیده قی کنانند بعده تنقیة معده و باریارج سرشته درین باب بغایت مفیدست و یا اول جهت تنقیة معده مقیآت بلغم 

دماغ بحب اصطمخیقون و حب قوقایا و ایارج هرمس کنند و مطبوخ افسنتین تربدی علویخان و شربت دینار دهند و بعد 

حصول تنقیه اطریفل اسطوخودوس علویخانی خورانند و جوار ش مصطکی مرکب ایشان دهند و از تخمه و مضعفات 

عد از تنقیة کامل بهر تقویت معده هلیلة مربی یکعدد مصطکی زیرة مدبر هر واحد یکنیم ماشه معده پرهیزند و ایضاً ب

سوده آمیخته بدهند باالیش گلقند سه توله در گالب پا و آثار حل کرده بنوشند و یا عود غرقی گل گاوزبان هر یک 

بادیان هفت توله حل کرده بنوشند و از  یکماشه ساییده در گلقند دو توله آمیخته بخورند و سکنجبین دو توله در عرق

گل سرخ و مصطکی و قشار کندر و عود هندی و سنبل با گالب یا آب سیب یا به بر معده گرم کرده ضماد کنند و 

مسیحی گوید که هنگام  اقوال حکماتریاق اربعه و ایارجات کبار استعمال نمایند و بر سکنجبین عنصلی مداومت کنند 

با پر مرغ در روغن سوسن چرب کرده و بایارج فیقرا آلوده و اگر قی نیاید باید که طعام شکر سیر  قرب نوبت قی آورند

بخورانند پس طبیخ شبت و پودینه و نمک و جوز القی و کنکر زد و تخم ترب بنوشانند و دو روز متواتر کنانند تا آنکه 

مصطکی و کندر و شراب ریحانی کنند و غذای نبقای معده یقیین گردد بعد ازان تضمید معده بسنبل و گل سرخ و 

گوید که اگر مر  از بلغم در معده باشد که بخار او صاحب کامل الفضول مثل قالیا و مطبخنات و لحو طبر دهند  قلیل

بسوی دماغ مرتقی شود و آنرا ممتلی سازد و باید که قی بادویة مقیئه مقطعة ملطفه استعمال کنند و نقوع صبر که در 

اع و دوار معدی بلغمی مذکور شد بدهند و این نقوع دهند سیسالیوس اسطوخودوس هر واحد هفت درم بیخ باب صد
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اذخر و فقاح آن هر واحد ده درم دارچینی عاقرقرحا جنطیانا قسط تلخ زنجبیل هر واحد دو درم سلیخه عود بلسان حب 

احد یکدرم هم را در شش رطل آب بجوشانند بلسان زنجبیل اساردن قرنفل جوزبوا مصطکی خرفه وج ساذج هندی هر و

یا یکنیم رطل بماند صاف کرده چهار مثقال صبر دران انداخته استعمال نمایند و ایضاً بعد استفراغات ایارجات کبار دهند 

و تضمید معده باین ضماد کنند سک الدن گل سرخ هر واحد سه درم غالیه دو درم زعفران قرنفل جوزبوا مصطکی هر 

درم ادویة خشک سوده باقی بروغن قسط گداخته ادویه بدان سرشته بحسب مقدار سبب محدث مر  استعمال واحد یک

و جرجانی مینویسند که پیش از نوبت صرع قی کنانند بدستوریکه در قول مسیحی گذشت و معده را از  ایالقیکنند 

تدل و شربت پودینه و مانند آن تقویت ایارج فیقرا و شربت افسنتین پاک کنند و بگلقند و مصطکی و جوارشهای مع

الهضم و محمود دهند و ضماد که در قول مسیحی مذکور شد  دهند و از تخمه و بدهضمی اجتناب نمایند و اغذیة سری 

گوید که اوالً بطبیخ شبت و کنکرزد و عصل و  ابن الیاسبشراب یا آب سیب و آب آبی سرشته گرم کرده بر معده نهند 

ه اسهال بحبوب منتنیه و معاجین ملطفه مثل معجون خیارشنبر و شهریاران نمایند و تجوید هضم و نمک قی کنند بعد

تقویت معده بجوارشات مقویه مسخنة معده مثل جوار ش مصطکی و عود و عنبر و معجون فالسفه کنند و اسهال 

ب متواتر بهر شب مثقالی از ایارج طبیعت بمطبوخی نمایند که دران تربد و گلقند و انیسون و بادرنجبویه باشد و سه ش

فیقرا بعسل سرشته بخورند و غذا نخوداب بمغز قرطم و دارچینی و کشنیز که مان  صعود بخاست و قالیای مبزره 

گوید که ابتدا بفصد صافن کنند در  طبریبالحوم تیهو و ماکیان و دراج دهند و تنقل بمثل پسته و کشمش نمایند 

بت صرع بعد بسیار باشد بعد ازان قی استعمال کنند اگر ممکن بود و قوت بران متمکن باشد وقتیکه میان او و میان نو

باین طریق که ابتدا بخوردن ماهی شور بترب و خردل نمایند بعده مرقة اسفید باج که اندران شبت بسیار و ترب پخته 

مبالغه کنند و دو روز متواتر قی باید باشند بنوشند پس بشرب سکنجبین بآب گرم امر کنند و قصد قی نمایند و دران 

کرد چنانچه روز سوم بسکنجبین عنصلی و آب گرم و آب شبت و آب ترب مطبوخ بعسل و نمک قی نمایند بعده راحت 

داده در مزاج او تأمل کنند و از اشیای ضارة ردی الکیفیت پرهیز کنانند و امر بادمان سکنجبین عنصلی معمول باین 

عنصل بزرگ تازه و اجزای آن جدا کرده در ظرفی کنند و باالیش سرکة کهنه قند بقدریکه یک نسخه کنند بگیرند 

انگشت باالی آن باشد بریزند و سر او بگل محکم کرده در جای گرم نهند و یا گندم یا خاکستر و فن ساز مر و بعد 

که بگیرند و یک جو ش داده صاف کنند و پانزده روز برارند تا عنصل در سرکه بگذارد و اندکی ازان باقی ماند بعده سر

بران شکر یا عسل حسب طبیعت مریض انداخته بقوام ارند و هر روز بر شرب او مداومت کنند و نانخور ش بدان سرکه 

نمایند و بر غذای الطف و اوفق و اواقتصار و رزند و اگر قوت متحمل باشد دو سه بار باین مطبوخ استفراغ نمایند گل 
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یخ سوسن آسمانجونی هلیلة سیاه بقدر شربت کثیر جو ش داده صاف نموده یک نیم درم ایارج فیقرا و سرخ افسنتین ب

یکنیم درم غاریقون و یکدرم تربد سوده بعسل سرشته دران حل کرده یکدو شربت ازان بنوشند و گاهی صاحب این 

درم و اگر بدل او حجر ارمنی مغسول علت را این حب خورانیده میشود خربق سیاه در شیر تر کرده خشک نموده یکنیم 

کنند الی بود جنطیانا یکنیم درم غاریقون دو درم عاقرقرحا یکنین درم افتیمون یکدرم افسنتین یکنیم درم نمک هندی 

نیم درم کند ش جبلی در سرکه یکهفته تر کرده بآفتاب خشک نموده از پوست سیاه آن مقشر کرده باریک سوده یکدرم 

یقرا یکدرم محموده شوی دو ثلث درم همه را سوده بسرکة عنصل قوی سرشته مثل معجون کرده در و یکدانگ ایارج ف

ظرفی سربسته یکروز در آفتاب نهند و پنجروز پرهیز کنند و غذای او بشوربای اسفید باج که دران نخود بسیار و شبت 

 اندک 

وت مریض بخورانند و بعد خوردن او تا پخته باشند بسازند بعده حب مذکور سه درم ثلث تا سه مثقال بحسب ق

پنجروز امر پرهیز کنند بعد ازان مثرودیطوس و ایارج ارکاغانیس بقدر تحمل مزاج بدهند و گاهی معجون انقردیا 

میخورانند و مختار اینست که امبر بادمان امر و بیاد اصفر سلیم و تریاق کبیر و تریاق اربعه کنند بقدر امکان در وقتی که 

ود و برخورانیدن این ادویة الحاح نکنند بلکه میان دوا راحت دهند و گاهی بر معده این ضماد کرده میشود صبر و جائز ب

الرزیره و ثیل هر واحد دو درم هم را کوفته بآب مورد تازه و  مر هر واحد سه درم سنبل و مصطکی هر واحد یکدرم قصب

ت حقنهای حادة انداخته بغیر آنکه دران صموغ باشد بلکه لذاع اندکی سرکة کهنه سرشته ضماد سازند و گاهی درین عل

ارند و از انچه دائم درین علت میخورانند این حب ست که تأثیر محمود دارد و اطفال که  بیورق و نمک بود بعمل می

ر یکدرم و الغا یابند شحم حنظل زرد خربق سیاه تربد هر واحد یکدرم حب بحد احتمالم نرسیده باشند باین حب شفا می

دو ثلث درم غاریقون دو درم ایارج فیقرا یکنیم درم ماهیز هرج دو دانگ خاسکتر پوست بیضة مرغ نوشادر هر واحد دو 

المجوس دو درم کوفته بیخته بقدر فلفل حب سازند شربت یکنیم مثقال و ازین حب دو  السوس و دو درم هوم دانگ رب

روز کنند و هر گاه مریض متحمل استفراغ باشد و قوت او مطاوعت آن  سه شربت بدهند و میان هر شربت او فرق هفت

کند دران توقف نباید کرد و هر گاه خلط متعسرالخروج باشد بنوشانیدن ماءاالصول ترقیق آن کنند و بعد ازان شربات 

 مذکور بدهند و گاهی درین علت فصد هر دو صافن و باسلیق ابطی و گاهی اسلیم نیز میکشاند

 ع معدی سوداویعالج صر

تنقیة مادة بمسهل سودا نمایند و اگر ایارج فیقرا و حجر ارمنی مغسول هر کدام یکدرم با طریفل سرشته بدهند 

سودند بود و عرق گاوزبان عرق شاهتره عرق بادرنجبویه هر یک پنج توله با شربت انارین دو توله و هلیلة مربی یکعدد 
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اشه سوده پاشیده با شیرة دانة هیل سه ماشه شربت انارین دو توله حل کرده بورق نقره یک عدد پیچیده طباشیر یک م

بدهند و اگر طب  قبض بود بادرنجبویه چهار ماشه گل سرخ شش ماشه و پوست بیخ کاسنی چهار ماشه مویز منقی ده 

صاف نموده بنوشند و دانه گاوزبان شاهتره پر سیاوشان اسطوخودوس هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله مالیده 

از دانة هیل مصطکی هر واحد یکنیم ماشه سوده بگلقند سه توله سرشته گالب ده توله عرق گاوزبان پنجتوله شربت 

نموده باشند و تضمید معده بصندل و گالب و یا بعود و سنبل و گالب و مصطکی و  بادرنجبویه دو توله تقویت معده می

 زغاله یا ما ش و مغز بادام و اسفاناخ و کشنیز خشک پخته سازندگالب و تغذیه بکوشت چوزة مزغ و ب

 عالج صرع معدی صفراوی

السوس بیخ خربزه هر یک شش ماشه جو مقشر دو توله دراب یک اثار جوشانیده مالیده  شبت تخم ترب پوست اصل

صاف نموده نمک طعام سه توله ترب پنج توله سکنجبین چهار توله داخل کرده بعد خوردن شلة مونگ رقیق قی کنانند 

ند باالیش شیرة کشنیز خشک چهار ماشه و تخم و هلیلة مربی بآب گرم شسته یکعدد بورق نقره یکعدد پیچیده بده

کاهونه ماشه شربت نیلوفر دو توله بنوشانند یا تمر هندی چهار توله گل سرخ ششماشه برادة صندل سفید ششماشه 

کشنیز خشک چهار ماشه در گالب بست توله عرق کیوره دو توله خیسانیده باضافة شربت انارین دو توله بدهند و در 

سهل از مضعفات معده چون عناب و گل بنفشه و آلو بخارا احتراز کرده مسهل صفرا دهند یا از اب صورت احتیاج م

انارین بهلیلة زرد یا مطبوخ فواکه یا قرص بنفشه تنقیه معده کنند و تبدیل مزاج برب به و طباشیر و کشنیز خشک و 

ا سوده و تغذیه بنان دراب انار ثرید ساخته و مانند آن نمایند و تضمید معده ببرگ خرفه کاهو و بید بسرکه پخته و ی

در صرع معدی که از ردات ماده  تفهیمگوشت بزغاله با تمرهندی و یا زرشک و یاسماق و یا غوره و کشنیز خشک کنند 

در معده باشد و در گرسنگی هیجان کند عالج صاع بخاری و معدی نمایند و گیالنی نوشته که از غرائب شاهدة من 

آمد و برین حالت سالها گذشته بود و قبل آمدن نوبت دغدغه  اریه را صرع شدید بود و در هر دو سه روز میاینست که ج

یافت آنرا دوای مقی قوی دادم تا تنقیة معدة او کند پس قی بسیار کرد و از معدة او دیدان بشکل دود  در معدة خود می

 موی سیاه غلیظ بود و صحت یافت قرط و اغلظ و اقصر ازان برامدند و بران دیدان مثل ابرو

 عالج صرع شرکی بدن

که از ارتفاع بخار جمی  بدن بسوی دماغ باشد تدبیر ش تنقیة بدن ست از مادة غالب و تقویت معده و دماغ و من  

بخار از دماغ بدانچه در عالج امرا  دماغی بخاری گذشت و بالجمله اگر مادة غالب دموی باشد فصد کنند بطریقیکه 

الج کلی صرع دماغی مسطور شد و اگر بلغمی باشد پیش از نوبت و در حالت صرع قی کنانند و بمسهل بلغم و در ع
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حب ایارج تنقیه نمایند و بعد معاجین مفید صرع دماغی بلغمی که مذکور شد باستعمال ارند و اگر ماده سوداوی یا 

گذشت بعمل ارند و هر گاه درین قسم صرع هیچ سفراوی باشد هر چه از تنقیه و تعدیل در صرع سوداوی و صفراوی 

عالج سود ندهد و یقین گردد که صعود مواد او از ممر عروق صدغین و خلف اذنین میشود و بر عروق مذکور داغ دهند 

و بقول طبری هر چه در نوع صرع اطرافی در قول آن خواهد آمد عالج این نوع همانست و کذا انچه در نوع صرع 

گوید که اگر مادة بلغمی باشد پیش از روز نوبت و اندر حال صرع نیز قی  جرجانیقول آن مسطور شد  دماغی بلغمی در

فرمایند و باین حب ایارج استفراغ کنند ایارج فیقرا یکدرم شحم حنظل دو دانگ افتیمون نیم درم قنطوریون دقیق دو 

اندر مسهالت دیگر تربد و غاریقون و دانگ نمک نفطی دانگی مقل دو دانگ این در هر هفته یکبار بدهند و 

اسطوخودوس بکار برند و ایارج روفس اندرین علت سخت ناف  بود و معجون عاقرقرحا که یک جزو آن با دو جزو عسل 

سرشته نگاه دارند یک کفچة آن دادن سود دارد و اگر هر صبح و شب نیم درم ایارج هرمس دهند سخت تناف  بود 

زاج بتدریج بدهند مثالً مثرودیطوس بار اونل یکدانگ و بار دوم دو دانگ و بار سوم نیم لکین این شربتهای مبدل م

مثقال و این شربت تام آنست و دیگر معاجین برین قیاس دهند و طعامهای غلیظ و گوشت حیوانات ثقیل مضرست و 

شد ناف  باشد و جملة شربه و  اگر خلط سوداوی باشد عالجش بعالج مالیخولیا نزدیک باشد و حب ایارج که سابق مذکور

مسهالت و معاجین تدابیر طعام و شراب که در عالج مالیخولیا گذشت درینجا موافق باشد و اگر نیمدرم ثبادریطوس و 

نیم درم افتیمون و دو دانگ شحم حنظل سرشته بدهند ناف  بود ثابت بن قره میگوید که تبدیل مزاج بمعجون نجاح 

ثمانیه است هر روز هر کدام ازین هر دو که حاضر باشد یک مثقال بدهند و تریاق اربعه نیز بهر کنند و بهتر ازان تریاق 

تبدیل مزاج موافق باشد خاصةً در خریف و زمستان یک مثقال بسکنجبین عنصلی بدهند یا بمطبوخ زوفا اگر مادة علت 

ور شد موافق بود و طبیب بحسب مشاهده صفراوی باشد هر چه اندر عالج مالیخولیای کبید و سرسام حار و جنون مذک

 و اندازة مر  و ران تصرف کند

 عالج صرع شرکی و مراقی و غیره

در مراقی و طحالی و رحمی تدبیر ش بحسب سبب از تنقیه و تقویت آن عضو همانست که در مالیخولیای مراقی و 

منویه امر بجماع کنند و در تقویت  امرا  طحالی و اختناق رحم و احتباس طمث مذکورست و ایضاً در بخارات سمیة

دماغ و گرده کوشند و در بخارات سمیة طمثیة محتسبه استفراغ آن بفصد صافن کنند و ادویة مدرحیض نوشانند و گویند 

خندند و گاهی میگریند و همانوقت بیهو ش گشته  آید و هذیان میگویند و می که در صرع که زنان را ناگاه پدید می

عوام آنرا میگویند که جن گرفته است این دو مجربست غاریقون و ایارج فیقرا هر یک سه ماشه بر  برزمین میافتند و
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مطبوخ تخم سیسالیوس مسهل علویخان سردار و ساخته دهند و حب مسهل صرع دو عدد وقت شب خورانند و غذا 

ان مینوسیند که بیگم محمد شوربای مرغ بنان گندم و عو  آب عرق گاوزبان و یا بادرنجبویه دهند و حکیم علویخ

شاه بادشاه را که بعمر سی ساله بود نوائب صرع چند بار واق  شد و افاقه حاصل میگشت بعده یکبار صرع افتاد و ازان 

افاقه نشد و بر شکل اصحاب سرسام باقی ماند دریافت نمودم که صرع او از بلغم عضن غلیظ محتبس در بطون 

مسهالت تنقیة دماغ نمودم بعده سه روز بانضاج ماده پرداخته باز مسهل دادم و ست پس یکهفته منضج داده ب دماغ

همین سان چند مرتبه بعمل اوردم حتی که صرع او زائل گشت و باز مدت العمر عود نکرد و ایضاً در احتباس منی جماع 

تسکین حرارت و  و تقویت دماغ و اصالح حال ادعیة منی کافیست و در صرع کبدی بصورت وجود عالمات حرارت

تفتیح سده و استفراغ بماءالجبن یا آب کاسنی و فلوس خیار شنبر و تمرهندی و شیر خشت و فصد باسلیق کنند و در 

صورت ظهور اعرا  مادة بلغمی و سردی جگر تفتیح سده بماءاالصول و تبدیل مزاج آن نمایند بدستوریکه در امرا  

قویه و حبوب مسهله تنقیه کنند و برای قتل و اخراج دیدان هر چه در جگر خواهد امد و در صرع امعائی بمسهالت 

فصل دیدان خواهد آمد بکار برند و تجوز هضم و تقویت امعاء دماغ و تعدیل مزاج آن نمایند و ادویة مخصوصة صرع 

 بیشتر ضم کنند

 عالج صرع اطرافی و لسعی

ینوس و لوغاذیا و تلطیف تدبیر باغذیة مسخنة ملطفه و در اطرافی بعد تنقیة بدن بحسب ایارج و قوقا یا ایارج جال

تقویت سر و تسخین او باطلیه و ادهان حاره و تسخین عضو بوض  محاجم ناری و بغیر شرط بران و تقریح آن عضو و 

دلک کثیر و تحریک آن بریاضت هر چه در عالج امرا  دماغی شرکی اطرافی از ربط فوق عضو در ابتدای نوبت تا 

آن و تسخین عضو و تفریح و غیره مذکور شد بعمل ارند و نوشیدن دو درم تا سه درم روغن بیدانجیر انقضای 

ست و معجون فیقرا  بماءاالصول و طالی او بر سر و بر عضو علیل برای تسخین راس از مجربات حکیم غامد سرهندی

فرفیون یک مثقالب موم هشت مثقال نیز در صرع شرکی معمول است و ضماد ثفسیا دو مثقال جندبیدستر سه مثقال 

زیت بقدر کفایت مثل مرهم ساخته بر عضویکه مادة صرع ازان صعود میکند و در صرع دماغی بر سر و کذالطبوخ آن 

عضو باکتمکت سوده و در صرع دماغی ضماد ش بر سر سر نافعست و در صرع لسعی هر چه در باب تدبیر سموم خواهد 

دو درم گلقند ده درم جوشانیده صاف نموده تریاق اربعه یک مثقال دران جل کرده و دادن  امد استعمال نمایند و بادیان

شیخ از جالینوس نقل کرده در صرع که سبب ارتاف   اقوال حکمانیز سودمندست غذا نخوداب بشیرة مغز قرطم دهند 

خفیف گرداند و بعضی برنر انگشت و  بخار از پای باشد چون قبل از نوبت ساق را برباط قوی بربندند صرع را من  کند یا
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نهند و زائل میشود و ایضاً او مینوسد صرع که از تصعید بخار بارد از  بعضی بر انگشت دیگر که ازان بخار برخیزد داغ می

عضوی باشد باالی آن عضو هنگام نوبت بربندند و استفراغ خلطی که در عضو باشد باید کرد یا با استفراغات معروفه 

استفراغات بسوی آن رسد یا بتقریح و تسییل زرداب در وقت سکون بادویة که قرحه کند و سیالن ریم نماید و اگر قوت 

باحراق ماده بمثل طالی ثافسیا یا فرفیون و غیر آن و گاهی دران نوبت بدرجة استعمال زراریح و کبیکج و سرگین باز و 

گوید که اگر سبب صعود بخار از بعض اطراف باشد  عیسی بالدر و غیره رسد و اگر احتیاج بشرط عضو شود شرط زنند

باید که وقت نوبت قبل از ظهور آن فوق آن موض  برباط محکم بربندند تا آنکه نوبت منقضی گردد بعده آن موض  را 

ز مندمل بخردل و فلفل و فرفیون و عسل بال در طال نمایند و بگذارند تا آبله افتد و یا بمجاجم مص کنند و تا زمانی درا

مینوسد که اگر حدوث  مجوسیشدن ندهند و گاهی بسرگین کبوتر و شیر انجیر و اذان الفارراغی و شیطرج طال میکنند 

این مر  بارتفاع بخار باردیابس از بعض اعضا بسوی سر باشد باید که صاحب او وقت احساس ارتفاع بخار آن عضو را 

ثل شیطرج و عاقرقرحا و فرفیون و زراریح ضماد کنند بعد از انکه تنقیة بدستوریکه مذکور شد بربندد و بادویة محرقه م

بدن بحب اصطمخیقون و غیره حبوب منقی بدن از بلغم و سودا کرده باشند و این حب همین عمل نماید بگیرند تربد 

نگ شحم حنظل سفید یکدرم غاریقون چهار دانگ بسفایج افتیمون هر واحد نیم مثقال صبر نیم درم خربق سیاه دو دا

دو دانگ هم را باریک سوده بآب بادرنجبویه سرشته حب سازند و خشک کرده از دو درم و نیم تا سه درم بخورند و این 

النیل ایارج فیقرا هر واحد یکدرم شحم حنظل نیم درم نمک نفطی دو دانگ  حب تنقیة بدن از بلغم کند تربد دو درم حب

گوید که درین  طبریدو نیم درم بآب نیمگرم و تا سه درم بحب احتمال علیل باریک ساییده بآب حبها سازند شربت 

نوع صرع گاهی بخار بارد خلط از قدمین و ساقین و گاهی از غیرساقین مرتف  میشود و گاهی از جمی  بدن صعود میکند 

لط کنند بعده زیر چون ضرر و فساد عظیم گردد و عالجش اینست که ابتدا به بستن ساقین از باالی موض  تصاعد خ

اند شرط زنند و بران محاجم نهند و تا زوال ایام معهودة صرع آن موض  را بسته دارند بعد ازان این  موضعی که بسته

مطبوخ نوشانند هلیلة سیاه و کابلی هر واحد پانزده درم هلیله آمله شیر آمله هر واحد سه درم سنا اسطوخودوس 

درم افسنتین رومی افتیمون بصره بسته ایرسا هر یک هفت درم تربد کوفته قنطوریون حشیش غافث هر واحد چهار 

فودموکمافیطوس کماذریوس هر واحد سه درم یوند کوفته دو درم جعاه پنجدرم مویز منقی بست درم بدستور مطبوخ 

انگ خربق سیاه بپزند و صدر درم یا بقدر قوت مریض ازان گرفته نیم درم غاریقون و دو ثلث درم ایارج فیقرا و یک د

کوفته بیخته بعسل سرشته دران مالیده نیمگرم بنوشند و چون همه بیاشامند و پرهیز تام کنند و اغذیة ردیه ترک نمایند 

بمزاج نظر کنند اگر متغیر نشود و لوزم معجون مثرودیطوس یا ایارج ارکاغانیس هر کدام ازینها که خواهند در هر سه 



446 
 

ت او متحمل استفراغ زیاده تر ازین باشد فصد هر دو صافن نمایند و خون وافر بگیرند و در روز دو درم کنند بعده اگر قو

کنم زیرا که عالج صرع دماغی و معدی عالج این نوع نیز هست و عالج مخصوص این نوع  عالج این نوع استقصا نمی

ز التحام من  کنند تا آنکه ازان ست و بعضی اطبا گویند که ساقین بشکافند و ا بستن ساقین و شرط او و وض  محاجم

زرداب بسیار جاری شود و اخالط نازل گردد و ازین موض  سائل شود و بدانند که فائدة شگافتن نزد کسی که قائل 

گوید که اگر سبب فاعل صرع ارتفاع ریح ردی از بعض اعضا  سعیدست  ست همین طریق اجتماع اخالط در جمی  بدن

که ازان بخار بسوی فوق مرتف  میشود و عسل بالدروزیت بران عضو طال کنند تا قرحه باشد مبادرت بشد عضوی کنند 

گردد و بران شرط زنند و خردل بمالند و تنقیة بدن و تلطیف اخالط کنند و اصالح سوء مزاج بمعاجین ملطف اخالط 

و ایالقی مینویسند که اگر سبب صرع بخاری باشد که  جرجانیمثل تریاق و مثرودیطوس نمایند و بتقلیل غذا امر کنند 

از عضوی بعیدتر چون انگشت پای و دست و مانند آن براید پیش از وقت نوبت برتر ازان موض  بعصابه سخت بندند و 

چون وقت نوبت بگذرد پای یا دست که بخار ازان میخیزد اندر آب گرم نهند پس عصا به بکشانید و آن موض  را بپارچه 

وشت بمالند و تدبیر ریش کردن آن موض  سازند و محاجم نهاده بمکند و مدتی جراحت را تازه دارند تا اخالط بسیار ن

ازان بپاالید و طالئی که در قول عیسی گذشت بران موض  نهاده بربندند و این دوا زودتر ریش کند زراریح و کبیکج و 

 ربندندسرگین باز هر سه را بعسل بالدر سرشته برنهند و ب

 صرع اطفال

اند بصرعی  الصبیان را مخصوص داشته العصبیان گویند و بعضی ام الصبیان و ریح صرع که بکودکان افتد اکثر آنرا ام

که با تپ حاد محرق باشد و سببش در اکثر کثرت رطوبت و سوء هضم مرضعه و تناول آن غذای مغلظ مثل لحم بقر 

بقول گیالنی صبیان را صرع بیشتر بسبب رطوبات ایشان افتد اگر جارئیز باد ش و باشد و گاهی از سقطة مانند آن افتد و 

حرارت این رطوبات موجب کثرت تولد ریاح ازان میگردد و اعصاب ایشان بزم قابل نفوذ آن ریاح میباشند فلهذا اکثر 

ئ ست و صاح کامل گوید البر حدوث صرع باستاین از ریح بود بهر آنکه رطوبات ایشان مولم نیست و صرع صبیان سهل

که اکثر این مر  صبیان صغار را عار  میشود و بدوسبب یکی رطوبت مزاج اومغة ایشان بالطب  و دوم رداءت تدبیر 

پس اگر این مسبب سوء مزاج طبیعی باشد در اول زمان والدت حادث شود و اگر بسبب سوءتدبیر باشد حدوث او بعد 

ا ینبغی نمایند اکثر ازین مر  صحت یابند و ازان خالص شود و مؤلف جام  ازین بود و صبیان را چون معالجه کم

گوید که صرع عار  بصبیان گاه صفراوی بود و گاهی بلغمی دراین اکثر بود و جهال اطبا باین کالم که بعضی صرع 

وی فقط و ایشان را الصبیان میگویند مغرور بوده یقین میکنند که صبیان را صرع عار  نمیشود مگر صفرا صفراوی را ام
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نمایند پس بقول صاحب ذخیره طبیب را باید که گمان این امر نکند که هر صرع که  بکثرت استعمال مبردات هالک می

الصبیان یعنی صرع صفراوی باشد بلکه درین اعتماد بر عالمات نماید و ایضاً بعضی گمان  صبیان را عار  شود آن ام

عار  نمیشود مگر از مادة بلغم و زائل نمیگردد مگر بمسخنات و بدون مالنطة اسباب  الصبیان اطفال را اند که ریح کرده

پردازند و اکثرجا خطا واق  میشود پس اولی آنست که اوالً مالحظة اسباب و عالمات مادة حار  و عالمات به تسخین می

اند و این  الصبیان هر دو مترادف ام و باردنمایند بعد ازان بمعالجة آن پردازند و تحقیق نزد محققین آنست که صرع و

الصبیان ازان گویند که صبیان را بیشتر عار  میشود بسبب رطوبت دماغهای ایاشن و بسبب ضعف اعضا و  مر  را ام

ست واال  الصبیان درپی واق  شود ام اند که اگر متواتر و پی شرب و تناول غذای ایشان بغیر ترتیب و بعضی گفته

اند که این مرضیست شبیه بصرع نه صرع واقعی  الشیاطین نیز نامند و بعضی گفته الشیطان و ام ا فزعالصبیان و آن ر ریح

و اکثر این مر  اطفال را از جبن والدت تا بسه سالگی نهایت تا به پنج سالگی عار  میگردد و بعد ازان بندرت و 

ست و گاهی سبب او تخمة  ضعف حرارت انطاکی گوید که سبب این مر  نزدیک اطبا فرط رطوبت مزاجی و لبنی و

ست و شیخ  حدث بمرضعه یا بنفس طفل بود بواسطة ممازجت ریح حادث ازان بیش و سبب او نزد غیر اطبا اثر جن

میفرماید که صبیان را صرع بیشتر سبب رطوبات ایشان بهم میرسد و گاه در اول والدت و گاهی وقت ترغرع ظاهر 

اصابت نمایند زائل شود واال باقی ماند و باید که در زوال این مر  از ایشان قبل نبات  میشود پس اگر در تدبیر ایشان

ست که در ناحیة سر و قروع و اورام عار  شود و منخرین او سائل باشد  هوی جهد کنند بعیدتر صبیان از صرع کسی

ر رحم پاک گردد و گاهی بعد چه دماغ را رطوبتی در اصل خلقت میباشد حق او آنست که پاک کرده شود پس گاهی د

والدت تنقیه یابد با موزندکوره پس اگر پاک نشود از صرع رستگاری نباشد و اکثر صرع که صبیان را بهمرسد عالجش 

خفیف بود و بعد بلوغ زائل شود و اگر سوءتدبیر و ترک عالج اعانت او نکند و بعضی متاخرین مینویسند که سبب آن در 

ر سر ایشان اجتماع یابد و قحف را متمدد گرداند بحدیکه در      آن از هم جدا گردد که چون ست که د اکثر ریح غلیظ

انگشت بران موض  گذارند محسوس گردد و نیز اکثر سبب آن بخارات و فضول شیر محتبس در بطون ایشانست که 

تر بود و بتدابر الئقه اصالح و نمایند پس اگر ردات آن کم صعود بدماغ نمایند و چون ردات دارند احداث این علت می

آید خصوص که  العالج او آنست که نوبتهای آن دیر دیر می شفا یابند واال هالک گردند عالمت نوع قلیل الردات قابل

تر اید و عالمت نوع مهلک که مادة آن بسیار ردی و ممتلی در جمی  بطون دماغ  هر دفعه از دفعة دیگر دیرتر و ضعیف

پیچید و  زود آید و هر دفعه از دفعة دیگر زودتر واق  میشود طفل بیهو ش میگردد و ست و پای می باشد آنست که زود

در وقت حدوث این حالت دست و پای کودک را بگیرند و کف دست و پا بچیزهای خشن  عالجارد  کف بدهان می
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ب یا شبت یا مرزنجو ش ببویانند و بمالند و نگذارند که اضطراب کند و بازو و رانها محکم بندند و جندبیدستر یا سدا

جهت از آن تشنج روغن گل یا مسکه بآب نیمگرم آمیخته بر بدن بمالند بعد مالحظه نمایند آثار خلط غالب را اگر آثار 

غلبة صفرا از حرارت ملمسن بدن و نفس و تشنگی و خشکی لب و تپ شدید محرقه ظاهر باشد حجامت ساقها با شرط 

باستعمال مغز فلوس و ترنجبین و شیرخشت و امثال آن از اجزای مسهل صفرا مثل گل بنفشه و  نمایند و تلیین طبیعت

الثعلب و سنای مکی و هلیله و شیافات لینه همیشه  خطمی و خبازی و شاهتره و تخم کاسنی و گل سرخ و عناب و عنب

ت صاحب شفاء االمقام و شیر زنان بر السوس درین نوع از مجربا کنند و ترنجبین و شربت لیمو بمطبوخ گاوزبان و اصل

سر دوشیدن و خرقه بدان آلوده بر تارک سر نهادن و در بینی چکانیدن و در جایگاه سرد داشتن ناف  بود و از استعمال 

مسخنات و کذا مبردات مفرط احتراز نمایند و باقی تدابیر مبرد و طب الئق مزاج اطفال از اشربه و اضمده و سعوطات و 

چه در عالج امرا  دماغی حار و صفراوی و صداع صفراوی و صرع صفراوی گذشت باید کرد و ادویة که غیره هر 

بالخاصیت در انواع این مر  سود دارد بعمل ارند و مرضعه را غذای خفیف دهند و اشیای بارد رطب استعمال کنانند 

نگی نباشد و این نوع اکثر افتد بعد از نضج تأثیر ادبارد گردد و اگر آثار کثرت رطوبت و بلغم ظاهر بود و تپ و تش

بمسهل بلغم مکرر تنقیه کنند لیکن ادویة قوی مثل غاریقون و تربد ندهند و عود صلیب عاقرقرحا پوست بیخ کبر 

السوس هر واحد یکدو سرخ مغز فلوس گلقند هر یک سه ماشه در عرق گل گاوزبان یا بادیان جو ش داده نوشانیدن  اصل

واره مفیدست و دیگر مطبوخات مسهله مثل گل سرخ و پر سیاوشان و گاوزبان و عود صلیب و نیز بطفل شیرخ

بادرنجبویه و بیخ کاسنی و مویز منقی و سنای مکی از هر یک بقدر مناسب جوشانیده مغز فلوس ترنجبین شیرخشت 

السوس عناب  سرفه باشد اصل بقدر حاجت مالیده صاف نموده روغن بادام قدری بران چکانیده نیمگرم بخورانند و اگر

السالطین قدری  سپستان بیفزایند و اگر عمل بدیر نماید مثافه استعمال کنند بیکی از شیافات مناسبه و بعضی دخال حب

السالطین محلول در شیر مرضعه و عصارة ریوند  اند که خورانیدن جاوشیر و حب اند و ایضاً نوشته درین مطبوخ امر کرده

ز نافعست و نزد مؤلف استعمال چنین اشیای حاده در اطفال مناسب نیست و اگر ضرورت قوی افتد با شیر مرضعه نی

بطفل توانا و در حالت کثرت غلبة برودت جائز بود و ادویة مسخنه مثل جندبیدستر و عود صلیب و مشک اندک در شیر 

ست کندر  الند و این حب بعد تلیین معمولمرضعه حل کرده بخورانند و بر شقیقه و ناخنها و کف دست و پای و سر او بم

جندبیدستر صبر هر سه برابر گرفته دراب بادیان مثل خشخا ش حب بسته از یک حب تا سه حب در شیر مادر حل کرده 

بدهند و اگر عود صلیب مشک خالص عو  کندر و صبر داخل کنند در غلبة برودت قدری عود و جوزبوا افزایند و در 

ر مونگ سازند نیز مفید بود و یا عود صلیب یکماشه جدوار شش سرخ جندبیدستر سه سرخ عرق دارچینی حب بقد
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العصافیر سه سرخ فاذر هر حیوانی چهار سرخ و یا  انیسون پنج سرخ دانة مبل چهار سرخ صبر سقوطری یک سرخ لسان

یک شام در شیردایه بدل آن زهر مهره و یا مشک خالص دو سرخ گرفته برابر دانة مونگ حب ساخته یکی صبح و 

ساییده دهند و عرق صعتر مرکب نیز مفیدست و جدوار نیم دانگ بشیر مادر سوده چند نوبت خورانیدن بغایت 

ست و در تواتر نوبت صرع یا امتداد و نوبت آن دست و پا بستن و محاجم بران نهادن و خردل ساییده بر کف  مجرب

دبیدستر اندرون گو ش و سوراخ بینی و کف دست و پای و دادن پنیرمایة پای مالیدن نیز مفید بود و همچنین مالیدن جن

خرگو ش از نیم دانگ تا یکدانگ بآب حل کرده فائدة تمام دارد و اگر عود کند از جمله تدابیر مجربه اینست که دانه 

لفورافاقه رد ا مراجا بآتش سرخ کرده میان دو ابرو و بر پیشانی داغ نهند خصوص هنگام نوبت که از سوز ش آن فی

میدهد و باز عود نمیکند و بعضی با پشک گوسفند هم داغ میکنند و قبض طبیعت روان ندارند و حکیم شریف خان 

صاحب عالج طفلی که عمر ش قریب بست روز بود و در شبانه روز او را چند مرتبه صرع عار  میشد بدین طریق 

در گلوی او منضجات دادند و بعده تنقیه بمسهالت م  اعتنا  فرمودند که بعد تعلیق نر و مادل عود صلیت یسحان کبود

بحال مرضعه مکرر نمودند بعد ازان حب معمولی که مذکور شد دادند پس بداغ از مرجان میان هر دو ابرو نمودند بعد 

فت و داغ باز مسهالت دادند و حب مذکور استعمال فرمودند و در میان هر مسهل چند منضج میدادند تا آنکه صحت یا

 بعده صرع عود نکرد

 ست ذکر ادویة مفرده و مرکبه که ناف  این مر 

اگر فاذ حیوانی در شیر یا دوغ ساییده قدری قلیل ازان بدهند بالخاصیت در انواع این مر  سود دارد و تعلیق عود 

جر الماس و صلیب و سنگ زبرجد و زبدالبحر بقول جالینوس مارقسیشا و سرگین فاخته و بقول رازی موی سگ و ح

ست و گویند که تعلیق بالدریا  فاوز هر معدنی و جلد شیر م  شعر او و چوب اراک هر واحد در گلوی طفل مزیل صرع

ایناب ثعلب یا دندان گرگ یا لب باالی کورمو ش یا فوه برصبی مصروع نیز ناف  و شربت شقایق که از گل الله بست 

سفید بقوام آورده باشند بطفل نیم مثقال و بدایه دو مثقال خورانیدن ناف   مثقال جوشانیده صاف نموده با چهل مثقال قند

ست و کذا چند عدد کرنجوه بجامة معصفر بسته در کاله طفل آویختن و کذا دادن یک قیراط عود صلیب  صرع اطفال

دستر مشک خون سادة طفل مفید و جندبی بعرق بادیان سوده کمال مفید و مؤثرست و نهادن قدری سداب و شبت زیر و

ست نوبان مفرداً و مجموعاً استعمال کنند و یا برگ زقوم نصف عدد در طول برلو  خرگو ش خشک کرده مومیائی اصیل

چراغ گرم کرده و آتش افشرده قرنفل یا فلفل گرد یا دارفلفل دران ساییده بنوشانند و یا کرمی که در درخت چک سینی 

ر شیر مادر حل کرده بنوشانند و کرم کاغذ که بصورت ماهی و کوچک میباشد میباشد و آنرا اکثر بطوطی میخورانند د



451 
 

ست و قدری  همین تأثیر دارد و همچنین کرمی که بر دیوارهای مکان میباشد در جوف غالفی بصورت تخم خرپزه ناف 

طالی آن بر سر جوب پیارانگا با فلفل سیاه ساییده مفیدست و چکانیدن چند قطره خون گرم شپره در گو ش و بینی و 

ست و کذا خون اخیل که بهندی الل گویند و بعضی که اگر الل را باالی سر طفل ذبح نمایند و خون آنرا  مؤثر تام

گرماگرم بر سر او بمالند با بخاصیت انواع این مر  نافعست و عسل بآب ادرک لیسانند و جندبیدستر با پودینه و زیرة 

ق اربعه بخورانند و خون گو ش خر یا خرگو ش در حلق چکانیدن قوزاً دف  میکند و سیاه دراب ساییده بنوشانند یا تریا

الطیب در گالب ساییده بر شکم ضماد کنند و سعوط ملخ درخت عشر  صعتر فارسی کندر کف دریا مصطکی سنبل

پشت و آرد  خشک کرده با فلفل سیاه مساوی ساییده فوراً نف  میکند و بعضی گویند که اگر از خون کشف یعنی سنگ

جو و عسل هر سه مساوی بقدر فلفل حب ساخته یکی صبح و یک شام بخورانند داف  صرع اطفال است و پوست هلیلة 

زرد تربد موصوف پودینة باغی مساوی کوفته بیخته در شیرا و یا دراب یا در عرقی گرم طفل یکساله را یکماشه و دو 

ست و این دو مشهور بدوای نسوت و  الصبیان و دبة اطفال تن ناف  امساله را دو ماشه و علی هذا حل کرده در حلق ریخ

پودینه است و صغر جندبیدستر زیرة کرمانی مساوی ساییده سه حبه ازان در شیر حل کرده در حلق طفل ریختن بقول 

ر ساختن بخشد و ایضاً زنجبیل خردل کاشم نانخواه سوده در عرق گاوزبان حل کرده و جو یبوعلی سینا اکثر صحت م

ست و جندبیدستر حلتیت باریک سوده بقدر چهار جو در شیر مرصعه حل کرده طفل را در او شهر سه سوز و کذا  مجرب

وط پوست بندق هندی و تبخیر گوید که سع بغدادیست و  در وسط شهر و آخر آن سعوط کنانند که مجرب معتمد علیه

ل بشهد و قدری سداب ساخته و در ازالة مصرع صبیان تجربه کره و دواءالعنص ابن تلمیذالصبیانست و  بمغز اومزیل مریح

ست سیمادر صبیان و گویند که  گوید که عاقرقرحا سوده بعسل سرشته در سه روز لعقه دادن داف  صرع ابن نوح

ف اجودازان فاوانیاست و بقول رازی اگر شونیز بسرکه ساییده در عسل آمیخته بدهند برای صرع اطفال و امزجة ضعی

ست و دیگر دواهائی که در صرع بزرگان مذکور شد درینجا  نظیرست و این دوا را حقیر نشمرند که مجرب بالتخلف بی

سودمند بود و باشد که این مر  بعد بلوغ خودبخود زائل شود و گویند که اگر قیصود سوده مولود را در ساعتی که تولد 

الصبیان نامند میتواند بود که نزدیک بعضی  فرماید صرعی که آنرا امشیخ می اقوال اکابرکند بلیسانند صرع عار  نشود 

ملبا از قبیل صرع صفراوی باشد و لهذا در عالج آن امر بتربد و ترطیب قوی بدن از ابزن و سعوطات باردة رطبه و 

تن در خانة سرد یا اند و اگر طفل باشد دایه را بنوشیدن چیزیکه شیر او را سد کند و به نشس دوشیدن شیر بر سر نموده

ست که این نزدیک ایشان صرع صبارائی یا مانیائی باشد و استعمال این اسم  سردابة خو ش هوا امر میکنند و مشابه

او مینوسد که معالجة صرع صبیان باین طریق کنند که اصالح غذای مرضعه  ایضاًنزدیک محققین اطبا مشهور نیست 
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وجود جودت کیموس و مرضعه را از جمی  اشیا که مؤکذ شیرمائی یا فاسد یا  نمایند و مائل بحرارت لطیف گردانند با

غلیظ باشد پرهیز کنانند و از جماع و حمل او را من  نمایند و طفل را از چیزیکه دران مغافصت و از عاج باشد مثل 

ب و خوف و سردی آوازهای بزرگ بلند مثل آواز طبل و بوق درعه و جالل جاول آواز صالحین و از بیخوابی و غض

شدید و گرمی سخت و سوء هضم اجتناب کنانند و تکلیف ریاضت قبل از طعام برفق دهند و حرکت بعد طعام بران 

ست پس اگر تحمل استفراغ بود ادویة که مستفرغ بلغم برفق باشد بعمل ارند و گاه گاهی قی کردن بماءالعسل  حرام

رانند و سداب و سائر ملطفات ببویانند بهر آنکه تشمیم بشمومات که ایشان را سوده دارد و گلقند شکری و عسلی بخو

و ایالقی مینویسند که باید دانست هر صرعی که اطفال را افتد  جرجانیمذکور شد گاهی ایشان را کفایت کند 

از جماع من  باید  الصبیان نباشد و دران اعتماد بر عالمات مواد باید کرد وو هر عالج که واجب گردد دایه را باید فرمود ام

کرد و کودک را نگاهدارد تا ناگاه آواز قوی چون آواز طبل و جالجل و مانند آن نشنود چنانکه بترسد و از گرمای سخت 

اند که گاهی صبیان  و رازی گفته جرجسو سرمای سخت و ناگواریدن غذا نگاه باید داشت و سداب بویانیدن سود دارد 

الصبیان نامند پس درابزن روغن بنفشه نیمگرم نشانند و شیر و روغن بنفشه  مه آنرا امرا تشنج یابس حادث میشود و عا

بر سر نهند و در بینی چکانند و بموم و روغن بنفشه و لعاب اسپغول بر سر لطوخ نمایند و اگر طب  قبض گردد بشیاف 

ن یا دختران یا بز که خر بر سر مسهله حرکت دهند و از طالق او بمسهل معتر  نشوند و ازان حذر کنند و شیر زنا

گویند که بشیر دختر یا پسر و روغن مغز تخم کدو یا روغن  بعضیدوشند که بصرع حادث از یبس و تشنج نف  میکند 

بادام سعوط کنند و شربت بنفشه بآب سر و یا لعاب اسپغول بشکر و یا لعاب خطمی و بز رقطونا بشکر و یا شربت نیلوفر 

ءالشعیر ساوه بروغن بادام و شکر و یا مطبوخ قطعة کدو بشکر و یا آب انار شیرین و لعاب اسپغول بماءالشعیر و یا ما

بروغن بنفشه اندک اندک هر ساعت بیاشامند و بر پشت و گردن روغن بنفشه در روغن کتان و بر سر و گردن و پشت 

ل بنفشه ساییده بآب روغن کنجد پخته روغن به تن بمالند و تغریق سرد عنق و صلب و بشیر بز نمایند و خطمی و گ

الملک و بابونه بروغن کنجد پخته بر سر و گردن ضماد کنند  نیمگرم بر سر ضماد سازند و یا جو مقشر و بنفشه و اکلیل

و دراب مطبوخ گل بنفشه و یا روغن کنجد نیمگرم بنشانند و بآب مطبوخ تخم خطمی و گل کدو و نیلوفر و یا بمطبوخ 

گوید که نوشیدن بنفشه نف   جالینوسفر و قطعة کدو و یا بمطبوخ برگ کنجد و کدو بر سر نطول سازند بنفشه و نیلو

ست و مرضعه را در سرداب و قریب آب نشانند و اصالح غذا کنند و  الصبیان میکند و آن خناق عار  بایشان و تشنج بام

الصبیان که از رطوبت عار  گردد تریاق نوشانند و  و ام شوربای چوزة مرغ فربه و یا پایچة برة شیرخواره یا بزغاله دهند

بکند ش و مانند آن عطسه آورند و انیسون و شونیز ببویانند و در طبیخ برگ غار و برگ سعد بنشانند و روغن قسط 
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بمالند و بر مخارج اعصاب بکمادات یا بسه مثل  نمک و حرمل تکمید کنند و بمرارات سعوط سازند و بمعیه و سند 

سن تبخیر نمایند و آب سداب و یا جندبیدستر در بعض روغنها حل کرده بمنخرین بطوخ سازند و شابانک و جاوشیر رو

الصبیان اوالً بر گو ش  گوید که در ام انطاکینیز نافعست و چون شهد انج زیر سر بدارند طفل ازین مر  محفوظ ماند 

ود خشخا ش جوشانیده استعمال کردن و خوشبو و شیرینی شرط زدن و ربوب فواکه و اشربة آن نوشانیدن و عناب و ج

ترک نمودن و رروغن قسط و کدو و بنفشه مالیدن و از مجربات من اینست که سیب را یا سوم حصة آن عناب و چهارم 

آن جو مقشر در ده چند همه آب بجوشانند تا چهارم آب بماند صاف کرده با همچند آن شکر بقوام ارند و مداومت 

او کنند م  مالزمت تدهین سر و اطراف بزیت که دران سداب و فاوانیا و اندک برگ آس سبز پخته باشند و از  استعمال

اشیای نافعه دران شیر زنان و خر و بز مطلقاً و گل کدو در روغن نیلوفر سعوطاً و لعاب بهدانه و اسپغول شرباست و در 

گذر بشکر درین مر  چیزی بهتر نیست و برگ کنجد و  نزهنه مینوسد که از شرب آب انیسون و تخم کرفس و تخم

کدو در شیر خر یا زن یا بز پخته بروغن بنفشه آمیخته طالکنند و اگر زمستان باشد روغن کتان با برگ سداب و گالب 

گوید که اگر صرع بطفل  ابوسهلست  پخته بر سر و گردن طال نمایند که این مجربست و کذا فاوانیا که آن عود صلیب

اشد باید که چیزی از ادویه دران استعمال نکنند که در اکثر امر وقت کبرسن او زائل میشود و معذلک سزاوارست که ب

صرف عنایت بحال مرضعه نمایند پس اگر شیر او غلیظ باشد تلطیف تدبیر او باید کرد و مباشرت با مرد ترک کنانند که 

د و غذای مؤلد خلط محمود بخورانند و سکنجبین عنصلی استعمال این شیر را فاسد میکند و قبل طعام استعمال کنانن

فرمایند و طفل را باندکی معجون شلیثا بآب مرزنجو ش ساعتی قبل از نوبت سعوط کنانند و تعلیق چوب فاوانیا بران 

صرع گوید که بقراط در کتاب فصول ذکر کرده که هر که را  صاحب کاملالمنفعت است  کنند که این صبیان را عظیم

افتد  قبل از روییدن میو عانه عار  میشود صحت او بانتقال سن و بلد و تدبیر میگردد و کسی را که صرع بعد ازان می

باید که هر گاه این مر  بصبیان عار  گردد بدوای قوی از ایشان تعر  نکنند زیرا که  یابد و لهذا می کمتر شفا می

ها حرارت قوی گردد برودت بشکند و رطوبت فضلی دماغی خشک شود هر گاه ایشان بسن جوانی رسند و در ابدان آن

باید که عنایت بتدبیر ایشان دارند پس اگر کودک طفل باشد مرضعه را پرهیز کنانند و اصالح شیر او نمایند و  لیکن می

الکیموس مثل تعدیل و میالن مزاج او بحرارت و یبس کنند بنوعی که امر بریاضت معتدل نمایند و تغذیه باغذیة جید

گوشت ماکیان و تیهو مشوی و مطبخن و مانند آن فرمایند و اگر صبر برین نباشد لحم بزغاله و برة یکساله و نان 

خشکار نقی جیدالصنعت دهند و چون اندک شراب رقیق ریحانی که نه کنه و نه نو باشد بنوشانند تسخین و تلطیف 

اند و همچنین جوز  استحمام بدهند و از البان من  کنند که مضر راس نماید و سکنجبین عصلی قبل غذا و بعد ساعتی از
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و جرجیر و کرفس و جممی  بقول سوای پودینه و بادرنجبویه و کاهو و کاسنی و چقندر این مر  را ضرر دارند و از 

بیان از چهار سال سائر فواکه السیما اقسام خرما من  کنند و باین تدبیر در عالج اطفال اکتفا نمایند و کسی که از ص

تجاوز کرده باشد باید که دران ادویه و عالج استعمال نمایند بنحویکه سعوطات موافقه مثل این سعوط بعمل ارند 

جندبیدستر و جاوشیر هر واحد یکدانگ صبر و مر هر واحد نیم درم همه را با یک سوده بآب شهبانج سرشته حبوب 

عوط نمایند و عود فاوانیا بر کودک تعلیق نمایند که آن نف  عجیب در کوچک سازند و بوزن دو حبه بآب مرزنجو ش س

ابراء این علت دارد چه جالینوس ذکر کرده که این چوب بر طفل معتاد بصرع تعلیق نمودم و آن طفل صرع نکرد و بعده 

اگر طفل الئق آن چوب ازان جدا کردم پس صرع عود کرد و باز مرتبة ثانی تعلیق آن کردم و از صرع صحت یافت و 

ریاضت باشد امر بریاضت معتدل نمایند و اغذیة محموده مثل لحموم طیر چون بچة ماکیان و تیهو و دراج و کبک خوب 

پخته بخورانند و از شیر و فواکه و خرما و جوز و سائر مبخرات و مصدعات و از شراب السیما کهنه که امتالی سر از 

شراب رقیق ریحانی ممزوج دور حمام داخل کنند و بعد خروج ازان از هوای بارد بخار میکند من  نمایند مگر اندکی از 

حذر کنند و از اغذیه و اشربة بارد و اب سرد من  کنند و سکنجبین عسلی معمولی بسرکة عنصل بقدر تحمل طفل 

بلد حار کنند اگر این بدهند و بالجمله بتدبیر مسخن ملطف پردازند و درین اسراف نکنند و اگر در بلد بارد بود نقل ب

ممکن بود زیرا که چون این فعل کنند و این تدبیر نمایند و بسن جوانی رسند ازین مر  شفا یابند و ایضاً باید که در 

الصحت عمل کنند اعنی نقل ببلدی که هوای او مضاد امرا  ایشان باشد باید کرد  سائر اصحاب امرا  مزمنه بطی

و بعجلت موافق گردد بعضی متأخرین مینوسند که اگر عالمات بلغم ظاهر باشد باید که بهرانکه هوا حاله و تغیر دهد 

بتسخین پردازند و صعتر و مرزنجو ش و عود صلیب و زیرة سیاه مجموع یا انچه حاضر باشد نرم سوده مقدار سه حبه در 

آید و در  الفور بافاقه می که فی شیر مرضعه حل کرده نیمگرم یکدو قطره در گو ش و بینی بچکانند و باقی را بخورانند

ادویة مسهله ملینه که سابق مذکور شد بادیان و اسطوخودوس و صعتر و مرزنجو ش و مانند آن افزوده تلیین شکم 

نمایند و شیافات ملینه بکار برند و شیاف پشک مو ش درین امر مؤثرست و خورانیدن سکاسکینج و شلیثا و داءالمسک 

واال بآب مرزنجو ش و تمام و قطور آب مرزنجو ش در بینی مفید بود و خاصة در ابتدای شهر بآب شاهبانک اگر بهمرسد 

و قبل از نوبت و اسثتشمام اصبر و زعفران نمایند تا آنکه عطسه آید و خردل ساییده در سرکه تر کرده بر آهن گرم 

ناف  بود و پرهیز مرضعه و اصالح ریخته رسانیدن بخار آن بدماغ و تکمید سر بنمک و سبوس گندم و بستن آن بر سر 

حال شیر آن و اجتناب از اشیای منجره و مؤلد بلغم ضرورست و چون اکثر مادة این مر  رطوبت بود و در ابتدای ماه 

که زائدالنور باشد اطفال را این مر  بیشتر افتد باید که طفل و مرضعة او را از تدابیر باردة مرطبه باز دارند و اندکی 



454 
 

سبب  و عود صلیب و مشک سوده هر دو را بخورانند خصوص در شبها و هنگامی که طفل گریة بسیار بی جندبیدستر

ست و نیز بر بناگو ش و گردن و سر بینی و  ظاهر گند و یا سوء تنفس و بیخوابی بود که آن از عالمات تقدم این مر 

یب بسته در گردن او آویزند و نگذارند که طب  ناخنها و دست و پای طفل بمالند و در پارچه قدری جندبیدستر و عود صل

الصحه برای اصالح  او قبض ماند بلکه ملین دارند و مرضعه را معاجین و جوارشات گرم چون دواءالمسک حار و حافظ

شیر دهند و طفل را از اجتماع آوازهائله مثل رعد و تفنگ و از غسل بآب سرد و دیدن چیزهای روشن براق و آمدن بر 

دیگر اسباب محرک صرع محفوظ دارند و از اشیای مضر صرع مثل اذیة غلیظ مرطب و بقوالت و اشیای  بلندی و

شیرین و چرب و تیز و غیر آن که در صرع بزرگان مفصل مذکور شد پرهیز کنانند و باید که دایة طفل حامله نباشد و 

و طفل را قبل از شیردادن بانواع حرکت الئق او  شیر او متغیر الرائحه نبود و او را بدخول حمام بر ناشتا امر نمایند

 تحریک فرمایند و زیر و سادة او سداب و شبت بدارند

 سکته

و آن معطل شدن اعضاست از حس و حرکت بجهت سدة تامه که در بطون ثلثة دماغ و در مجاری روح افتد چنانچه 

انب دماغ یکبارگی من  کند و این مر  دفعةً افتد و روح نفسانی را از نفوذ او بسوی اعضا یا روح حیوانی را از نفوذ بج

هر گاه عار  شود و چشم صاحب او کشاده یا بسته باشد و بر پشت یا پهلو افتاده یا نشسته بود بر همان حال بماند و 

مثل خفته بود پس بقول شیخ اگر با وی آالت نفس معطل یا ضعیف شود نفس سهل نبود بلکه درینجا کف در دهن 

تر بود و بر عجز قوت محرکة اعضای نفس داللت  ذی فترات مثل اختناق رحم بود و یا بغطیط باشد و این صعب باشد و

تر آنست که دران نه نفس ظاهر شود و نه کف و نه غطیط پس اگر آفت عظیم در نفس نباشد و در حلق او  کند و سخت

ارتر از دیگر اقسام بود لیکن از خطر عظیم خالی نباشد و چیزیکه بچکانند فرو رود از بینی بیرون نیفتد او اگر چه امیدو

بقراط گوید که سکته اگر قوی باشد صاحب او به نشود و اگر ضعیف بود عالج او سهل نباشد و گاهی اطبا سکته گویند 

 بدان فالج عام بهر دو شق مراد ایشان باشد و اگر چه اعضای وجه سلیم بود و گاهی استرخای یک شق را سکتة آن

شتق گویند و این در کالم بقراط آمده است و سکته در اکثر امر منحل بفالج و لقوه گردد بقراط گوید که اگر صداع دفعةً 

بصحیح عار  گردد پس سکته افتد با تنفس و خرخره قبل از روز هفتم هالک شود لیکن اگر او را بپ اید و ماده 

و ابدان و تدابیر رطبه افتد و خصوصاً درانجا با رطوبت برودت نیز سکته اکثر بذی اسنان  بدانکه وبگذازد خالص یابد 

باشد و اگر بصاحب مزاج حار یابس عار  شود صعب باشد و سکته از حرارت کمتر افتد و هر گاه مادة فالج در هر دو 

ثر سبب سکته جانب منبسط گردد سکته پیدا کند چنانکه مادة سکته که در یک جانب جاری شود فالج احداث نماید و اک
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در بطنین مؤخر دماغ بود کسانیکه بسبب سوداویت خون بفصد محتاج باشند هر گاه فصد کنند ازان راحت یابند بیم 

باشد که از تأخیر فصد سکته یا فالج افتد و استدالل بسکتة دائره تناول ادویة حارة حاده است که هر گاه ادویة حاره 

صاحب کامل گوید که گاهی سکته از امتالی شراب سکر عنیف حادث شود و این  زیاده تناول نمایند دوره زودتر اید و

ست مگر آنکه با وی تپ اید تا تلکم کند در ساعتی که خمار او منحل گردد و سکته که دران نفس  نوع سکته قتال

ست و  محسوس بود امیدوارتر از انست که دران کف دهن ظاهر شود و چه کف نشان عجز قوت محرکة اعضای نفس

تر باشد تنفس شدیدتر بعظم بود و غطیط یعنی خرخره در  آن ردی باشد و در اکثر عالج نپذیرد و هر قدر که مر  قوی

تر باشد و  سینه بنابر صعوبت تنفس و استکراه او مسموع گردد و هر گاه مر  قوی نبود غطیط کمتر و تنفس سهل

بود آنرا فرو نتواند برد و از بینی خارج گردد و از معطسات عطسه  چیزی رقیق که در دهن ریزند فرو برد و گاه علت قوی

ست و ایالقی گوید که اگر تنفس بسهولت بود لیکن بالنظام باشد  نیاید و در دهن کف اید و این هر سه عالمت ردی

 ست و کسی را که اختالج همه اعضا عار  که گاهی ضعیف و گاهی زیاده گردد پس این هم عالمت صعوبت علت

شود پس او را سکته واق  شود زود هالک گردد و جرجانی گوید انجا که سبب سکته ضعیف باشد اگر کشاده شود بفالج 

کشاده شود یا بلقوه یا بهر دو و گاه باشد که سبب سکته قبض طب  باشد و بدین سبب عالجش بحقنه و شیاف و 

تنقیة ماده ادویه و اغذیة گرم خورد و بدان  دوار بی مسهل قوی باید کرد و بسیار باشد که صاحب صداع بارد یا صاحب

سبب ماده بحرکت اید و بجانب دماغ رود و سبب سکته گردد و مسیحی گوید که سکته در اکثر امر عالج نپذیرد خاصةً 

قسم صعب ازان و اگر ضعیف باشد و باندک غطیط و جیدالتنفس باشد امید از عالج او قط  نباید کرد و تا ممکن بود 

سبب سده سکته یا انقبا  دماغ باشد و یا امتالی آن و موجب انقبا  رسیدن سردی  الحاصلدران جد نمایند 

ست دفعةً بدماغ یا المی شدید از ضربه و سقطه بر قحف که باعث ورم نگردد یا ایذا از بخارات فاسد اخالط یا بخار  قوی

و باعث امتال خلطی غلیظ بود که بطون دماغ را ممتلی عفن وبائی یا کیفیت ردیة سمیه چنانکه در صرع مذکور شد 

گرداند یا امتالی خون کثیر که مجاری روح یگبارگی پر سازد چندانکه روح قلبی را مجال نفوذ بسوی دماغ نماند و این 

دة نوع را خناق قلبی گویند و خلط غلیظ در اکثر بلغم لزج بود و یا بلغم مخلوط بسودا و یا خون غلیظ و گاهی ما

ست که اخالط مذکوره درم پیدا کنند و از جهت امتالء از جهت تمدید موجب سده شوند و این  سوداوی باشد عام

الحقیقت قرانیطس و یالثیرغس ست که بسکته منجر گشته و این نوع سکته صعب بود خواه ماده حار باشد خواه بارد  فی

بود طریق تشخیص این مر  و اسباب آن بدانکه گاهی و یا بغیر ورم باعث سده گردند و این قسم در اکثر سهل 

انسان را چنان سکته صعب عار  شود که دران نفس ظاهر نبود و نه کف اید و نه غطیط باشد و نبض بالکل ساقط 



456 
 

گردد حتی که صاحب او مشابه مرده بود و در میان او و میت فرق مشکل شود و با این همه زنده ماند و بتدبیرها 

روز میباشد تأخیر  و سالم گردد لهذا جالینوس گفته که در دفن او تا مدت هفتاد و دو ساعت که سه شبانهخالصی یابد 

کنند مگر وقتیکه بدن او کبود و منتفخ یا گنده نشود پس درین صورت طبیب را باید که اول فرق کند در میان مسکوت 

بوتر و غیره را بر سوراخ بینی صاحب سکته نهند اگر پنبه و میت و او چنان باشد که پنبه و منفو ش یا پشم یا پر باریک ک

حرکت نماید معلوم کنند که زنده است واال مرده لیکن در اثنای این عمل آن پنبه را از تنفس مردم و باد محفوظ دارند 

ر و همچنین اگر در هردمک چشم صاحب سکته شبیه چیزی یا عکس چراغ معلوم شود زنده بود واال میت و ایضاً د

الجرم باشد آب یا سیماب اندازند و آن ظرف را بر سینه نهند و بنگرند اگر زنده است دراب یا  ظرفی که بغایت رقیق

هر گاه معلوم شود که مریض زنده است بهر تشخیص این مر  از  بلجملهسیماب حرکت محسوس شود واال فال 

انی سرو دوار و سدر و دوی و طنین و تخیل شعاع و اند مثل صداع و گر مقربین او حال تقدم عوارضی که مقدمة سکته

کسل در حرکات و اختالج همه بدن و بر هم سودن دندان در خواب انتفاخ عروق گردن و سردی دست و پا و اکثر بول 

زنگاری و نیلجی آسمانجونی یا مائل بسیاهی و روسوب تخالی دریافت نمایند و بعده بهر ادراک اسباب مر  حال تقدم 

سردی شدید بدماغ و یا صدمه بر سر و یا بودن خلل در عضوی بپرسند اگر رسیدن سردی یا ضربه و سقطه  رسیدن

بیان کنند سببش همان باشد و اگر تقدم خللی در عضوی گویند سبب سکته ایذای دماغ بمشارکت آن عضو باشد 

لثیرغس یا ضربه و سقطه سوال کنند و واالنبض او مالحظه نمایند اگر تپ معلوم شود از تقدم ظهور اعرا  سرسام و 

درین صورت سبب او ورم دماغ بود و اگر تپ نباشد بر روی و چشم و سحنه و دهن و بینی مریض غور نمایند اگر رنگ 

چهره و چشم سرخ یا کبود مشابه بمخنوق بود رگهای گردن ممتدد و ممتلی و عرق بر پیشانی ظاهر گردد و تنفس 

ار غلبة خون و سن و وقت و تدبیر متقدم موجب کثرت دم یافته شود و سکتة دموی باشد و اگر غطیط باشد و دیگر اث بی

تیرگی رنگ و خفقان و دیگر آثار سودا مدرک گردد سکتة سوداوی باشد و اگر سفیدی رنگ و ترهل بدن و کثرت بزاق 

 و بلد منخرین معلوم شود سکتة بلغمی بود

 عالج سکتة بلغمی

لبة بلغم بر چهرة مسکوت سرخی یا تیرگی محسوس شود فصد سر رو یا صافن بر همه تدابیر اگر با وجود آثار غ

شرط بر قفا نمایند و دهن او را بهر حیلة که ممکن باشد بکشانید و پر مرغ بروغن  الشرط یا بی مقدم دارند یا حجامت م 

داخته حرکت دهند تا قی آید و یا شبت و سوسن یا زیت یا روغن دیگر چرب کرده در ایارج فیقرا مکرر آلوده بحلق ان

کند ش جوشانیده شهد و نمک آمیخته در گلو ریزند و بپر مرغ مدد کنند که قی آوردن فائدة تمام دارد و اگر دندان بر 
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هم نشیند گروه زیر دندان نهند بعده مثرودیطوس یا تریاق فاروق نیم درم با تریاق اربعه یا سجرفینیا بماءالعسل یا 

انیسون و دارچینی و قاقلین و بادیان و گلقند عسلی حل کرده در حلق چکانند چند مرتبه و اگر حاضر نباشد  بمطبوخ

مصطکی انیسون زیرة سیاه جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی داخل کرده نیم گرم بدهند و یا عود صلیب در عرق 

اسطوخودوس کوفته بیخته یا جوار ش جالینوس در کیوره یا گالب سوده در حلق ریزند و یا سداب جندبیدستر عودصلیب 

عرق بادرنجبویه حل کرده در حلق اندازند و یا دوا را مسک حار در عرق بادرنجبویه و عرق گاوزبان حل کرده در حلق 

چکانند و یک مثقال حلتیت در ماءالعسل حل کرده چکانیدن نیز مفید بود و هر دو ساق و بازو بعصا بها محکم بندند و 

پای سخت بمالند و بکوبند که در جمی  انواع سکته نافعست و حقنة حاد که دران قنطوریون دقیق و شحم حنظل و کف 

فرفیون و امثال آن باشد و شیاف بعمل ارند و کند ش فرفیون جندبیدستر قرنفل و یا مشک و غالیه و سداب ببویانند و یا 

بینی را بدارند و فلفل سیاه و سفید و خربق سیاه برابر سوده بکرات  با رزد و جندبیدستر با هم بآب سوده بخرقه آلوده نزد

و مرات سعوط بکنانند تا بهو ش اید و کند ش و شونیز و فلفل و جندبیدستر و خربق و مشک ناخالص باریک ساخته در 

فل سیاه بینی دهند و یا سداب عو  شونیز و خربق مشک داخل کنند و یا شحم حنظل قتاءالحمار نوشا در کندر فل

اسطوخودوس کوفته بیخته بدهند تا عطسه آید و دیگر سعوطات فویة کمادات و ضمادات و نطوالت محله برای تسخین 

راس بکار برند مثالً آب در آب مرزنجو ش تنها یا مرکب در بینی چکانند و اگر دهرة کلنگ و یا دیگر طیور افزاینده یا 

تر باشد و سعوط عود صلیب سوده در روغن بابونه یا روغن  ند قویصرف یا باضافة صبر و کند ش و شونیز بعمل ار

نرگس آمیخته نیز مفید بود یا آب سیر تنها استعمال نمایند و یا کند ش بورة ارمنی صبر سقوطری دراب بیخ چقندر حل 

ه و روغن حنا الطیب کوفته بیخته بروغن بابون کرده صاف نموده چند قطره در بینی چکانند و عاقرقرحا دارچینی سنبل

آمیخته در بینی چکانیدن مجرب بعضی احباست و سلطان محمد مراد در مجربات خود نوشته که استعمال گل خیری 

الطیب عاقرقرحا نمک  ست و اگر بعد او بخورد باز این مر  عود نکند و سنبل سعوطاً مسکوت را افاقه میدهد و مجرب

ه تکمید سر کنند و یا قطعة نمد گرم کرده و یا خشت گرم کرده بر هندی ارد جاورس کوفته در کیسه کرده گرم نمود

سر گذارند و کاله نمد بر سر نهند و باالی آن تابة آهنی گرم کرده گذارند چندانکه موی از گرمی بسوزد و یا موی سر 

ال نمایند و ضماد بتراشند و جندبیدستر فلفل فرفیون کند ش زنجبیل شونیز قرنفل قاقله عاقرقرحا بسرکة کهنه بر سر ط

خردل سرخ فرفیون شیطرج هندی تخم انجره مساوی کوفته در سرکه پخته بعد حلق راس نیز مفید و این ضماد 

علویخان نیز ناف  گل سوسن ازرق و جندبیدستر و جوزابوا و خردل و فلفل سیاه و فاوانیا و عاقرقرحا کوفته بیخته در 

ل نخاع ضماد سازند و اگر استعمال قی و حقنه و تابة گرم و غیره بهو ش سرکة عنصل آمیخته بعد حلق سر بر سر و اص
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نیاید اول موی سرسترده مفرحات مانند خردل و جند و فرفیون و قرنفل سیر در غیره یرانجا ضماد نموده کاله نمد 

و سیماب و یا ادویة آرد و بر شرط زدن  الفور متقرح ساخته بهو ش می پوشانیده تابة گرم نهاده بربندند که آنجا را فی

االثرست و کذا بعد چند شرط خفیف بر تارک مریض بچهناک را  السالطین بآب سوده مالیدن عجیب مقرحه خاصة حب

در بول آدمی ساییده مالیدن مجرب و اگر مومیائی توتیائی سبز نوشا در چوک در سرکة عنصلی یا آب لیمو ساییده و بر 

آید و ادویة محلله مثل عاقرقرحا و برنجاسف و وج و بابونه و سداب و غیره سر مسکوت کلک زده بمالند زود بهو ش 

جوشانیده و روغن قسط داخل کرده بر سر و بر قفا ریختن و ثفل آن بریافوخ داشتن مفید و تمام بدن را مدام بگو گردد 

حل کرده باشند بدن را چرب  و سرکه و بمیعة سائله و روغن زنبق طال کنند و یا روغن ناردین که دران فرفیون و خردل

نمایند و بمالند و سر را بنجندبیدستر و شونیز بمالند و در تسخین مؤخر سر بیشتر کوشند و روغنهای گرم مثل روغن 

سداب و سوسن و مانند آن با موم مرکب کرده گرماگرم بر مهرهای گردن و مهرهای پشت بمالند واین بخور از ترکیب 

بمقرا  قط  کرده اشنه اظفارالطیب اظفارالکلب جندبیدستر گوگرد زرد فاوانیا عود قماری علویخان ناف  موی انسان 

مساوی کوفته بآب فانیذ حبها مقدار مثقال بسازند و بر اتش نهاده مقابل بینی مسکوت بدارند و این حنوک از اختراع 

و دانگ کوفته بیخته بروغن خردل و آب ست جندبیدستر یکدانگ عاقرقرحا فاوانیا جوزبوا بساسه قرنفل هر یک د ایشان

مرزنجو ش و آب فرنجمشک امیخته برحنک مالند و گویند که سر برهنه نموده تازیانة که از چرم دوالی ساخته باشند تا 

آرد و ایارج فیقرا بروغن سوسن لت کرده بر مقعد ضماد کردن در افاقة  دو صد زدن فائده میکند و مریض را بهو ش می

جندبیدستر یکماشه زنجبیل یکنیم ماشه زرآوند طویل دو ماشه  و بعد از افاقهویدی و محمد مرادست مسکوب مجرب س

در عسل دو توله آمیخته بلیسانند باالیش ماءالعسل بنوشانند و همچنین مصطکی جدوار جندبیدستر بدهند و یا از نیم 

کی و عصل درم تا یکدرم تریاق کثیر یا مثرودیطوس یا تریاق الذهب بآب مطبوخ بادیان و زیرة سیاه و انیسون و مصط

بدهند و ادویة گرم بر سر ضماد نمایند و نضج ماده بمضنج بلغم نموده بعد روز چهارم یا هفتم یا چهاردهم بحسب ضعف 

مر  و قوت آن از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند و اگر حاجت افتد بار دیگر بحب منتن تنقیه کنند و گویند که 

ا وقت شب دهند و صبح مطبوخ اسطوخودوس علویخان نوشانند چهار پنجروز و جهت تنقیة دماغ حب ایارج و یا لوغاذی

یا زیاده حسب مشاهدة طبیب پس بهر تنقیة خالص غراغر و کادات و نطوالت و سعوطات بکار برند این تکمید مفیدست 

ند و این نظول ناف  دانه و چاور ش هر واحد یکمشت بسابه سه توله نیم کوفته در پارچه بسته بکار بر نمک طعام و پنبه

الملک بابونه بیخ بادرنجبویه عاقرقرحا صعتر جوزبوا عشبه هر یک سه توله و مالیدن روغن مبارک از تجارت  اکلیل

االثرست آب زهرة کلنگ و کبوتر و ماهی روهو هر واحد یکماشه آب ریحان  انطاکیست و این سعوط درین باب عظیم
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ق سه ماشه بدستور بکار برند و غرغره بایارج فیقرا و عاقرقرحا و خردل و سبز سه ماشه جند یکنیم ماشه روغن زنب

سکنجبین نیز مفید و بعد تنقیه بهر تبدیل مزاج استعمال تریاقات و معاجین مثل تریاق فاروق و مثردویطوس و یا شلیثا 

بود و استمعال الطریفل  و یا سجز ینیایا یک مثقال حلتیت و یا جندبیدستر سه ماشه در ماءالعسل حل ساخته مناسب

ضغیر مقوی باسطوخودوس و ایارج فیقرا مفید سکته است و یا بعد از تنقیة تام و حصول صحت تا بست و چهار روز این 

ماءاالصول بدهند بیخ کرفس بیخ کبر پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی هر یک هفت ماشه اسطوخودوس بادیان 

سوس نه ماشه گلقند عسلی چهار توله روغن بادام تلخ و یابید انجیر مرکب نه ال خطائی اذخر هر یک چهار ماشه اصل

ماشه اضافه نموده بنوشانند و در هر هفته یک دو بار حب ایارج یا قوقایا دهند و معجون علویخانی معمولست و بشوربای 

نفل و قاقله بسیار داخل کرده بنان گنجشک یا کبوتر یا کبک یا تیهو یا مرغ یا دراج زیره و فلفل و دارچینی و صعتر و قر

تنوری غذا سازند و بجای آب ماءالعسل دهند و یا عرق بلویان و یا عرق گاوزبان حسب حاجت بنوشانند و در هر هفته 

 گردد ایارج کبار مثل ایارج روفس استعمال کنند و بعالج فالج رجوع نمایند زیرا که این قسم سکته منتقل بفالج می

 مفید سکتهذکر بعض ادویة 

نفوخ مشک و اختالط او در ادویه و شمیدن و خان موی انسان سوخته و کذا روغن خیری زرد شرباً و سعوطاً و 

طالعاً و قطوراً در بینی مجرب سویدیست دو جور روغن بادام تلخ و یا جاوشیر بقدر بندقه بآب مرزنجو ش عصارة 

ت و کذا خردل بزیت و کذا جندبیدستر بزیت و کذا س افسنتین و طالی خردل دراب ریحان که مسمی بفرنجمشک

کبا ش قرنفل و کذا جوز بوا و کذا روغن زیت که دران پودینه پخته باشند و کذا گوگرد و کذا روغن عاقرقرحا و کذا 

روغن گل زیتی دران غافث پخته و کذا سرکه و روغن گل زیتی و کذار روغن بلسان و زیت کهنه و ضماد معده بسنبل 

جند و مصطکی و کبا ش قرنفل و موم و روغن بان و سعوط خردل و یا جندبیدستر بروغن بادام و یا آب  هندی و

اسقولوقندریون بروغن بادام و یا قنه بروغن بادام و یا کبریت بقدر عدس و یا جاوشیر و یا روغن قندول و یا عصارة 

د و شم شونیز و قنه دائم و سرکة عنصل و جاوشیر و الطیب هر واح افسنتین و بخور جندبیدستر و گوگرد و اشنه و اظفار

غالیه و انفاس کبوتران و جنطیانا و برگ زفلی کوفته در خرقة کتان بسته بوییدن تا عطسه آید و قی باد خال پر مرغ 

ملطوخ بروغن کنجد و صمغ حرشف و یا ملطوخ بشیرج و جوز الرق  و حمل بروغن بلسان و زیت کهنه و حقنه بطبیخ 

واه و کذا ببورة ارمنی و آب چقندر و بسفایج و غاریقون و کذا بمرارة نر گاو م  ادویة حقنه و کذا بماءالعسل م  دیگر نانخ

ادویه و کذا بآب مالح مخلوط بعسل و کذا شحم حنظل و کذا روغن بادام تلخ و کذا آب مطبوخ قنطوریون دقیق و کذا 

نفوخ فرفیون و عاقرقرحا و شرب سنبل هندی و یا خاکستر شاخ آب چقندر و مری و شکر و نمک طعام و محموده و 
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کرم بآب و سرکه و یا مرقة کرنب و یا آب آن و یا شحم حنظل و یا انقردیا بمطبوخ حاشا یا مصطکی و یا شراب عسل 

یا حرمل و یا شراب مویز و یا طبیخ قنطوریون بعسل و یا سرکة عنصل و یا بیخ سوسن و یا جاوشیر و یا روغن قندول و 

و یا جنطیانا و یا روغن بلسان و زیت کهنه و یا سکنجبین عسلی و یا مقل فرفیون سکبینج اشق جاوشیر صبر 

جندبیدستر حرمل شحم حنظل هر یک دو درم شربت از مثقال تا دو مثقال حسب سن و قوت و لعق عسل دائم و شرب 

حنظل و یا مرزنجو ش و یا ایارج فیقرا و سرکه و غذا و ضماد شونیز و کذا روغن غار و غرغرة طبیخ کند ش و یا شحم 

بچة مرغ بشبت و مصطکی و دارچینی پخته و یا کبوتر بچه که سر و گردن او دور کرده باشند تنها یا بنخود سرخ پخته 

مسیحی گیود که اگر سکتة بلغمی باشد  اقوال حکماو یا آب نخود سرخ مطبوخ مطیب بزیت و صعتر ناف  سکته است 

در کشادن دهن و ادخال پر مرغ بروغن تر کرده و بایارج فیقرا آلوده باید کرد تا قی آید و بگیرند شحم حنظل و  کوشش

بخور مریم و قنطوریون دقیق و عرطنیثا و خربق سفید هر واحد قبضه در سه رطل آب بپزند تا رطل بماند پس صاف 

ود و خلط برنیاید اعادة آن باید کرد تا رطوبات بسیار کرده نیم رطل ازان گرفته حقنه کنند پس اگر بسرعت خارج ش

خارج گردد و گند ش و خربق سفید اندک اندک در بینی دمند و اندک تریاق یا معجون بالدر در ماءالعسل یا طبیخ 

انیسون حل کرده در حلق اندازند و تابة آهن گرم قریب سر بدارند تا آنکه موی سر بسوزد و اگر افاقه نشود موی سر 

تراشیده بخردل سودة جندبیدستر بسرکة کهنه طال کنند و سداب و قرنفل و مشک و جندبیدستر و بسباسه ببویانند و 

بعد افاقه تا چهارده روز همین تدبیر نمایند و بعد ازان روغن بید انجیر بطبیخ اصول و ایارج فیقرا بنوشانند پس در هر سه 

س بخورانند و غرغره بسرکة عنصل و ایارج فیقرا و مویزج و عاقرقرحا و پوست روز ایارج جالینوس یا لوغاذیا یا ارکاغائی

بیخ کبر و خردل استعمال نمایند و بفلفل و جندبیدستر و کند ش عطسه اورند و غذا اسفید باج کنجشک و قنابر و بچة 

نند و بعد انحطاط مر  در کبوتر و نخود دهند و ماءالعسل معمول بافادیه و حندیقون و شراب متخذ از مویز عسل بنوشا

حمام داخل کنند و عرق اورند و روغن ناردین که دران فرفیون و جندبیدستر حل کرده باشند یا روغن قسط بمالند شیخ 

میفرماید که با سکتة حادث از بلغم اگر عالمات غلبة خون یافته شود فصد صافن کنند پس حقنة قوی بعمل ارند و 

ن صموغ و زهرة گاو افتد بعده چیزی که نفوذ آن در حلق سهل باشد بنوشانند و از حبوب شیافات قویه بردارند که درا

ست و بعد ازان بر سر و اعضای او کمادات مسخنه و نطوالت معمول از ابیکه  معتمده در خورانیدن ایشان حب فرفیون

الملک و صعتر  و اکلیل دران حشایش مسخنه مثل شبت و شیح و مرزنجو ش و برگ ترنج و پودینه و حاشا و زوفا

جوشانیده باشند و از روغنها که دران قوت این حشایش باشد و روغن سداب استعمال کنند و گاهی دران عاقرقرحا و 

جندبیدستر و جاوشیر و قنه حل کرده میشود و یا بر همه بدن در زیت گوگرد امیخته بمالند و اگر کمادات از قرنفل و 
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باشد صواب بود و پای او بروغن گرم مسخن و آب گرم و نمک بمالند و فقرات را بمیعه  هیل و بسباسه و جوزبوا و وج

روغن زنبق تمریخ نمایند و بر نخاع خردل و سکبینج و جندبیدستر و فرفیون ضماد کنند و از ادهان جید برای ایشان 

عنصل رطب در روغن مذکور تا  روغن قثاءالحمار و ورغن سداب و روغن اسقیل معمول بزیت کهنه است و یا بتر کردن

چهل روز و یا جوشانیدن او دران باین نحو که بگیرند زیت کهنه یک قسط و اسقیل دوا و قیه و بپزند تا آنکه مهرا شود 

و همچنین روغن عاقرقرحا بهر دو وجه مذکور ساخته و هر روغن که بر ایشان استعمال کنند اصالح او بغیظ کردن او از 

تر نقل کنند و  باید که از مروخات ضعیف تر ابتدا کنند اگر فائده نشود بقوی اقف ماند و سائل نشود و میموم نمایند تا و

بعد تنقیه بحقنه و غیره باک نیست که در بینی او کند ش و سعوطات قوی و روغنهای قوی استعمال نمایند و آهن گرم 

قی ممکن باشد با دخال پر بروغن سوسن یا زیت چرب کرده مقابل سر او بدارند و ضمادات محلله بر سر نهند و اگر 

کرده بعمل ارند و خصوصاً چون در فم معدة او امتال معلوم شود و تخمه بران تقدم نماید از قی نف  شدید یابند و در قی 

فائدة دیگرست که تهوع و تکلف قی مزاج سر صاحب سکتة بارد با رطب گرم کند و تسهیل ریاح ایشان بچیزی که 

ج او باشد باید کرد که ازان خفت یابند و گاهی مبادرت بداشتن کروهه در دهن که در صرع مذکور شد کرده مخر

شود تا دندان او با یکدیگر فاسد نشوند و چون اندک قی کنند باید که روغن بیدانجیر مطبوخ بآب سداب هر روز دو  می

پنج درم ازان نوشیده شود اگر ممکن بود بعد تنقیه بقدر بندقه  درم بماءاالصول بنوشانند و بتدریج افزایند تا آنکه هر روز

از تریاق و مثرودیطوس و از شلیثا و انقردیا و سجزینیا و مانند آن وجور کنند و از مفردات جندبیدستر مثقال بماءالعسل و 

شانند و چون خفت سکنجبین عسلی یا سکبینج بقدر باقال بدهند و عو  آب ماءالعسل ساده یا فاویه بحسب حاجت نو

یابند غرغره و معطس بکار برند و محاجم بشرط یا بغیر شرط حسب ماده برفقا نقره نهند و در گهواره بجنبانند و بعد سه 

هفته بحمام برند و آنروز روغنهای گرم بمالند و از غراغر نافعه برای ایشان بعد تنقیة کلی طبیخ حاشا و پودینه و زوفا و 

مخلوط بعسل و ایضاً آب چقندر که دران عاقرقرحا و مویزج و حاشا و سماق جوشانیده باشند و  مانند آنست در سرکه

تر ازین آنست که بگیرند فلفل و دار فلفل و زنجبیل و مویزج و بورة ارمنی و گل سرخ و سماق و کوفته بمیفختج  قوی

طکی استعمال نمایند و قریب اینست چون سرشته ازان شیافات سازند بعده بطریق مضوغ و غرغره در طبیخ زوفا با مص

بهمین طریق بعمل ارند فلفل و دارفلفل و خردل و پودینه و از مضوغات پودینه و مویزج و فلفل و مرزنجو ش و 

ست و تأثیر او  ست مفرد و مرکب و بدان مثل گل سرخ و سماق امیختن ناگزیرست و وج از اشیای نافعه درین باب خردل

ست و برای جوهر اعصاب و محلل فضول که دران سختی  ای حارة مقوی روح که در اعصابقویست و مالش روغنه

نباشد مثل روغن سوسن برای ایشان ناف  و بعد آن روغن مرزنجو ش و روغن بابونه و شبت و روغن اذخر و خصوصاً بر 
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پودینه و حاشا و مانند آن  ست و خصوصاً که روغنهای مذکوره از زوفا و صعتر و سر چه درین اعتماد با مر راس واجب

تر آنست که در روز بر نان  ست و صواب تر از تغذیة صاحبان صرع قوت اخذ کرده باشند و تغذیة اصحاب سکته لطیف

ست و چون ارادة  تنها اقتصار نمایند و نان بانجیر خشک ایشان را نیکوست و شرب بر طعام مضرترین اشیا برای ایشان

ذا بریاضت خفیفه اقدام نمایند و اعضای مسترخیه را حرکت دهند باک نیست و بعد تناول انعا ش قوت کنند اگر قبل غ

غذا بسرعت خواب نکنند بلکه تا نزول غذا و انهضام آن صبر کنند و ایضاً بیداری بسیار نشاید که آن دماغ را مانده 

ومی جو را با عدس پخته برای ایشان میکند و از اغذیة انجرة غیرمنهضمه منحل میسازد بسبب من  آن هضم غذا را و ق

اند و مویز و بادام و انجیر از نقلهای نافعه برای ایشانست و شراب نو ایشان را موافق نیست بهر آنکه دران  نیک دانسته

ترین شراب برای ایشان متوسط میان  النفوذ بدماغ و قلب اوست بلکه موافق ست و کهنه نیز برای آنکه آن سری  فضول

چون مسکوت را تپ اید در امر او توقف کنند تا آنکه بکشاید که گاهی بحران میباشد و تا هفتاد و دو  هردوست و

ست و بدانند که در سکته و فالج  ساعت آنرا بگذارند و اگر چنین نباشد بلکه تپ بسبب ورم و عفونت بود آن مهلک

گوید که اگر چیزی از عالمات دآله بر  مجوسی مجاری تنگ میگردد پس ادویة مستفرغه استفراغ مادة فاعل آن نمیکند

غلبة خون ظاهر نباشد باید که مریض را بچیزی از اغذیه و ادویه تا گذشتن هفتاد و دو ساعت بر مر  تحرک ننمایند 

و چون ازان تجاوز کند و مریض کالم نکند باید که در کشادن دهن او سعی نمایند و آب مطبوخ زیره و انیسون و 

دران گلقند مالیده صاف کرده پاشند نیمگرم بحلق بچکانند و عنصل ساقین و بازو محکم به بندند و کف پای بادیان که 

الملک     بر نجاسف  او بمالند و روغن گل و سرکه بر سر ریزند و حقنة حاده مثل این حقنه استعمال نمایند بابونه اکلیل

ت عاقرقرحا قتاءالحمار خریق سفید شحم حنظل هر واحد شبت جعده خارخسک قنطوریون غلیظ و دقیق هر واحد یکمش

سه درم عرطنیثا سداب خشک هر واحد چهار درم تخم بیدانجیر پنج درم تخم کرفس نانخواه هر واحد ده درم همه را 

در پنج رطل اب بجوشانند تا یکرطل بماند پس نیم رطل ازان صاف کرده جاوشیر و سکبنیج و مقل در قدری آب حل 

واحد نیم درم بورة ارمنی یکدرم روغن زنبق روغن ناردین یا روغن قسط هر واحد یک اوقیه آمیخته حقنه کنند  کرده هر

که نافعست پس سعوط لقوه و فالج بکار برند و اگر حاضر نباشد آب سیر افشرده باندک روغن خیری سعوط کنند و 

ندک سکنجبین عنصلی بآب گرم و قدری روغن اندک کند ش و جندبیدستر و خربق در بینی دمند و عطسه آورند و ا

خیری یا نرگس یا سوسن و نمک جریش و آب ترب افشرده در حلق او بقم  و غیره چکانند و در حلق او پر بروغن 

چرب کرده بایارج فقیرا آلوده مکرر داخل کنند تا قی آید و بعد قی شربت عسل دهند و روز دیگر از قی اندک تریاق از 

م مثقال بحسب حاجت یا اندک معجون بالدر بآب مطبوخ انیسون و مصطکی بدهند و گاه گاهی عسل نیم درم تا نی
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بلیسانند و تکمید سر بآب مطبوخ بابونه بر نجاسف صعتر پودینه قرنفل سلیخه بسباسه اشنه عاقرقرحا نمایند و باطلیة که 

تابة آهن گرم کرده بر سر نهند تا آنکه موی  در عالج لیثر غس مذکور شد طال سازند و اگر باین تدبیر صالح نیابد

بسوزد و غذا نخوداب بزیت مغسول و زیره اندک نان خشکار دران مالیده بدهند و مدام تا گذشتن هفت روز همین تدبیر 

صول بعمل ارند و اگر افاقه نشود و کالم نکند این تدبیر تا ده روز بکار برند و اگر افاقه نشود امر او صالح نیابد ماءاال

بروغن بیدانجیر که دران ایارج مخمر بعسل مالیده باشند اندک روغن بادام تلخ بران چکانیده بدهند و این سه روز تا 

پنجروز بدهند تا در بول آثار نضج ظاهر شود و غذا نخوداب باشد و بعد ازان این حب از دو نیم درم تاسه درم بدهند تربد 

النیل هر واحد چهار دانگ شحم حنظل شیطرج هندی جاوشیر هر  هلیلة کابلی حب خراشیده ایارج فیقرا هر واحد یکدرم

واحد دو دانگ جندبیدستر یکدانگ همه را نرم سوده جاوشیر را دراب گندنا حل کرده سرشته حبها سازند و ارگ ازین 

د و غرغره بایارج و صالح نیابد ایارج جالینوس و ثبادریطوس و مثرودیطوس بتدریج دهند بعد آن تریاق کبیر بدهن

عاقرقرحا و خردل سازند و غذا نخوداب بکبوتر بچة در پرواز امده و گنجشک و قنبره باشد و شربت عسل با فاویه 

ساخته و خندیقون و شراب ریحانی بمقداریکه ذهن او را متغیر نگرداند یا نبیند ز بینی و عسلی بنوشانند و چون مر  

و روغن بلسان یا روغن قسط یا روغن ناردین هر چه حاضر باشد و دران اندک بانحطاط اید در حمام داخل کنند 

جندبیدستر و عاقرقرحا حل کرده باشند بر سر بمالند و باید که ازان این معجونات در اوقات شدید الحرارة و بلدان حاره 

طبری گوید که سکتة حادث اجتناب و حذر کنند و کسی که در بدن او حرارتی ظاهر شود دران جودت تمیز بعمل ارند 

ست یکی آنکه مسکوت غطیک کند شبیه بغطیط نائم و کسیکه از  از خلط بلغمی لزج عسراالنحالل منقسم بدو قسم

سکته غطیط کند و در دهن او کف اید البته خالصی نیابد دو آنکه با وی غطیط نبود و تنفس و حرکت شرایین در بدن 

ین قاتل و کمتر آن عسر باشد و عالج نوع اول اینست که خرقه بآبیکه دران صبر و ظاهر نباشد و مثل میت بود و اکثر ا

افسنتین تر کرده باشند آغشته بر سبابه پیچیده نهنجی که ممکن باشد در دهن انداخته تا فم مری رسانند و حرکت 

ر و قنه و جندبیدستر و دهند و اندک ایارج بحنک بمالند تا قی بحرکت اید و بحقنة حاد که دران سکبینج و جاوشی

فرفیون اندک از انها باشد بعمل ارند و اگر این هر دو عالج فائده نکند سعوط بروغن که دران فرفیون و جاوشیر پخته 

باشند بکار برند و اگر چه در سعوط خطرست و اگر این اثر نکند امید صحت او نباید داشت و عالج نوع ثانی بعینه 

اده نمایند که آیینه گرم کنند و بر سر کاله نمد نهاده بران آیینة گرم گذارند تا نمد و دماغ ست و دران اینقدر زی همین

ازان گرم گردد و ایارج محلول بآب افسنتین در حلق ریزند و ساقین او محکم به بندند و در بینی او فتیلة ملوث بجاوشیر 

رم نیمگرم بریا فوخ و شیون بریزند و در هر دو و جندبیدستر و مشک نهند و نطول روغن زنبق سی درم فرفیون سه د
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گو ش دو فتیلة ملوث باین روغن نهند و یکبار بآب گرم و بار دیگر بحقنهای حاده که مذکور شد حقنه نمایند و چون 

سکته منحل شود و استرخا ظاهر گردد لزوم اغذیة گرم مثل کبوتر بچة در پرواز امده مطبوخ بنخود سیاه و زیت رکابی 

ند و در هر هفته یک شربت از حب منتن یا حب شیطرح یا حب سکبینج یا حب اصطمخیقون کبیر بخورانند و در نمای

هر چهل روز حقنة حاده بعمل ارند و مابین حقنه و حب لزوم تناول ایارجات بمقدار واجب مثل مثرودیطوس و 

سیاه و افسنتین و قنطوریون بخورانند بعد ازان ارکاغانیس کنند و در هر فصل از دو فصل سال ایارج لوغاذیا بآب هلیلة 

تریاق کبیر مجرب بقدر یکدرم بسه دفعه در سه روز بدهند باین طریق که قسط تلخ و عود وج هر دو در شراب کهنه 

بجوشانند و تریاق دو دانگ فضه داده دو سه جرعه ازان شراب بنوشانند و در غذای او از عادت تاخیر نمایند تا آنکه 

ی سخت ظاهر شود بعده آبیکه دران شبت و عسل و نمک بسیار جوشانیده باشند بدهند و در قی کردن کوشش گرسنگ

نمایند بهر آنکه اگر بعد انحالل تریاق از معده و ظهور گرسنگی قی کنانند خلطی بقی براید که ازان بسبب غلظ و 

م بمالند و تدبیر مفلوجین در غذا و دوا کنند و لزوجت و فساد رنگ آن تعجب کنند و بر پشت و سائر اعضا روغنهای گر

در تدبیر آن تقویت دماغ بادویة حارة محلله دائم زیاده نمایند تا سکته عود نکند چه اگر اعاده نماید یکبارگی بکشد 

صد و جرجانی مینویسند آنجا که سبب سکتة بلغم باشد و خون با وی آمیخته بود عالمات هر دو پیدا باشد اول ف ایالقی

باید کرد پس بتدبیر حقنة قوی و شیاف مشغول باید و در شیاف جاوشیر و سکبینج و مقل و اشق و زهرة گاو و شحم 

حنظل داخل کنند و در قی کردن سعی نمایند و اگر سببش بلغم غلیظ لزج باشد امیر کمتر بود پس اگر طبیب امید بیند 

بدین ترتیب که اول تنقیه نمایند بحقنة تیز و اگر بدانند که مریض تدبیر استفراغ و انفتاح سده و گرم کردن دماغ کند 

طعام غلیظ یا بسیار خورده است جهد کنند تا دهن او بکشاید و پر مرغ چرب کرده بایارج فیقرا آلوده بحلق فرو برند پس 

تر باشد  رب کنند ناف اگر قی نشود تهوع و تحرک آنرا فائده کند چه بدان دماغ گرم گردد و اگر پر را بروغن سوسن چ

بعده فقرات گردن و پشت او بروغن گرم بمالند و پای او بروغن فرفیون و روغن قسط و زعفران و مانند آن بمالند بعد 

ازان تسخین راس او بتسعیط چیزی ملطف مفتح کنند و اگر تریاق کبیر و مثرودیطوس باشد یک شربت آن در 

گر حاضر نباشد معجون سجرینیا و انقردیا و شلیثا جائز باشد و اگر یکمثقال از ماءالعسل حل کرده در حلق او ریزند و ا

سکبینج یا حلتیت یا جندبیدستر در ماءالعسل حل کرده بحلق او فرو ریزند مواف باشد و اگر مسهل دادن ممکن باشد 

و درم فرفیون یکدرم آن سکبینج اشق جاوشیر مقل صبر جندبیدستر حرمل هر یک د صفتنافعتر از حب فرفیون نیست 

حقنة حاد  صفتشحم حنظل دو نیم درم شربتی یکمثقال و بعد تنقیه دراب گوگرد نشانند و در حمام خشک ناف  باشد 

شحم حنظل قنطوریون باریک نانخواه شبت حلیه سداب انجدان هر واحد یکمشت سکبینج و دو درم بورة ارمنی هفت 
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درم زهرة گاو دو درم ادویه در یک اثار آب بپزند تا بمقدار نیم اثار باز اید صاف درم روغن بادام تلخ یک اوقیه انگبین ده 

روغن فرفیون  صفتکرده ده استار ازان گرفته حقنه کنند اگر زود بیرون آید با اعادة آن نمایند تا رطوبت بسیار فرو دارد 

روغن سوسن ده استار امیخته بآتش نرم  که بر مهرهای پشت و گردن مالند بگیرند آب سداب کوفته افشرده یک اثار و

بجوشانند تا آب برود و روغن بماند پس قسط و عاقرقرحا و جندبیدستر هر یک سه درم جاوشیر و بارزد و فرفیون هر 

یک مثقال ساییده در روغن گرم امیزند و حل کنند و اگر روغن بلسان حاضر باشد سه درم با وی بیامیزند واال زیت اگر 

روغن قسط بگیرند ابهل اذخر راسن وج سنبل هر یک ده درم  صفتبدل آن کنند و گرم کرده بکار برند  ست چه ضعیف

قسط سی درم و در یکنیم اثار اب بپزند تا آب سرخ شود پس صاف نموده روغن زیت پاو اثار انداخته یاز بپزند تا آب 

روغن اسقیل بگیرند عنصل تر چهار اوقیه  صفتند بسوزد و دران سه درم جندبیدستر و مثقالی فرفیون حل کرده بکار بر

تر  و در روغن زیت تا یک اثار بپزند تا مهرا شود و اگر عاقرقرحا جندبیدستر خردل قسط فرفیون مشک داخل کنند قوی

باشد و نطول که بر سر و فقار پشت و گردن ریزند اجزای آن همانست که در قول شیخ گذشت لیکن سداب و بابونه نیز 

ست و تدبیر تسخین دماغ بصفحة آهنی گرم کرده تا آنکه موی سر بسوزد نیز سابق مسطور شد و طالی سر  داخل

بخردل و جند که در قول مسیحی گذشت گرم کرده نیز دماغ را گرم کند و اگر اجزای کماد که در قول شیخ گذشت 

یا آب مرزنجو ش و یا جندبیدستر سوده درصره بسته گرم کرده بر سر نهند نیک باشد و سعوط زهرة کلنگ بآب سداب 

ست بگیرند  جهی که معروف بحب بیمارستان صفتبماءالعسل حل کرده سود دارد و بارزد و جندبیدستر ببویانند 

ست محمدبن  جندبیدستر نیم درم شحم حنظل دانگی و نیم فرفیون یکدانگ ایارج فیقرا یکدرم این جمله یک شربت

و فالج و لقوه سخت سودمند یافتم و هیچ چیز برابر او نیست بدن را گرم کند و تپ ارد و  زکریا گوید حلتیت را در سکته

اخالط را بگدازد بامداد و شبانگاه مقدار یک باقال در شربت عسل یا ماءالعسل حل کرده بدهند و اصل در عالج این 

ند استعمال سعوط و روغن و نطول مر  آنست که این ترتیب مذکوره مرعی دارند و تا نخست بحقنه و قی تنقیه نکن

تر استعمال نمایند مثل روغن سداب ساده و روغن سوسن که دران میعه حل کرده باشند  روا نباشد و اول روغن ضعیف

تر ازان بکار برند و در روغن موم بگدازند تا بر موض  مدت بسیار باقی ماند و هر گاه بهو ش  اگر ازین انتفاع نیابند قوی

و چهار روز همین تدابیر از نطول و سعوط و مالش روغن کنند و از حبهای مذکوره در هر هفته یک شربت اید تا بیست 

بدهند یا حقنه کنند و غذا نخوداب دهند یا شوربای گنجشک نر یا کبوتر بچه بنخود و شبت و دارچینی و صعتر پخته و 

چهار روز هر صبح روغن بیدانجیر بماءاالصول بنوشند و اگر با نان انجیر و مویز منقی بخورند موافق باشد و بعد بست و 

هر هفته ایارج فیقرا و ایارج کبار چون بایارج لوغاذیا و ایارج روفس و جالینوس و مانند آن بکار برند و باقی بعالج فالج 
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ابة گرم و نویسند که در حالت سکته استعمال قی و نفوخ وجور طال و وض  ت معالجه نمایند ابن الیاس و خجندی می

حقنة حاد نمایند و هر یک ازان سابق مذکور شد و بعده هر صبح جالب از انیسون و بادیان و گاوزبان هر یک سه درم و 

گلقند عسلی ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخوداب بشیرة حب قرطم و لحوم گنجشک و کبوتر و تیهو با فلفل و 

ایارج یا حب لوغاذیا در هر هفته یکبار یا دو بار بحسب قوت و امکان دارچینی دهند و بعد نضج برای تنقیة دماغ حب 

بدهند و سعوط زهرة کلنگ بآب مرزنجو ش بکار برند و این عالج ایشان تا انگاه است که از بست و چهار روز تجاوز 

و حق آنست کرده باشد و چون ازین علت صحت یابند البدست که در فالج بالقوه بحسب کثرت ماده و قلت آن افتند 

ست و عالجش صعب بود و مرضی شدیدتر ازاین نیست و بعض اوقات معاجین کبار خورانند  الموت که این مر  اخ

گوید که بدایت بهر چیز محلل و مفتح از تکمید و تنطیل و روغن باشیای حاره حتی که تکمید بنان و خرقه باید  انطاکی

الدوام بگو کرد و سرکه و  ه باسفل بکار برند و طالی بدن علیکرد بعده معطسات پس حقنهای حاده برای جذب ماد

میعه روغن زنبق و طالی سر بجندبیدستر و شونیز کنند و بمثل گهواره حرکت دهند و هر روز این سعوط محلول در 

روغن گاو بعمل ارند فلفل کند ش جاوشیر هر واحد سه جزو شونیز خردل مر قرنفل هر واحد دو جزو اشق مشک هر 

حد نیم جزو بآب کرفس سرشته بقدر نحود حبها سازند و چون افاقه شود روغن بمالند و با سفید باجات غذا سانازند و وا

تریاق یا مثرودیطوس دهند و تریاق الذهب مجربست بآب بادیان و انیسون و زیره و اگر تریاقات مذکوره میسر نشود 

نجیر و شکر بنوشانند و ایارج جالینوس یا لوغاذیا دهند و این جلنجبین بدهند و بعد دو هفته ماءاالصول بروغن بیدا

روغن در عالج این و سائل امرا  بارد مجربست و معروف بروغن مبارک ست ثوم شامی یک اوقیه حلبه شونیز هر 

طیر واحد نیم اوقیه جندبیدستر میعه فلفل سفید و سیاه هر واحد سه درم همه را در سه چندان زیت بسایند و بآله تق

ست و این  نمایند و حفظ او نمایند که مجربست بهر نحو که خواهند استعمال نمایند و همچنین روغن بان بحلتیت

معجون از مختارات مجربة منست فلفل سفید و سیاه و دارفلفل دارچینی بآله هر واحد ده درم مر تخم کرفس غاریقون 

حنظل هر واحد سه درم بسته چندان عسل بسرشند شربتی  الصنوبر هر واحد پنجدرم جندبیدستر شحم مصطکی مغز حب

 ازان سه درم

 عالج سکتة دموی و سوداوی

الحال افاقه حاصل شود و اگر  در دموی بزودی تمام فصد سررو از هر دو دست نمایند و خون زیاده گیرند که فی

نمایند و بعده هر دو ساق و  حاجت بینند فصد رگهای گردن و صافن نیز بکشانید پس حجامت ساقین و فصد رگ بین

السوس جوشانیده صاف نموده شربت لیمون یا ترنجبین و عرق  بازو بعصابه مستحکم برنندند و کف پایزور بمالند و اصل
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گاوزبان داخل کرده در حلق چکانند و تلیین طبیعت بحقنة متوسط بعده بحقنة حاد علویخان نمایند و چون بهو ش اید 

رم کنانند و بهر تنقیة داغ حب بنفشه دهند و بعد از تنقیه مفرحات معتدل استعمال کنند و غرغره بسکنجبین و آب گ

ایضاً برای تقویت سر روغن گل و روغن بابونه و سرکه بر سر مالند و شمومات بارد مقوی دماغ مثل صندل و گالب و 

ادیان و گالب و عرق گاوزبان یا دراب سرکه ببویند و سکنجبین بنوشند و در اخر برای دف  غلظت خون گلقند در عرق ب

طبیخ عود و مصطکی حل کرده و شربت بزوری و جوار ش مصطکی و جوار ش زنجبیل مکرر استعمال نمایند و اعادة 

حقنه کنند اگر حاجت بسوی آن باشد و بعد کشادن سکته بتلطیف تدبیر کوشند و ماءالشعیر رقیق یا مزورة بنوماشن بمغز 

گوید که بعد افاقة  صاحب اقتباسبتدریج نخوداب و شوربای گوشت مرغ و تیهو و دراج دهند  بادام قناعت ورزند و

الثعلب و بنفشه و گل سرخ  مریض نه ماشه حب بنفشه وقت شب بعرق شاهتره بخورانند و صبح مطبوخ شاهتره و عنب

لب هر یک پاو آثار خیسانیده الثع هر یک هفت ماشه مویز منقی دو توله خوبانی پنج عدد شب در عرق شاهتره و عنب

صبح جو ش کرده مالیده صاف نموده مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین شیرخشت گلقند هر یک سه توله مالیده باز 

صاف کرده شربت سنا چهار توله شربت ورد مکرر اهلیلجی دو توله اضافه نموده روغن بادام هفت ماشه داخل کرده 

شاهتره اکتفا کنند و وقت دوپهر نخوداب بنوما ش دهند و وقت شام شلة بنوماشی بنوشند و بجای آب بر گالب و عرق 

السوس حب کاکنج هر یک  که در شوربای بچة مرغ شناخته باشند خورانند و صبح تبرید از گل گاوزبان پرسیاوشان اصل

ده صاف نموده شربت هفت ماشه در عرق مکوه و شاهتره و گاوزبان هر یک شش توله جو ش کنند که به نیمه آید مالی

بنفشه و یا گاوزبان چهار توله داخل کرده تخم فرنجمشک هفت ماشه پاشیده بنوشانند و غذا بدستور و همین نمط چهار 

پنج مسهل داده معدالت خون بعمل ارند و شخصی را در سکته دموی همانوقت فصد قیفال از هر دو دست کرده و 

بدن بروغن مبارک کردم و گفتم که دوالی بحجم دو انگشت در عر  و  خون قریب سه پاو گرفته امر بمالیدن همه

یکذرعه در طول از چرم گاومیش ساخته بروغن مبارک و یا بروغن فرفیون چرب نموده بر سر بسیار زنند و پیوسته جند 

بدن کردم  را دراب گل سدا گالب حل کرده ببویانند چنانچه بهمین تدبیر تا بوقت عصر بیمار بهو ش امد پس تنقیة

طبری گوید که عالج سکتة دموی اوالًً فصدست پس غرغره پس حقنه پس حبوب پس تمریخ و در بلدة    معالجة 

صاحب سکتة دموی بفصد کردم و باندک سعی بکشاد و بعد آن استرخا ظاهر نشد زیرا که فضول در خون مشابک بود و 

ضعیف شده بود پس هر گاه فصد کرده شده همه فضول با  خون با وجود فساد کیفیت کثیرالکمیت بود از حمل آن قوی

خون منحل گردید و دماغ او پاک شد و انچه اندکی ازان باقی بود استفراغ ان بحقنه و حب و تمریخ و اسخان سر کردم 

اوال فصد با سلیق بعده حقنة معتدل مخرج سودا استعمال کنند و بعد افاقه بعالج صرع سوداوی  و در سکتة سوداوی
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رجوع کنند و از چیزهای بسیار گرم و تیز حذر نمایند و اگر مرکب از سودا و بلغم باشد اول فصد صافن و یا با سلیق و یا 

ابطی مناسب بود پس حقنهای معتدله با سائر تدابیر سکتة بلغمی و دموی و انچه در عالج صرع سوداوی گفته شد بعمل 

 ارند

 عالج سکتة ضربی و سقطی

مرا  دماغی که از ضربه و سقطه افتدند مذکور شد بکار برند و ایضاً اول فصد سررو کشانید و انچه در عالج ا

حقنهای مناسبه بکار برند و در تسخین دماغ و ترقیق و تلطیف ماده بیشتر کوشند و بستن اطراف بنوار و دلک و زدن 

اد و از دیگر تدابیر مستغنی میسازد کذا چوبی یا دوالی چرم بر کف دست و پا و بر سر در دف  بیهوشی اثری عظیم در

العشره الکاملة و این نوع بی تپ دوری نمیباشد باقی تدابیر مذکوره در عالج امرا  دماغ ضربی و سقطی م  رعایت  فی

تپ بعمل ارند و ایضا بعد فصد جنبانیدن مریض در قالین نو انداخته یکدو پاس متصل و ازفوه و زردچوب و مغاث هندی 

خودوس و مصطکی هر یک نه ماشه و چند بید ستر یا بدل آن زراوند طویل هفت ماشه و دال بنو ما ش بشیر و اسطو 

بروغن گل آمیخته بدان آلوده از اتش اخگر پالس افروخته پیش بینی داشته دود آن بدماغ رسانیدن در سکتة ضربی 

اویخان امر کردند که سر او را برهنه بخشد و شخصی از مرکب افتاده او را سکته شد حکیم ع همان روز صحت می

فاصله یکساعت نجومی بعده رگ هفت اندام زده خون بقدر دو نیم پا و باید گرفت و  ساخته تازیانه بسیار باید زد و بی

بفاصلة دو سه روز رگ پیشانی کشانید همچنین کردند پس اندکی بهو ش آمد و دهن بگشاد گفتند که از جند بیدستر و 

ی هر واحد یکماشه مصطکی دو ماشه سوده در روغن بادام تلخ یکنیم توله آمیخته و جور کنند و در یکروز جد و از خطائ

صحت حاصل شد بدون عالجی دیگر و مالیدن دست و پا بسختی و زدن مشتها بسیار بر سر و همه بدن تا یکپاس و 

مرهندی گرد مریض و بعد بهو ش امدن بعده فصد قیفال کشادن از هر دو دست و افروختن چهار توده انگشت چوب ت

صبر هفت توله گل بابونه و گل عاشقانه تازه هر یک سه توله و روغن زنبق پنج توله آمیخته سر را بروغن بید انجیر 

حادة علویخان *** چرب کرده ضماد ساخته کاله نمد بر سر پوشانیده باز مشتها بر تمام بدن و سر بدستور زدن و 

نماید و حکیم کبیر علیخان شخصی را که از اشتر افتاده و سکته پیدا کرده  بعمل آوردن صحت می بتکرار سه چهار بار

بود امر کردند که تازیانة چوب سبز دو صد بر سر ش برهنه ساخته زنند چنانچه نوبت بضرب بست و پنج نرسیدی که 

م حالت مذکور موقوف شد پس جند بهو ش امدی و باز بدستور میشد همچنین حال تا هفت هشت روز میداشت و روز نه

بیدستر یکماشه زنجبیل یکنیم ماشه زراوند طویل دو ماشه سوده در عسل یکنیم توله آمیخته لیسانیدند و باالیش ماء 

پشت بایان تنوری مقرر داشتند و روز  العسل نوشانیدند و بجای آب بر ماء العسل اکتفا کردند و غذا خبیص بیضة سنگ
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ت یافت لیکن زبان باقی بود و پس در روزی هفت هشت بار نوک زنجبیل عاقرقرحا فلفل سفید دار سوم ازین تدبیر صح

 . شیشعان نمک طعام هر یک یکتوله بر زبان مالیدند پس صحت کلی یافت

 عالج سکتة بخاری

عمل که از بخارات فاسد یا عفن وبائی و کیفیت روی افتد انچه در عالج امرا  دماغی بخاری و شرکی گذشت ب

ارند و ایضاً در بخارات سمعیة فاسده طثیه و منو به اول رگ ضافن و یا عرق النسا کشایند و حقنة حادة ذی تریاقیت 

بعمل ارند و از سرکة ثومی و بصلی و شراب ریحانی هر واحد یکتوله صلتیت و رفت و سکبینج و جا و شیر هر یک سه 

لخچه سازند و اندکی ازین در بینی چکانند که بهو ش اید پس بمطبوخ ماشه آب برگ گندنا و پیاز هر یک یکنیم توله لخ

پوست خیار شنبر و یا مشکطر امشی  باضافة خیار شنبر و ترنجبین و گلقند تلبین طب  نمایند و غذا قلیة زردکی و 

ء العسل از نخود سیاه افتاده باشد با بنان خشکار تنوری دهند و بجای آب بر ما*** شلجمی و چوجة مرغ که در ان 

عرق اشتر خار و بادیان ساخته قناعت کنند و در هر دو صورت پس از اقامت عفنة وبائیه حقنه از شراب کهنه و سرکة 

کهنه هر دو برابر و عرق بهار نارنج نصف هر دو و نمک طعام دو مشت و مقل ارزق سه توله در روزی چهار پنج بار 

ت توله و شراب نوزده توله و گل مختوم دو توله و ماءالعسل ساده یکنیم پاو بعمل ارند و وقت شام حقنه از گل ارمنی هف

ساخته بکار برند تا بهو ش آید پس ادویة تریاقیه مانند جند بیدستر وجد و از خطائی هر یک یکماشه در دواء المسک تلخ 

کیوره چهار توله در هر دو  هفت ماشه بلیسانند و بدرقه بعرق بهار ترنج و کیوره هر یک پنج توله و وقت شام شربت

عرق مذکور دهند و غذا پال و مرغ و فاخته و نان تنوری یا شوربای اینها دهند و اگر حاجت به تنقیه باشد پس بحب قو 

قایا و افاویه و ایارج علویخان و شربت مکرر سنائی و خیار شنبیر و گلقند کنند بکرات و مرات بعده جهت تعدیل و 

شراب ممزوج و شربت یاقوت علویجان و عرق عنبر حکیم بقاخان استعمال نمایند و بجای آب بر تقویت تریاق الذهب ب

در سکته که از رسیدن سردی بدماغ باشد هر  فائده. ماءالعسل که از عرق بهار کرنه و گالب ساخته باشند اکتفاء نمایند

سعوطات و ضمادات و کمادات و غیره که  بعمل ارند و دیگر مسخنات سهر از. چه در عالج امرا  دماغی بار و گذشت

در سکتة بلغمی گذشت استعمال کنند پس معاجین گرم سقوی دماغ خورانند و انچه از ورم حار و بارد دماغ افتد بعالج 

 . امرا  دماغی ورمی و بعالج سر سام بفصد و تقویت دماغ بشمومات و لخالخ و غیره متوجه شوند

 جمود

رکه نیز گویند و بیونانی قاطوخس و قوطوخوس نامند و معنی آن استمساک ست و آن که آنرا شخوص و آخذه و مد

مرضی ست که دفعةً واق  شود و حس و حرکت جمله باطل گردد و آدمی هر یک حال بماند مثالً اگر ایستاده یا نشسته 
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دیدن از پهلو به پهلو و یا خفته یا در کاری مشغول باشد بر همان شکل بماند و بر تحریک چشم و پوشیدن پلک و گر

تکلم پنج وجه قادر نباشد و در حلق او چیزی فرو نرود و بدون تپ و بی کف و تشنج باشد بخالف لیثر غس که بی تپ 

نمیباشد و صرع که با اشنج و کف دهن میباشد و فرق درین مر  و در سیات آنست که دربنجا تنفس ممتن  و در اکثر 

نبض لطی و صلب و عدم قدرت تکلم و جواب باشد بخالف سبات که در ان عدم چشم مفتوح و حدوث مر  دفعة و 

امتناع تنفس و چشم پوشیده و وقوع در استغراق بتدریج بعد خواب ثقیل و نبض بین و امکان تکلم و جواب بتکلف 

 میباشد و غرق در جمود و سکته آنکه در حلق محمود چیزی داخل نتوان کرد و مخصوص موضعی نبود بخالف

سبب این مر  سده است که در بطن مؤخر دماغ از خاطر باردپاس غلیظ  بالجمله. مسکوت که بر پشت افتاده باشد

های سرد و خام و نوشیدن آب  سوداوی افتد و بسبب مشارکت آفت بجمی  اجزای دماغ رسد و گاهی از خوردن میوه

ن ظاهر بود و قوت و سن و فصل مساعدت کند اگر آثار غلبة خو عالج. رسد برف و غسل بآب بسیار سرد حادث شود

فصد سر رو کنند و یا حجامت ساقین نمایند و االشیاف گرم و حقنة مخرج سودا و سه بار استعمال نمایند و در حقنه 

رعایت مزاج مریض مرعی دارند مثالً اگر قوی مزاج باشد از افتیمون و بسفایج و هلیلة کابلی و غاریقون و شخم حنظل 

آن مرتب سازند و اال از اب سبوس گندم و آب چقندر و خطمی یکرطل و روغن کنجد ده درم و یورة ارمنی  و مانند

یکدرم و شخم حنظل یکنیم دانگ و شکر سرخ پانزده درم بعمل ارند و جندبیدستر فرفیون در روغن زنبق امیخته بر سر 

رخر سر «لیل الملک شبت با سرکة عنصل امیخته بر طال سازند و ایضاً قبل از افاقه و بعد آن بابونه زوفای خشک اک

ضماد کردن مفیدست و روغنهای گرم چون روغن خمیری و سداب و مرزنجو ش قدری جندبیدستر امیخته بر مؤخر سر 

بمالند و ریاحین حارمثل یاسمین و لنسربن و غالیه و مشک ببویانند و داغ بر پس نهادن مجرب رازی ست و تدبیر 

از افاقه منضج  و بعدتسخین بنار و وثار و ادهان نمایند و بعالج امرا  دماغی بارد و صداع بارد پردازند سکته و سبات و 

سود دهند و یا مطبوخ بادرنجبویه سه درم انیسون دو درم و گلقند عسلی ده درم هر صبح بیاشامند و چون در قاروره 

که در ان افتیمون و غاریقون و بسفایج و اسطوخودوس نضنج ظاهر گردد مسهل سودا و حب افتیمون دهند و یا مطبوخ 

باشد و حب قوقایا و حب اصطمخیقون که از تربد و حب النیل و ایارج فیقرا و شخم حنظل و غاریقون و افتیمون و 

نمک هندی هر یک بقدر حاجت گرفته ساخته باشند بدهند و گویند که ماءالجبن م  سفوف سودا نیز مفید است و اگر 

عیف باشد بحقنة لینه اقتصار ورزند و اشربه و اغذیة گرم و تربکار برند و پس سر را بموم روغن چرب دارند و مریض ض

غذا نخوداب گوشت دراج و تیهو با شیرة قرطم سازند و در انحطاط مر  گلقند عسلی بدهند و بجای آب بر ماء العسل 

شود سر را بشیر زنان و روغن بنفشه یا روغن گل یا کدو و  اکتفا نمایند و آنجا که از استعمال مسخنات بیخوابی عار 
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یا نیلوفر یا بادام تر دارند و ایضاً ادهان مذکوره در بینی چکانند و بر کف دست و پا و ناف و خصیتینین بمالند و از بابونه 

د و غذا شوربای و شبت و اکلیل الملک و بنفشه و گل سرخ و تخم کاهو و پوست خشخا ش و تخم آن بر سر نطول سازن

چوزة مرغ با نخود و شیرة بادام و مالدین روغن شبت یا روغن خمیری در حمام بر بدن سودمند ست و از اغذیة مؤلد 

سودا پرهیز کنند و بقول بعضی اگر این مر  از بخار بلغمی باشد بادویة سبات عالج کنند و روغن لبوب سبعة 

قوت عظیم دارد و سعوط بحلتیت خوشبو محلول در روغن مذکور هنگام قوت حارلُطوخاً و سعوطاً در تقویت دماغ بار و 

سویدی گوید که در جمود ضماد بابونه بآب پخته و نطون بطبیخ شبت یا اکلیل الملک و شرب و . برودت نیز ناف  ست

اسن کبوتران ضماد غاریقون یا سلیخه یا اسطوخودوس و شرب بلیله یا شخم حنظل یا سنای یکی یا زنجبیل و شخم الف

و شرب شخم حاشا و شم و ضماد سنبل الطیب و شخم برگ و فلی سوده در پارچه بسیته مدام و نفوخ آن در بینی مثل 

غبار ساییده ناف  ست و اگر بابونه اکلیل الملک شبت مرزنجو ش ساییده بآب روغن بنفشه پخته نیمگرم ضماد کنند 

یا پختة حمالن و اعضای او بریان و پخته و زردة بیضة نیم برشت  بسرعت شفا بخشند و غذا چوزل بر مرغ و دراج و

مفید و ضماد فرفیون یکدرم در روغن زنبق ده درم گداخته بر سر و شرب و ضماد حب بلسان در جمود بلغمی و شرب 

ضماد  افتیمون در جمود سوداوی سودمند ست و اگر با جمود شهر باشد با مرزنجو ش سه جز و گل بنفشه یکجز و بر سر

مؤلف اقتباس مینویسد که اول حقنة حادة علویخان بعمل ارند و یا این سیاف بکار برند مغز تخم بیدانجیر سه توله . کنند

صابون پنج توله در طبیخ افتیمون و خربق سیاه شکر سرخ نه توله و زهرة گاو و بز هر دو سه توله و سکبینج و سمقونیا 

شرط بر ساقها نهادن و عضلها و صدغین و عصبهای  وله بعد از ان محجمه بیهر یک یکنیم توله و روغن زیت دو ت

پشت و میان انگشت شهادت و ابهام او را سخت گرفتن و مالیدن و سر بینی او را محکم فشردن و گوشها کشیدن و 

بسبب جذب  و بدستور همه بدن را مالیدن بشدت تمام زودتر آگاه میسازد*** عضلهای بغل و کف پای او را گرفته 

ماده و تحریک روح حساسه و بوهای تیز همین اثر دارد و پس از گاهیدن جهت تنقیة سودا حب الجور و علویخان و یا 

حب غاریقون ایشان یا مطبوخ افتیمون ابلیجی ممدوح الیه بدهند و پس از حصول از تنقیه بهر تعدیل مزاج نجاح و 

بای مرغ بنان خشکار دهند و بجای آب ماءالعسل که بگالب ساخته باشند اطرایفل افتیمون علویخان خورانند و غذا شور

شرح اسباب نوشته باید که بر فقار صلب از  محشی. بنوشانند و از هر چه سردی افزا و خشکی افزا بود حذی نمایند

کنند و  گردن تا عصوص اندک روغن بلسان و روغن بیدانجیر و قدری بورة ارمنی و شکر و عسل مخلوط کرده ضماد

محکم بادشاه امیری را دیدم که معالج و عالج بدادن تبرید میکرد بجهت آنکه مریض بر تکلم قادر نبود و معالج او 

گمان کرد که این از یبوست و از حرارت هواست و چون دانستم که مر  او جمود ست معالج او را از دادن تبرید من  
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مر نمودم لیکن بر قول من عمل نکرد و در چند روز مر  زیاده شد و کردم و باستعمال تسخین و نوشانیدن مسهالت ا

گوید که حقنه بعمل ارند و مر سه درم صبر پنج درم جندبیدستر سنبل  طبری. بکسته انجامید و مریض هالک گردید

و اندکی الطیب مکد یکدرم ساییده آرد کرسنه سی درم امیخته روغن قسط و ناروین یا روغن بلسان داخل کرده در اب 

سرکه کهنه سرشته بر فقار پشت از کتفین تا عصوص ضماد نمایند و روغن سوسن یا روغن ناردین بر همه بدن بمالند 

و تغریق سر بر روغن غار نیمگرم کنند و هر وقت مشک و جند بیدستر ببویانند و چیزی خوشبو متوسط الحرارة در 

ستعمال ارند که مزاج علیل بحرارت کثیر متغیر نشود و هر گاه متغیر منخرین طال نمایند و این جمله تدابیر تا وقتی با

گردد و صداع در مؤخر سر بالضرور ظاهر شود در اینصورت فصدرگ پیشانی کشایند و بتعدیل مزاج پردازند تا وقتیکه 

گاهی انحالل حرارت مفرط نباشد و متوسط بود بهر آنکه اندک حرارت این مر  را منحل میسازد و چنانچه از تب جاد

فالج و تشنج اعتالئی میشود و این مر  از امرا  مزمنه است که بقیة آن مدت مدیدی ماند و صاحب این علت را از 

جماع بعد صحت تا مدت دراز من  کنند که در آن خوف هلکت ست و از انچه صاحب این مر  را بدان سعوط کنانند 

و بدون دریافت قوت و مزاج علیل و قبل از تنقیه و عود قوت و  زهرة کلنگ و جند بیدستر و مشک ست مفرد و مجموع

عقل مریضن باستعمال سعوط بپردازند که در ابتدای مر  خطر دارد و بعد افاقه معجون فقر و یا باید داد و استعمال 

 . اگر ممکن باشد نافعست*** غرغره بمویزج و عاقر 

 امرا  عصب

و آن ده مر  است یعنی استرخا و فالج و تشنج و تمدد و کزاز و لقوه و رعشه و ارتعاد و خدر و اختالج و اسباب 

این امرا  اصناف امرا  ثلثه اعنی مزاجیه و الیه و تفرق اتصال میباشد و اورام نیز بموجب امرا  عثبت میگردد و در 

حرکات عنیفه را در پیدا کردن امرا  عصب مدخل عظیم ست  افعال طبعیه و حاسیه و محرکة او آفت ظاهر میشود و

فوق از غیر آن و حرکات عنیفه مثل پیچیدن بریسمانست و برداشتن چیزی گران و جز آن هر چه در ان تمدید قوی یا 

فشردگی باشد و در احوال اعصاب استدالل از افعال حس و حرکت و از لمس در لین و صالبت و از مشارکت دماغ و 

ات و از اوجاع و مواد مختص بعصب میکنند و اکثر عالماتیکه از ان بمعرفت احوال دماغ پی می برند بیشتر آنها از فقر

ضرر افعال و از لمس ست و از اقسام سوء مزاج که اکثر محدث امرا  عصب میگردد و برودت و یبوست ساده یا ماده 

  فرق در ساذج و مادی چنان کنند که اگر مر  بلغمی و دموی میباشد پس هنگام تشخیص سبب مرضی از امرا

بتدریج افتد از سوء مزاج ساذج بود و اگر دفعة واق  شود و مادی باشد و در سوء مزاج بطب و یا بس چنان تمیز نمایند 

شک سبب مر  او سوء مزاج یا بس باشد  که بر عضو مؤف روغن بمالند اگر بزودی خشک کند و مر  بتدریج افتد بی
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طب و فرق در بلغمی و دموی از برودت و حرارت ملمس و دیگر عالمات مخصوصه هر یک در تشخیص امرا  و اال ر

راس مذکور شد باید کرد و تشخیص و تدبیر امرا  آلیه و اورام عصب در فصل فالج و غیره مسطور گردد و عالج 

آید اکنون بدانند که در امرا   قلم میتفرق اتصال عصب و باب جراحات خواهد امد و در ینجا عالج اقسام سوء مزاج ب

عصب باستعمال ادویة قویة مستفرغه خواه مبدله در ابتدا تعجیل نکنند بلکه در اخر بعد چهارم یا هفتم روز و اگر مر  

تر باشند به نسبت  قوی باشد بعد چهارده روز بکار برند و اطلیه و عصارات مستعلمه در اصالح مزاج عصب باید که قوی

ادهان بباعث بطوء نفوذ آنها در عصب و در تنفیذ آنها بتفتیح مسام مبالغه نمایند و در عالج اکثر امرا  عصبانی قصد و 

عنایت طبیب بطرف مؤخر دماغ باشد و بعده بمبدأ عصبی که محرک عضو مریض بود مگر اینکه این امرا  در روی 

صوصاً مقدم او کنند و جماع مفرط و خواب بر امتالد شرب آب سرد و برف و باشند که درینصورت قصد جمی  راس خ

آب بسیار و شراب کثیر و تازه و سرکه ضارترین اشیاست با عصاب و همچنین کل عامض و نافخ و مبرد قوی و فصد 

و تسخین اند بجهت تحلیل ماده و تقویت عصب  کثیر مضرست اما شراب کهنه و اندک کل امرا  عصب را ناف  گفته

 . ترین آبها برای امرا  عصبی آب باران ست آن و موافق

 عالج امرا  عصبی بار در طب ساذج

و آن تشنج و تمدد و رعشه و خدر ست هر چه در عالج امرا  دماغی یابس گذشت بعمل ارند دماءالشعیر بروغن 

ند و اگر قدری شراب را قبق لیض برای تنفیذ بادام یا ماءالقرع یا ماءالخیار یا آب انار شیرین یا آب تربوز و جالب بده

بیامیزند ناف  باشد و کذلک امتزاج او در اب نوشیدنی مفید بشرطیکه تپ نباشد و در شب وقت خواب لعلب اسپنول و 

جالب روغن بادام دهند و اگر تپ نباشد شیر تازه یا ماء الجبن ساده بروغن بادام بنوشانند و آبزن یانطون المطبوخ برگ 

د و کشک جو و بنفشه و نیلوفر و برگ خطمی و برگ کاهو و کدو و خیار و برگ کنجد و برگ خشخا ش و برگ بی

چغندر و یا صرف بآب کدو یا خیار یا تربوز یا آب بید و مانند آن و یا بگالب که در ان این ادویه پخته باشند بتکرار 

بنفشه و کدو سودمند است و اگر از این آبها و روغنها و  استعمال نمایند و بعد از ان مالیدن روغنهای مرطب مثل روغن

مطبوخات رطب چرب حقنه سازند نف  شدید نماید چنانچه ابن سیار همین عمل امر میکرد و آبزن بشیر یا روغن کنجد 

 نیمگرم نیز مفید بود و بر مفاصل و منابت اعصاب نیز روغنها استعمال کنند م  عنایت بترطیب دماغ و با دهان و

صعرات مرطبه سعوط نمایند چنانچه شیر زنان بروغن نیلوفر و روغن کدو در بینی و گو ش چکانند و شیر خر بروغن 

بنفشه آمیخته و یا لعاب اسپغول و اب برگ خرفه بر سر نهند و ایضاً از بنفشه و خطمی و آرد جو بلعاب اسپغول و روغن 

مایند یا قیروطی مرطب بمالند و از حرکت و ریاضت و هوای کدو و یا شیر زنان آمیخته بر سر و عضو مؤف ضماد ن
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بسیار سرد و بسیار گرم محترز باشند و اغذیة مرطبة ملینه مثل حریرة چرب که از نشاسته و روغن بادام و نبات سفید 

اگر تپ ساخته باشند یا گوشت حلوان یا پایچة حلوان باسفاناج و روغن بادام یا چوزة مرغ با ماهی رضراضی دهند و 

باشد با گوشت حلوان م  بقول مرطب مثل کدو و خیار و یا مزورة ما ش با مغز بادام و کدو و اسفاناخ و خرفه و سرمق 

 . بدهند و باقی تدابیر مرطب از عالج تپ دق اخذ کنند

 عالج امرا  عصبی بلغمی

وز عو  آب و غذا بر ماء العسل و آن استرخا و فالج و تشنج و تمدد و لقوه و رعشه و حذرست باید که تا چهار ر

اکتفا نمایند و اگر مریض برداشت کند تا هفت روز ماء العسل بحسب مزاج مریض مرتب سازند مثالً اگر در مزاج مریض 

برودت زیاده نباشد شهید یکجز و در هشت جز و چهار جز و آب بآتش مالیم بجوشانند و کف بردارند هر گاه سوم حضه 

یشه اندازند و بدهند و یا در یکجز و شهد شش جز و آب اندازند چون نصف بماند صاف کرده بسوزد صاف کرده در ش

بدهند و اگر برودت زیاده باشد شهید یک حصه و آب دو حصه بجوشاند چون دو حصه بماند صاف نموده بدهند و اگر در 

تر خواهند دارچینی زنجبیل  اگر قوی قیات مثل عرق بادیان یا عرق گاو زبان کنند بهتر باشد و 6ماء العسل بجای آب 

مصطکی زعفران هیل جوز الطیب بسباسه کوفته بقدر حاجت در صره بسته در اثنای جو ش داخل کنند و اگر حرارت در 

مزاج بود ماء الشکر یا جالب معمول حکیم ذکاء اهلل خان عو  ماء العسل دهند و روز پنجم یا هشتم شوربای کبوتر و 

د و روز هشتم منضج بلغم دهند و اگر غلبة برودت محسوس گردد بزور و حشایش مثل انیسون هوئهه بیروغن بدهن

تخم کرفس از وفای خشک فقاح ادخر قنطوریون دقیق سییالیوس نانخواه قردمانا و اصول مقل بیخ کرفس بیخ کبر بیخ 

دهند و گاهی منضج از اصل اذخر بیخ مهک حسب حاجت در مضنج افزایند و یا ماء البرّور یا ماء االصول سبک ب

السوسن بادیان اسطوخودوس بیخ بادیان انیسون تخم کرفس عود صلیب فقاح اذخر گاو زبان هر یک چهار ماشه گلقند 

عسلی چهار توله مطبوخ کرده میدهند و اگر حرارت الحق باشد انیسون تخم کرفس طرح ساخته گل بنفشه عنب 

تر باشد بادبان و فقاح اذخر نیز حذف  ده توله زیاده میکنند و اگر حرارت زیاده الثعلب هر یک چهار ماشه و تخم کاسنی تا

سازند بالجمله اگر مزاج  افزایند و در اخر مویز منبقی بیست دانه پرسیادشان چهار ماشه اضافه می کرده تخم خیارین می

و خیار بن خصوص بابزور منضجات برای اصلی حار باشد و یا تپ داشته باشد ادویة بارده مثل بنفشه و نیلوفر و کاسنی 

اصالح دهند و اصول ندهند که بیش دارند تا بضعف طبیعت منجر نگردند و گل سرخ گل نیلوفر و غیره حشایش بارده 

برای تپ و اعانت ادویة مسهله و اصالح و رعایت مزاج حار اصلی در مسهل نیز میدهند بنابر ضرورت باحتیاط باید دارد 

رجات میکشد لیکن بتامل فهمیده بدهند و اگر مزاج اصلی حار نباشد و یا تپ نباشد اصالً و مطلقاً نباید و گرنه کار بشی
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دادکه مضرت دارند و غذا در اثنای منضج بدستور شوربای مذکور و اگر کافی نباشد شوربای دو کبوتر بسازند و بخوردن 

له اندازند پس زیاده کنند مثل نخود موئهه و قرطم و اندک گوشت او امر کنند بعده در شوربا حبوب گرم اول بقدر سه تو

فلفل و دارچینی بعد از آن برنج داخل نمایند و در مزاج حار شوربای باشکار و یا بره با بازیر حاره بدهند و کبوتر ندهند 

ای اب عرق بادیان که محرق خونست و در این امرا  بعد از ماء العسل یعنی بعد از روز چهارم یا هفتم یا چهاردهم بج

یا گاو زبان میداده باشند و اگر بر مزاج سردی غالب باشد عرق ازخر و دارچینی غیر قوی بدهند اما اگر مزاج حار متحمل 

ماء العسل نباشد یا تپ عار  شود از اول روز استعمال عرق عنب الثعلب یا بادیان مضایقه ندارد بعد از ان روز شانزدهم 

در منضج مذکور غاریقون سه ماشه تربد موصوف شش ماشه برگ سنا یکتوله قنطوریون چهار مسهل بلغم دهند و یا

ماشه مغز فانوس شش توله شیرة مغز بادام شش دانه افزوده مسهل دهند و اگر عمل خوب نکرد بسفایج شش ماشه 

سهل بلغم معمولست یا افتیمون چهار ماشه ما حب النیل چهار ماشه زیاده سازند و در یوم الراحه تبرید که در م

اسطوخودوس کنو چه گاوزبان هر یک چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده تخم ریحان پاشیده بدهند و اگر 

حرارت محسوس شود گاو زبان خطمی خبازی عنب الثعلب هر یک چهار ماشه جوشانیده با شربت بنفشه دهند و اگر 

خواه لعاب و بشربت اسطوخودوس دو توله فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند  حرارت زیاده بود بهدانه نیز داخل کنند

و بعد دو مسهل باز منضجات داده بحسب ایارج یا حب شیار تنقیه نمایند و بهتر انست که در میان گل دو یا سه مسهل 

مسهل استعمال  استعمال منضجات کنند یعنی نضج دهند پس استفراغ ماده نمایند و باز اعادة منضجات کنند پس

نمایند و همچنین بعمل ارند زیرا که این امرا  بارد و متمکن در اعصابست و غذا روز مسهل وقت و بهر آب یخی 

گوشت کبوتر و وقت سه پهر کچری موئهه دهند و بعد از تنقیه معجون سیر و دواء المسک حار و معجون اذارقی و 

یگر معاجین گرم بخورانند و شربت عسل و شربت ابریشم و عرق معجون هندی و معجون حاویدی و لعوق معمولی و د

تنبول و عرق تنباکو و عرق هندی مرکب استعمال کنند و روغنهای گرم مثل روغن دهتوره و روغن قسط و روغن 

بیدانجیر مرکب و روغن هفت برگه و روغن موم و روغن بیش و روغن حواصل و روغن مبارک و روغن کالن و روغن 

روغن چوب چینی و روغن عسل بمالند و ایضاً بعد تنقیه عطوسات و سعوطات و غراغر منقی دماغ بعمل ارند و روباه و 

در طبیخ ضبغ عرجانشانند و تریاق فاروق دو دانگ یا مشرود یطوس یا تریاق اربعه تناول کرده عقب آن قرنفل دارچینی 

صاف نموده شربت اسطوخودوس داخل کرده بنوشند و عود هندی عود طیب هر یک یکمثقال در عرق بادیان جوشانیده 

یا دواء المسک حاریا معتدل خورده باالیش طبخ بادیان خطائی عود مصطکی خولنجان قرنفل لنسیون هر یک دو ماشه 

االیچی خرد دارچینی هر یک چهار ماشه چای خطائی هشت ماشه نبات سفید دو ادقیه داخل کرده بنوشند و یا تریاق 
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ر نخود خورده باالیش عود بلسان عود صلیب هر یک دو ماشه در عرق گاو زبان و عرق باد رنجببویه و عرق فاروق براب

دارچینی هر یک چهار توله جوشانیده صاف نموده گلقند عسلی حل کرده بنوشند غذا شوربای کبوتر بچه و شلة گوشت 

بقدر گروگان با ماء العسل مداومت نمایند و  دراج بخورند و یا زنجبیل ترکی برابر در عسل سرشته هر روز در وقت

نوشیدن ماء العسل در خوردن این دو الزم شناسند و یا بادیان خطائی چای خطائی هر یک چهار ماشه دارچینی دو ماشه 

زوفای خشک سه ماشه بعرق عنب الثعلب و عرق بادیان هر یک پنج توله جوشانیده صاف نموده نبات چهار توله داخل 

ر قهوه بنوشند و مدام خاییدن و دارچینی و قطعة جوزبوا و کبابة چینی و وج و عاقرقرحا و قرنفل و نهادن جوز کرده بطو

بواسالم در دهان و طالی مسحوق او با روغن بان و یا عطر او تنها ناف  بود و گرسنه و تشنه دارند و تسخین کالً و 

ه در عالج امرا  عصبی بارد مذکور شد بکار برند و پوشش در طالئر و ادرا بول مفید شناسند و دیگر مبدالت مزاج ک

خواب زائد از وقت بیداری باشد و در سر ما پوشش و فر ش از شمور ثعلب و صوف پنبة نو و از موی شتر و دنبه باشد و 

ه و باد تند بیداری زیاده و خواب اندک باید ز مسکن تاریک و گرم باشد با خالی از تصاویر و نقو ش و رطوبت و قرب سیا

سرد در آن نباشد و تعطیر مسکن ببخورات کنند و ریاحین حارة خوشبو در ان نهند و اگر مزاج علیل حار باشد ترتیب 

مسکن بحسب آن کنند و اجتناب از خوامص و مؤلدات بلغم و از خواب بعد غذا مناسبست  ترک عشاد آب خالص واجب 

عصب خمسه اعنی حذر و تشنج و رعشه و فالج و اختالج قصد مؤخر شیخ میفرماید واجبست که قصد طبیب در امرا  

دماغ باشد و باستعمال ادویة قویة مسهله در اول امر تعجیل نکند بلکه تا روز چهارم یا هفتم و اگر مر  قوی باشد تا 

لینه بر منضجه چهاردهم در استعمالی ادویة قویة مسهله و غیر مسهله تأخیر کند و درین ایام اول بر اشیای لطیفة م

اقتصاد نماید و استعمال حقنه بشرط حاجت درین وقت باک ندارد و بعد چهاردهم استفراغ بادویة قوی مناسب بود و هم 

افتد بارد میباشد و مستفرغات او ادویة قویه مثل شخم حاجت  او مینویسد موادی که بیشتر احتیاج استفراغ از عصب می

هم استفراغ بادویة قوی مناسب بود و هم او مینویسد موادی که بیشتار احتیاج استفراغ ندارد و بعد چهارد  درین وقت باک

افتد بارد میباشد و مستفرغات و ادویة قویه مثل شخم حنظل و فرفیون واشق و سکینج و سائر صموغ  آن از عصب می

ید ناف  خصوص در قوی و ایارجات کبارست و غاریقون و مسخن و منقی عصب ست و ایضاً قی کردن بخربق سف

انحطاط مر  و از مستغرفات لطیف او حمام خشک و ریاضت متعدلست و ریاضت بعد تنقیه افضل سبک مزاج عصب 

تر شروع کنند و بتدریج تا قوی معتدل رسانند و تنقل بمغز حب الصنوبر بالخاصیت ناف  بود  ست و از ریاضت مالیم

و مقل هر یک ده درم فرفیون پنج درم حب ساخته در هر هفته یکبار  اند که اگر از صبر و شخم حنظل بعض قدما نوشته

دهند بدین طریق که اول از دوازده قیراط شروع نمایند و در هفته دوم هژده قیراط و در هفته سوم بست و چهار قیراط 
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این نیست همچنین در هر هفته شش قیراط بیفزایند تا بسی و شش قیراط برسد در تنقیة اعصاب هیچ دارو برابر 

انطاکی گوید که عالج فالج و لقوه و تشنج رطب و کزاز و رعشه و حذر و اختالج همانست که در سکته گذشت لیکن 

سزاوار انست که عالج اینها قبل یک هفته نکنند و اال گاه سبب موت میشود و از اکل ارواح و انچه ازان خارج شود من  

ر نحو که استعمال کرده شود اکثار نمایند و در خواص امده که چوب طرفا کنند و از ثوم و عسل و عود فرح و سداب به

 . لقوه و فالج را بخوراً و اکالً و شرباً در ظرف آن نف  بخشد

 عالج امرا  عصبی و موی و صفراوی

 اخالج ست در موی بعد چهار روز یا هفت روز فصد کنند و شربت انار شیرین. و آن استرخا و تشنج و رعشه و حذر 

یا شربت بنفشه در عرق عنب الشعلب بست توله حل کرده دهند و یا شربت اسطوخودوس با شربت لیمو یا شکنجبین 

ده یا بروزی دو توله در عرق کاسنی بست توله و بید مشک و عرق کیوره و عرق بید ساده هر یک ده توله حل نموده 

ش ماشه گل بنفشه تخم خطمی خبازی هر یک چهار دهند و بعد از نضج بروز شانزدهم از عناب ده دانه شاهتره ش

ماشه عنب الثعلب گاو زبان هر یک شش ماشه مویز منبقی بست دانه تخم کاسنی دو توله اصل السوس چهار ماشه 

تخم خیاربن دو توله فقاح اذخر بیخ کاسنی هر یک چهار ماشه سنای مکی بکتوله مغز فلوس شش توله برنجین شش 

ر واحد شش ماشه غاریقون روغن بادام هر واحد شش ماشه مستهل دهند و بروز دوم لعاب گاو توله هلیجات ثلثله ه

زبان تخم خطمی تخم کنوچه هر یک چهار ماشه فرنجمشک چهار ماشه پاشیده بدهند غذا آب یخنی و نخوداب و آ ش 

نار دو توله بدهند و بعد از جو و در صفراوی لعاب بهدانه چار ماشه عرق گاو زبان پنج توله شربت بنفشه یا شربت ا

منضج و مسهل مذکور حب ایارج شش ماشه با عرق بادیان و ده توله آخر شب خورانیده صبح بدون مغز فانوس مطبوخ 

بنوشانند و اگر احتمال حب ایارج نباشد از گل بنفشه تربد رب السوس هلیله زرد انیسون هر یک نیم درم سقمونیا دو 

 . دانگ حب ساخته بدهند

 ترخا و فالجاس

استرخا سستی و ضعف ست که در عضوی ظاهر شود و حس و حرکت آن عضو ناقص باطل گردد و فالج بقول 

مطلق استرخای هر عضوی را گویند و بقول مخصوص مختص بعرف اطیا استرخا یک شق بدن ست در طول که از 

سر تا قدم ساری باشد و این را فالج م  اللقوه  گردن تا فدم فرا گرفته باشد و سر صحیح و سالم بود و یا در جمی  شق از

و خل  گویند و فالج بمعنی استرخای مطلق اگر بهر دو جانب تمام بدن غیر از اعضای سروری بود ابوبلقسیا گویند و اگر 

سبب بطالن حس و حرکت آنست که روح حساسه و محرکه با  بالجمه. بهر دو شق سر و بدن عام باشد سکته بود
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د از نفوذ در اعصاب بجهت انسداد طریق روح حامل آن و یا نافذ باشد در ان و لیکن بعضی اعضا از اثر و محتبس گرد

قوت آن متأثر نشوند بجهت فساد و مزاج خود و فساد مزاج یا از حرارت باشد یا از برودت یا از رطوبت یا از یبوست اما 

د و یبوست بدستور بلکه مان  حس و حرکت اکثر برودت و حرارت تا که بحد غایت نرسد تأثیر حس و حرکت را من  نکن

رطوبت بود و ظاهر ست که برودت ضد روح ست و تخدیر و اضماد آن کند و طوبت عضو را مهیا ببالدت میگرداند پس 

از اسباب بطالن حرکت رطوبت بال ماده بود لیکن تالفی این بتسخین سهل باشد و این در اکثر بدن یا در شق و احداء 

عام نبود بلکه در یک عضو خاص عار  شود چون فالج مثانه و ذکر و امثال آن پس فالج و استرخای اکثر اعضا  و

احتباس روح انسداد بود یا افتراق مسام و منافذ مؤدیه بسوی اعضا بقط  عصب در طول و سبب بسبب احتیاج روح باشد 

ورم یا قط  عصب باشد و انقبا  مسلم یا از ربط عضو بود  و انسداد یا بر سبیل انقبا  مسام یا امتال ش خلط مسدود یا

و آن بگشادن رباط زائل گردد و یا از انضغاط شدید چنانچه عند ضربه یا سقطه یا میالن فقره براست و چپ یا خل  

مفصل و یا غلط جرم عصب در جوهر خود و یا سردی مکثف مسام عار  شود و امتالی مسدد از مواد رطب بود و آن 

ثر بلغم باشد که از بطون دماغ بریزد و در خلل کل اعصاب جاری گردد و یا در مبادی اعصاب یا شعب اعصاب متوقف اک

شود و طریق روح نفسانی بند کند و امام ورم نیز از عرو  خود در نخاع و منابت اعصاب و یا شعب آن منافذ را مسدود 

ول باشد نفوذ روح و مفرحس و حرکت نبود و انچه در عر  سازد و از هر ماده که باشد و یا قط  عصب انچه در ط

باشد حس و حرکت را من  کند از اعضای که مجاری روح نفسانی میان او و میان لیف مقطوع پیش از قط  متصل 

بودند و بسیار باشد که مادة رطب بسبب غلبة حرارت بر بدن یا بسبب حرکت بدنی یا نفسانی دفعة از خوف یا غضب یا 

سبب فالج اگر در یک شق بطون دماغ یا در  و بدانکها غم بسوی اعصاب نخاع و اطراف  سائل گردد و فالج ارد لذت ی

مجاری شق واحد افتد همه شق بدن م  شق روی مطرح گردد چنانچه اگر در هر دو شق بطون دماغ یا مجاری آن بود 

عضای روی مفلوج شود لیکن گاهی جلد سربیحس نخاع افتد کل بدن سوای ا*** سکته افتد و اگر در هر دو شق نزد 

گردد و اگر در شق واحد منبت نخاع افتد فالج در یک شق بدن غیر از روی عام بود و اگر از منبت فروتر بهر دو جانب یا 

در یک شق باشد اعضائیکه عصب اوست مسترخی و مفلوج گردد و اگر سبب در نخاع نباشد بلکه در عصب باشد یا 

ده یا تفرق اتصال یا ورم افتد استرخا در عضوی که باین عصب یا شمعبه تعلقی داشته باشد واق  شود مثالً شعبة او یا 

در زبان و حنجره و مری و مثانه و معای مستقیم و غیر آن و باقی اعضا سالم بود و اکثر فالج در شدت بر دشتاور و در 

ؤلد بلغم نماید عار  میشود و گاهی در ربی  بحرکت امتال مشایخ و مزاج بارد رطب و بشخصی که ادمان تدبیر غلیظ م

در ان و در بالد جنوبی و در عمر پنجاه تا شصت سالگی که دماغ بارد و ممتلی باشد و دفعة حرارت یا برودت قوی رسد 
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و اختناق افتد و اگر فالج بجوان در فصل گرما افتد کمتر نجات یابد و گاهی سکته و صرع و قولنج  بر سبیل نوازل می

رحم و حمیات مزمنه بر سبیل بحران نیز منتقل بالفج گردند و قولنج شدید االلم در اکثر مؤدی باسترخای اطراف و خل  

مفصل زانو و سرین گردد هنگام انقضای مر  بر سبیل بحران و دف  طبیعت فضول را از عمق بدن بسوی اطراف 

شان را قولنج صعب شدید االلم بود و منکبین آنها و بعضی را چنانچه صاحب کامل گفته که جماعتی را دیدم که ای

منکبین و در کین منخل  گردید و شخصی را دیدم که حرکت کتفین او معطل شده بود اال حس آن مرد جید بود و 

همچنین فولس در کتاب خود ذکر کرده که در زمانة من قوم کثیر را در قولنج عار  شد و هر کسی که از ایشان 

یافت خالصی آن باسترخای اطراف گردید و حس آن باطل نشده بود و نفس ردی مختلف منقط  از شدت خالص 

نه اختالف در فالج برردارت حال صاحب فالج داللت کند و بقراط گوید که حل فالج قوی ممکن نیست و ضعیف سهل 

بعضی اعضای ایشان مسترخی یا که گاهی استرخا با خل  و تشنج مرکب میگردد و در بعض مردم حتی که  و بدانند

منخل  و بعضی متشنج مرتعد بسوی منشء آن معاینه کرده و گاهی عضو منخل  با تشنج و ارتعاد دیده شده و ابن نوح 

از بقراط نقل کرده کسی را که سکر از شراب باشد و یکبارگی کالم او بند گردد و بعده او را امتداد بهمرسد بمیرد گر 

شود یا کالم او در ساعتی که سکر او منحل گردد جاری شود و مراد با مساک کالم فالج ست و آنکه تپ آنرا عار  

جالینوس گوید که استمساک صوت م  استرخاردیست و اعضائیکه مفلوج شود رنگ آنها تیره گردد بولس گفته که 

د علت در نخاع بود و عالج آن استرخا از نخالع یعض فقار قاتل ست قسطا بن لوقا گفته که اگر مفلوج کالم مستوی کن

تر ست و بدانکه نبض مفلوج ضعیف  تر باشد و اگر در کالم او اضطراب بود علت در دماغ باشد و عالجش مشکل سهل

تر باشد و اگر در کالم او اضطراب بود علت در دماغ باشد و  کالم مستوی کند علت در نخاع بود و عالج آن سهل

ض مفلوج ضعف بطی متفاوت بود و هر گاه از مر  قوت ضعیف گردد نبض ضعیف تر ست و بدانکه نب عالجش مشکل

متواتر شود و در ان فقرات بال نظام واق  شوند و قارورة مفلوج اکثر سفید باشد و گاهی بسبب ضعف جگر با عروق یا 

بود گویا در  گرده یا درد عصب بسیار سرخ بود و گاهی شق سلیم ملتهب بود گویا در اتش ست و شق مفلوج بارد

برفست و نبض شقین مختلف گردد چنانچه نبض شق بارد ساقط بود و نبض شق حاربحسب مزاج آن باشد و گاهس 

چشم جانب شق بارد کوچک گردد و عضو مسترخی و مفلوج تا که همرنگ سائر بدن باشد و کوچک و الغر نگردد در 

مد و فتور حرارت غریزی یا انطفای آن افعال طبیعی نیز صحت امیدوارتر ست و اگر بسبب فساد مزاج باستیالی برد مح

باطل شود و عضو بجهت نرسیدن غذا بزردی و الغری گراید امیر صحت او کمتر بود و صاحب کامل گوید که عالمت 

علت معروف با بوبلقسیا آنست که صاحب او بر پشت افتاده بود و صوت و حس و حرکت او معدوم باشد و برین علت 
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و درد سر شدید و امتالی و داجین و دوار و تاریکی بصر و سردی دست و پا و اختالج در جمی  بدن و ثقل در  تقدم کند

حرکت و صریر انسان در وقت خواب و بول مائل بسیاهی بود و در ان قفل را سب شبیه بسویق و قشار باشد و عالمت 

طریق تشخیص . ست و آنرا بحاسة منفصل دریابندخل  احساس زائده عظم داخل در حقره مفصل را خارج از موض  خود

اسباب این مر  باید که اوالً بپرسند که مر  دفعة عار  شده یا بتدریج اگر دفعة بگوید حال تقدم وقوع ضربه یا 

سقطه یا زخم بپرسند اگر اقرار آن کند و مر  بمجرد وقوع آن افتد سببش گسستن عصب یا قط  آن باشد و این هر 

ت و اال نظر کنند اگر سفیدی رنگ و تربل بدن و کثرت بزاق و نوم و قلت عطش و قاروره سفید و غلیظ و دو العالج س

گاه رنگین سرخ و زرد غلیظ بسبب ضعف کبد و عروق و نبض بسطی و متفاوت بود فالج رطوبتی بلغمی باشد و اگر 

فالج و موی باشد پس اگر فالج مادی ملمس حار و رگهای گردن و غیره و نبض ممتلی و رنگ چشم و روی سرخ بود 

در سرسام با سکته یا صرع یا قولنج یا اختناق رحم یا حمیات حاده و مزمنه بر سبیل بحران واق  شود فالج انتقالی 

بحرانی باشد و اگر عرو  مر  بتدریج گوید و با آن تپ و درد یا گره در عصب بود فالج ورمی باشد پس به بینند اگر 

و تمدید بود و ورم حار باشد و اگر تپ نرم و درد اندک و حذر بود ورم رخو باشد و اگر از لمس صالبت  تپ و درد شدید

و تعقد در عصب معلوم شود از تقدم وج  و ضربه یا التوایا ورم حار نیز سؤال کنند و این دالئل ورم صلب باشد و اگر آثار 

شدید و نوشیدن آب بغایت سرد و یا ایستادن در اب سرد سؤال  اورام یافته نشود و ملمس بار بود از تقدم رسیدن سردی

و اال تقدم ربط رباط یا زوال فقره یا خل  مفصل بپرسند پس بهر . نمایند اگر باشد استرخا از برودت و رطوبت ساده باشد

گر زوال فقره کدام از این اسباب که اقرار کند سبب استرخا همان باشد و فرو نشستن پشت یا گردن و بلندی سینه ا

بسوی داخل بود و خمیدگی پشت یا گردن و فرو رفتن سینه اگر زوال طرف خارج باشد نیز از نشان زوال فقراتست و 

شود و عضو نرم نباشد سببش غلظ عصب یا غلبة یبوست باشد و تقدم *** اگر حرکت انبساط و انقبا  عضو بر 

اراده  اده جاری گردد نشان استرخای مثانه باشد و اگر بر از بیار اسباب یبس بر یبوست شاهد باشد و هر گاه بول بی

بیرون آید عالمت استرخای معای مستقیم بود و باشد که قوت دافعه باطل شود و بول و براز دف  نتواند کرد بالجمله 

ود دهانه عالمت و عالج استرخای مثانه و معای مستقیم و استرخای زبان و حنجره و مری و غیره هر یک در مقام خ

 . کور گردد و اینجا تدبیر مطلق استرخا و فالج مسطور میشود

 عالج استرخا و فالج بلغمی

تدبیر ش بدستوریکه در عالج امرا  عصبی بلغمی مذکور شد از ترک آب و غذا در ابتدا و استعمال منضجات و 

فق و مراعات قوت و راحت دادن بدن در مستفرغات و غیره بعمل ارند و ایضاً بر استفراغ مفلوج اقدام ننمایند مگر بر
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میان هر استفراغ و اگر در پنج شش مسهل مادة فالج بر نیاید بر ماء االصول فقط تا یک چله گذرانیده بعد از ان حبوب 

منقی دماغ میداده باشند و در اخر معجون سیر و غیره بخورانند لیکن از تنقیه تا چهلم روز فراغت ضرورست چه قول 

ذه است که اگر قبل از چهلم اعضا بگشایند بگشایند و اال باز نگشایند لهذا در مر  خفیف هشتم روز مسهل بعضی اسات

معمولست و از روز چهارم منضج شروع میکنند و تدبیر کلی این مر  نضج کامل ست و قبل از نضج کامل اسهال 

مقویات و مسخنات کبد اگر شق راست ممنوع و مضرست و روز دوم از مسهل اگر تپ نبود باز منضجات مشتمل بر 

مؤف بود و مسخنات و مقوبات قلب اگر شق چپ معمول بود بدهند اگر مر  قوی باشد تا چهلم روز تقویت این عناصر 

ضرورست و بعد مسهل تقویت معده بمصطکی و زربناد و فاواینا و اسطوخودوس سوده به هلیلة مربی یا اطریفل سرشته 

غ و منقی مخصوص عضو مؤف یعنی دماغ ست و سکنجبین عنصلی با شربت زوفا بماء معمولست چه اطریفل داب

االصول و یا ماء البزور حاریا معتدل بیاشامند و خورانیدن تریاق اربعه و ثمانیه و جوار ش بالد هر چه موجود باشد و 

رچینی دلوکاً مجربست و مناسب دانند با عرق بادیان و شیرة آن نافعست و مداومت یکدرم سداب شرباً و روغن دا

همچنین بهر تبدیل مزاج تریاق کبیر و یا مثرودیطوس نیم درم و کلکالنج و مانند آن بدهند و هر شب بعد تنقیه 

معجون فالسفه و معجون بالدر و اطریفل کبیر و معجون وج و مربای آن بخورند و دیگر ادویة مرکبه مثل جوار ش اترج 

میرة اسطوخودوس و حب عنبر و مومیائی و اذاراقی و حب سرخ و سیاه و حب سیماب علیوخان و سفوف اترج ایشان و خ

و حب بیش و حب سم الفار حسب حاجت بعمل ارند و فقرات و اعصاب را بروغنهای گرم محلل و مقوی اعصاب چون 

وم و روغنی گداخته و روغن قصط و غیر آن گاه ساده بمالند و گاهی جند بیدستر و عاقرقرا در ان روغنها آمیزند و یا م

قدری فرفیون آمیخته نیمگرم تدهین کنند و یا مومیائی کافی در روغن حنا مالش نمایند که بعد یافتن فالج از فالج دف  

ماندگی اعضا میکنند و یا ضماد جوزبواد مالش زنجبیل و زرنباد کنند و یا قسط تلخ مرکی فرفیون سوده بروغن گل 

و آبزن مخترع حکیم علیوخان نیز مجربست و سواری کشتی و نقل از بلد بارد بشهر گرم  ممزوج نموده نیمگرم بمالند

مفید بود و درین مر  تا گرسنگی صادق و تشنگی سخت نشود غذا و آب نخورند و ترک طعام شب و اجبست و چون 

د که در فالج بر قریب بضحت شوند عضو مسترخی را حرکت دهند و غمز شدید کنند و بخرفه و درشت بمالند و بای

اخراج خون جسارت نکنند اال بعد تحقیق غلبة خون که بیمار سرخ رنگ و جوان بود و فصل و مزاج و قوت مساعد باشد 

درینصورت فصد حائر بست اما خون کمتر باحتیاط تمام گیرند و گرنه بلغم غلبه خواهد کرد و در ابتدا مهما امکن در 

معمول در فالج منقول از مطب اساتذة کرام روز منضج باید که در منضج بلغم وزن  بیان بعض تراکیب. تقلیل غذا کوشند

اسطوخودوس پنج ماشه و انجیر سه عدد کنند و عود صلیب و دو ماشه گاو زبان عنب الثعلب بیخ کبر هر یک شش 
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ده گلقند حل کرده ماشه عو  بیخ کاسنی و بیخ کرفس و مویز منقی داخل کرده در عرق عنب الثعلب نیم اثار جوشانی

بدهند غذا شوربای کبوتر و گنجشک یکوقت و بجای آب عرق مکوه و وقت شام تریاق فاروق بقدر یک نخود بشهد 

در مر  خفیف صرف اصل  ایضاً. خالص شش ماشه سرشته لیسانیده باالیش عرق مکوه عرق گاو زبان جوشانند

س در عرق عنب الثعلب و بادیان جوشانیده با گلقند برای السوس گاو زبان بیخ بادیان بیخ کاسنی بادیان اسطوخودو

برای مرد جوان در فصل صیف که استرخا در فکین و قدم و عسر  ایضاً. نضج دهند و بعد نضج اجزای مسهله افزایند

حرکات باشد منضج از گل بنفشه اصل السوس خطمی خبازی گاو زبان بیخ بادیان هر یک شش ماشه در عرق عنب 

گاو زبان هر یک نه توله شب خیسانیده صبح جوشانیده گلقند مالیده داده شود و روز دوم اسطوخودوس بجای الثعلب و 

گل بنفشه باز عود صلیب دو ماشه گل بنفشه چهار ماشه عنب الثعلب شش ماشه مویر منقی نه دانه بیخ کبر شش ماشه 

یکنیم توله سنای مکی یکنیم توله افزوده  روفای خشک سه ماشه بادیان شش ماشه انجیز زرد هفت عدد تخم قرطم

جوشانیده صاف نموده فلوس خیار شنبر شش توله گلقند چهار توله روغن گاو شش ماشه داخل کرده مسهل دهند و در 

مسهل سوم حب ایارج داده و روز دوم از مسهل برای نضج ماده و تقویت دماغ گل گاو زبان سه ماشه پرسیاوشان چهار 

. شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه جوشانیده گلقند حل کرده اول هلیلة مربی خورانیده بنوشانند ماشه بیخ کاسنی

در خلل خفیف دماغ که حس و حرکت بعد غسل قدری ناقص گردد و در گو ش هوای سرد معلوم شود ماء العسل  ایضاً

جوشانیده بدهند و گاو زبان گل گاو زبان از گاو زبان چهار توله در سه آثار اب جوشانیده عسل پا و آثار داخل کرده باز 

هر یک پنج ماشه پرسیاوشان هفت ماشه نبات یکتوله در عرق بادیان پاو اثار جو ش داده بطور قهوه بخورانند و غذا 

عسل و نان بعد دو سه روز که تخفیف شود و قبض باشد گلقند عو  نبات کنند باز مکوه گل بنفشه گل سرخ هر یک 

ن گل گاو زبان هر یک پنج ماشه عو  بیخ کرفس و بیخ اذخر و اسطوخودوس در منضج بلغم هفت ماشه گاو زبا

افزوده مضنج دهند و بعد اسطوخودوس در منضج بلغم افزوده منضج دهند و بعد نضج اسطوخودوس پنج ماشه سنای 

دهند و بدستور روز دوم مکی یکتوله تربد سفید سه ماشه مغز فلوس هفت توله روغن زرد بیخ ماشه اضافه کرده مسهل 

بصورت مر   ایضاً. تربد و بعد دو مسهل چند روز منضج داده حب ایارج خورانیده بعد تنقیه معجون فالسفه دهند

خفیف بعد ماء العسل در منضج بلغم گاو زبان پنج ماشه عو  اصل السوس و بادیان و انجیر افزوده روز پنجم داده روز 

ی و مغز فلوس گلقند روغن بادام در مضنج اضافه کرده مسهل دهند و بعد تنقیة هجدهم اجزای مذکوره و سنای مک

کامل عود غرقی عود صلیب مصطکی سورنجان هر یک نیم ماشه در گلقند آمیخته همراه عرق بادیان بخورانند و عود 

گرمی ادویة منضجه  اگر در فالج از ایضاً. صلیب سوزنجان بتدریج اضافه کنند و بروغن آب برگ ریحان مالش نمایند
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اسهال و سوز ش بول و درد گلو عار  شود ادویة شدید الحرارة از منضج موقوف نموده گل بنفشه گاو زبان تخم خرپزه 

تخم خیارین افزایند و از تخم خطمی و عرق مکوده و عرق گاو زبان غرغره کنند و عناب در دهن دارند و یا منضج از 

گاو زبان هر یک شش ماشه عناب چهار دانه مویز منقی نه دانه در عرق مکوه خیساندة تخم خیارین گل بنفشه گل 

شش توله عرق گاو زبان پنج توله شربت بزوری معتدل دو توله نیمگرم بدهند و اگر اسهال زیاده بود در شوربای کبوتر 

اصل السوس پر  نخود کابلی چهار توله داخل کنند و روز شانزدهم اسطوخودوس گاو زبان تخم خطمی بیخ کاسنی

سیاوشان هر یک شش ماشه بادیان نه ماشه سپستان ده دانه سنای مکی توله تربد شش ماشه بادرنجبویه چهار ماشه 

تخم خرپزه نه ماشه عود صلیب چهار ماشه عو  تخم خیارین و مویز منقی و شربت بزوری داخل کرده شب خیسانیده 

توله گلقند سه توله عرق بادیان پنج توله روغن بادام شش ماشه  صبح جوشانیده مغز فلوس هفت توله ترنجبین چهار

داخل کرده غارقون سه ماشه خورده بنوشند و بهر نخوداب کبوتر و شام آب دال مونگ و برنج روز دیگر اصل السوس 

د روز بجای عناب و تخم خیارین در نسخة منضج سابق افزوده دهند و بجای ماء العسل عرق بادیان اگر اسهال کم شو

هیجدهم در اخر شب حبا ایارج توله بروغن بادام دو ماشه چرب کرده همراه عرق بادیان و مکوه بخورند و صبح بسفایج 

چهار ماشه مغز قرطم شش ماشه تخم کشوث چهار ماشه عو  تخم خطمی و سپستان و سنا و تربد و بادرنجبویه و پر 

بدستور مقرر منضج گل بنفشه گل گاو زبان هر یک شش ماشه  سیاوشان در نسخة مسهل اضافه کرده بدهند روز دیگر

مویز منقی نه دانه اصل السوس چهار ماشه عود صلیب چهار ماشه تخم خرپزه نه ماشه در عرق مکوه دوازده توله عرق 

بادیان نه توله شب تر نموده صبح صاف نموده شربت بزوری داخل کرده دهند روز بستم در ین منضج خطمی شش 

عناب چهار دانه پرسیاوشان شش ماشه بادرنجبویه برنجاسف هر یک چهار ماشه سپستان یازده دانه عو  عود ماشه 

صلیب اضافه کرده گلقند بجای شربت بزودی داخل کرده دهند و تا چهار روز همین منضج داده روز بست و چهارم حب 

ه مکد شش ماشه سنای مکی توله گاو زبان ایارج بدستور خورده صبح گل بنفشه اسطوخودوس اصل السوس بادرنجبوی

پوست بیخ کاسنی عود صلیب مغز خسکدانه هر یک شش ماشه بسفایج فستقی چهار ماشه مویز منبقی نه دانه تخم 

خرپزه پرسیاوشان هر یک نه ماشه شب در عرق کموه عرق بادیان هر یک دوازده توله تر نموده صبح جو ش داده مالیده 

رنجبین روغن بادام داخل کرده بدهند روز دیگر گل بنفشه گل گاو زبان تخم خرپزه هر یک صاف نموده مغز فلوس ت

شش ماشه مویز منبقی نه دانه اصل السوس چهار ماشه شب در عرق گاو زبان و عرق مکوه تر نموده صبح مالیده صاف 

صلی حار بود بعد ماء العسل منضج از در فالج رطوبی که مزاج ا ایضاً. نموده شربت بزوری معتدل انداخته نیمگرم بنوشند

بادیان بیخ بادیان عنب الثعلب مویز منقی اسطوخودوس بیخ کبر پرسیاوشان جوشانیده گلقند آفتابی مالیده صاف کرده 
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تو دری سفید پاشیده دهند بعد از نضج ماده بروز مسهل بیخ کاسنی انجیز زرد سنای مکی افزوده جوشانیده صاف نموده 

بر شش توله گلقند شیر خشت هر یک چهار توله روغن گاو شش ماشه داخل کرده داده شد بعد دو فلوس خیار شن

مسهل تا دو روز بجهت تقوت دماع و قلب و جگر مصطکی سوده یکماشه بهلیلة مربی یکعدد سرشته همراه 

و دری سفید حل کرده ت*** اسطوخودوس گاو زبان هر یک چهار ماشه بنفشه شش ماشه جوشانیده و صاف نموده 

چهار ماشه پاشیده دهند باز مسهل سوم بدستور قید بحران هر ذسه هلیله افزوده شب حب ایارج و صبح بدرقه دهند بعد 

مسهل برای نضج و تقویت اعشای رئیس و درد پای طبیخ بادیان چهار ماشه بیخ بادیان عنب الثعلب گل بنفشه هر یک 

یک چهار ماشه مویز منقی ده دانه مصطکی سورنجان هر یک سه  شش ماشه پرسیوشان اسطوخودوس گاو زبان هر

ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بزوری داخل کرده تودری سفید پاشیده دهند و اگر قبض باشد روز دوم بجای شربت 

گلقند کنند و سورنجان مخصوص برای درد و پاست جهت درد ساق و پای که از حرکات ماده بشرکت اعضا یا ریاح در 

فالج میباشد میدهند چون درد پای باقی ماند باز سورنجان سوده همراه هلیلة مربی و مصطکی در نسخة سابق و بجای 

گل بنفشه بادیان چهار ماشه داخل کرده دهند باز طبیخ اصل السوس سه ماشه گاو زبان ابریشم خام تخم کاسنی هر 

و برای ضعف دواء المسک معتدل پنج ماشه با عرق بادیان  یک چهار ماشه جوشانیده نبات یکنیم توله داخل کرده دهند

ده توله دهند و بعد از الفراغ مسهلها و تنقیة تمام و کمال اگر تشنگی زائد بود یکدو بار آب تازه بوقت غذا بدهند چه در 

  تجویز ظو معده و در ابتدای فالج و در شب آب نمیدهند مگر در صورت تپ و حرارت مزاج بدهند و در موسم ربی

منضج و مسهل کنند و بسفایج قنطوریون هر یک چهار ماشه در منضج بلغم عو  اصل السوس و بیخ کرفس افزوده 

بعد نضج ماده روز مسهل گل نیلوفر چهار ماشه ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه بجای غاریقون و روغن 

ور حب ایارج وقت آخر شب و صبح بدرقه دهند بعده بیدانجیز و گلقند در مسهل بلغم نموده بدهند و مسهل بدست

در فالج  ایضاً. معجون به نسخة تحفه که در ان جوز بود او بنفشه است جهت تقویت اعضای رئیس و نزله خورانند

افتد ماء العسل در عرق گاو زبان ساخته دهند و روز چهارم نقوع پرسیاوشان  عضوی که بعدقی و اسهال در تخمه می

گاو زبان عناب بعرق شاهتره عرق عنب الثعلب عرق گاو زبان شب خیسانیده صبح شربت بنفشه داخل  اصل السوس

در فالج م  اللقوه و درد بارد و بعد مسهالت سورنجان سوده  ایضاً. کرده بنوشند غذا شله و بجای آب عرق مکوه

ن عرق بادیان مالیده بنوشند باز طبیخ باطریفل صغیر سرشته بخورند باالیش گلقند در عرق عنب الثعلب عرق گاو زبا

دارچینی گاو زبان انیسون بادیان جوشانیده با گلقند باد سورنجان بوزبان عود صلیب بگلقند سرشته بخورند باالیش عرق 

در فالج م  اللقوه بعد تدابیر معموله و  ایضاً. عنب الثعلب عرق بادیان شربت اسطوخودوس تخم فرنجمشک پاشیده دهند
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مصطکی سوده بهلیلة مربی سرشته بخورند باالیش گاو زبان بادیان بعرق عنب الثعلب جوشانیده نبات داخل  مسهلها

کرده بنوشند روز دوم مویز منقی برعایت جگر عو  بادیان که برعایت معده بود و عرق بادیان بجای عرق عنب الثعلب 

تخم خطمی اسطوخودوس افزایند و عو  نبات گلقند و تودری سفید افزایند غذا پوالد و قلیله روز سوم اصل السوس 

کنند روز چهارم مصطکی سوده بهلیلة مربی سرشته اسطوخودوس گاو زبان جوشانیده شربت بزودی تودری سفید دهند 

روز پنجم اسطوخودوس عود صلیب سوده باطریفل صغیر سرشته همراه گاو زبان مویز منقی بعرق عنب الثعلب عرق گاو 

ه نبات داخل کرده بنوشند بجای آب عرق عنب الثعلب غذا پال و مرغ باز جوار ش عود گاهی بالطبیخ زبان جوشانید

بادیان خطائی و گاهی هفت ماشه با شیرة تخم کاسنی شش ماشه گالب و توله نبات یکتوله باز شیرة بادیان چهار ماشه 

گلقند دو توله تودری سفیده چهارماشه باز  شیروز تخم کاسنی شش ماشه عرق عنب الثعلب و ده توله گالب چهار توله

برای فالج  ایضاً. اصل السوس گاو زبان تخم کاسنی ابریشم خام جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند بعده فالسفه دهند

اللقوه که مرد پیر را با رعشه و غنه در صوت و استرخا و تغیر در حرکات و مشی باشد فالسفه عرق بادیان صبح و 

نیزی عرق گاو زبان وقت شام و وج ترکی عاقرقرحا فلفل زنجبیل کوفته بیخته بعسل سرشته بر زبان مالند اطریفل کش

ایضاً در خلل دماغ م  بواسیر خونی که دوا بسیار گرم خلل دماغ . پس غرغره بآب گرم کنند و مسهل در ابتدای فصل

نة هیل دو ماشه نبات یکتوله در عرق گاو زبان و افزاید معجون فالسفه هفت ماشه همراه طبیخ چوب چینی سه ماشه دا

دوازده توله جو ش داده بدهند و یا اسطوخودوس شش ماشه رسوت یکماشه پوست هلیله زرد پوست هلیله کابلی هلیلة 

ایضاً در فالج م  خفقان اسطوخودوس . سیاه آبله هر یک دو ماشه مقل ارزق یکماشه کوفته بیخته با عرق بادیان دهند

م تربوز پرسیاوشان هر یک چهار ماشه گل گاو زبان سه ماشه جوشانیده شربت بزوری معتدل دو توله حل کرده مغز تخ

بدهند و باز تریاق فاروق یا تریاق اربعه بماء العسل بجهت شام و برای صبح معجون فالسفه شش ماشه با ماء العسل پا 

ود فالسفه خورده اسطوخودوس گل نیلوفر جوشانیده و آثار و اگر بعد مسهالت بسبب قبض و تبخیر خفقان عار  ش

ایضاً بعد تنقیه برای تعدیل و تقویت درین مر  و داء المسک حلو خورده باالیش عرق . نبات داخل کرده بنوشند

بادرنجبویه و بادیان و گاو زبان شربت اسطوخودوس امیخته بنوشند و یا معجون سورنجان خورده باالیش بادیان بیخ 

ورنجان بوزیدان هر واحد یک مثقال جوشانیده شربت اصول داخل کرده بنوشند و یا تریاق فاروق که مقوی بادیان س

ایضاً که زنی را بعد تولد بچه تپ . بقدر نخود در شهر خالص امیخته بخورند باالیش عرق گاو زبان بنوشند*** حرارت 

و از معالجات آن صحبت کلی نشود و پارچه در روغن شود و از استعمال مبردات فالج بهمرسد و زبان هم بیکار گردد 

دیو دار علیوخان آلوده در زردی هفت هشت بار در رحم بدارد و وقت صبح معجون سیر علیوخان یکتوله همراه عرق 
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تنباکو هفت توله نخورد و وقت شام وج ترکی و شونیز و جوز بوا هر واحد یکماشه در عسل یکتوله بلیسد تا بست و 

 . در هر روز سه چهار مرتبه دار شیشعان زنجبیل فلفل گرد بورة ارمنی هر یک سه ماشه ساییده بر زبان مالدیکروز و 

 ذکر ادویة مفردة مفید استرخا

گویند که در استرخا شرب قردمانا بآب و یا مغز حب الصنوبر کبار و یا حلتیت مخلوط بقردمانا و یا عسل بال در نیم 

یا روغن خردل و یا حب فلفل و یا آب مطبوخ کفری و یا بیخ سوسن و گل او بآب و یا حب درم بمغز جوز و یا حرف و 

الغار و یا بیخ خطمی مطبوخ بشراب کهنه و یا فرفیون رب  درم سکبینج مقل اشق هر یک نیم درم و یا سبکینج یکدرم 

ل و یا پوست رته بآب نیمگرم و یا بآب گرم و یا حلتیت بقدر باقال صبح و شب بجالب و یا عصارة قنطوریون دقیق بعس

دار شیشعان و یا طبیخ حاشا و یا کرنب مسلوق مطیب بزیت و یا فوه الصبغ بعسل و یا ثمرقند دل و یا شربت  طبیخ

عنصل و یا جوز القی و یا زراوند طویل یکمثقال و یا دارچینی و یا دو وقو و یا اسطوخودوس و یا سندروس و یا لحم 

فانین و شرب و تمریخ روغن حب الصنوبر کبار و با روغن پوست ترنج و تخم آن و یا عاقرقرحا عصّافر و یا لحم ش

بسرکه و یا روغن یاسمین و یا روغن فندق و یا روغن سداب و یا روغن آس و شرب و ضماد قسط و یا برگ غارو یا 

لفرج و یا روغن نرگس و یا روغن اقاقیا و یا طل  نخل و یا فلجه و تمرنج قسط هندی بروغن بان و یا روغن عود ا

کفری و یا روغن سوسن و یا آب خاکستر چوب انجیر که ده بار تکرار آن نموده باشند و یا روغن غاز و یا زیت که شخم 

حنضل در ان جوشانیده باشند و یا فرفیون یکدرم در زیت ده درم حل کرده و یا فرفیون و جندبیدستر بروغن قسط و ای 

خ بزیت یا تنها و یا جندبیدستر و روغن سوسن و موم و یا نطرون مخلوط بزیت کهنه و یا قنه مخلوط مبعة سائلة مطبو

بزیت و یا روغن حنا و یا عاقرقرحا مخلوط بزیت و یا روغن ضیان و یا روغن زهر قندول و ضماد خردل بقرنفل و یا 

روطی روغن بادام و موم آمیخته و یا نمک و سداب و یا شیطرج آب قرنفل سرشته و یا ثافسیا و یا خردل سوده در قی

سویق و عسل جم  کرده سوخته و یا غذبه و یا خاکستر چوب انگور بسرکه و زیت و نطول آب دریای شور و یا طبیخ 

برگ غار و یا برگ فنجکشت و تخم اووپا مرزنجو ش و یا قوه الصنغ و یا آب کبریتی و آبزن طبیخ ثعلب در زیت و آب 

کرفس و نانخواه تا آب فانی گردد و یا آب کبریتی و غرغرة طبیخ بیخ کبر و حقنة سکبینج یا طبیخ بادیان و تخم 

 . قنطوریون و شخم حنظل هر واحد نافعست

 بیان ادویة مفردة ناف  فالج

سویدی گفته که در فالج خوردن زنجبیل مربی و داشتن جوزبوا در دهان و انداختن آب آن و کذا اکل لحم غزال تا 

احمر و کذا خوردن بچه کبوتر که سر *** ام کثیر و کذا مغز حب الصنوبر کبار از پنجدرم تا ده درم بشکر یا بعسل یا ای
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و گردن او دور کرده جوشانیده آب او بیندازند و در اب دیگر خوب پخته باشند و کذا مالیدن و نوشیدن روغن تخم تلخ 

و بزیت و صعتر مطیب کرده و کذا خوردن عود البخور از مجربات  شمش و کذا غذا کردن بآب نخود سیاه در اب پخته

منست و همچنین ثبادریطوس هر روز نیم درم شب وقت خواب تا سی روز متواتر خوردن مجرب صحیح ست و از 

ا حکمای دیگر نقل کرده که خوردن فلفل سفید یا فقاح اذخر یا بهمن سفید یا آذریون و طبیخ بیخ او و عصارة بقلة او ی

آمله یا ایرسا یا عاقرقرحا یا جندبیدستر یا عسل بالد یکدرم بروغن جوز یا خصیصة الثعلب کبیر یا حلتیت تا یکدرم تنها 

و م  فلفل و بعسل و تا یکمثقال ملوف بموم و یا نیم درم از ان بسکبینج نیم درم همراه شراب تا پنجروز متواتر یا شبت 

وج از ابزن مالش آن نیز مغز حب القطن یا تربد یا روغن نظم یا ثمرا و یا شیطرج یا لفظ سفید در ابزن حمام و بعد خر

بعسل یا شقاقل یا شخم حنظل یا سداب مطبوخ بآب تا نصف بماند و یا بقدر یکدرم بماء العسل تا سی روز متواتر یا 

بعسل یا سرکة او یا سکنجبین او سکبینج یا ناردین یکدرم یا سُخالة طال بدوام یا شربت عنصل یا پیاز و مشوی معجون 

دائم یا زنجبیل یا زرنباد بعسل یا زوفای خشک یا دار فلفل بعسل یا درونج عسل یا کمبون بعسل یا بیخ فاشرا مثقال 

بشراب یا قسط تلخ دو درم یا عصارة قثاء الحمار یا الک یا روغن جوز االکل یا دبق یا بیخ راشن بعسل یا نانخواه تنها و 

اغذیه یا سنبل الطیب و یا خربق سیاه یا ثوم بری تنها و مخلوط در اغذیه یا سیسالیوس یا ثوم بستانی بعسل  مخلوط در

یا حب الغار یا برگ آن یا فراسیون بعسل تا سی روز متواتر یا جوبوا یا شونیز یا زراوند مدحرج یا دارچینی بآب یا صمغ 

ا جاوشیر یا روغن تخم ترنج یا دوقو یا حرمل تنها یا آب سداب و برگ او بعسل یا مشک غاریقون یا فرفیون ی

مرزنجو ش در حمام یا طالیسفر مثقال بماء العسل یا عنبر یا مویزج یا جوزالسر و یا قنه یا روغن بادام تلخ یا قردمانا و دو 

یک مثقال بعسل یا  درم بشراب یا روغن آجر یا بیخ باد اورد یا بندق یا روغن او یا قلوب کرم سودا در اول طلوع آن

شراب با روغن ضیان یا ثافسا بروغن زرد مخلوط یا بیخ نبات او باریک ساییده در حریره آمیخته یا شخم قاوندی چهار 

درم در مرقة دراج و ماکیان یا ابهل یا صدف بحری سوخته یا اشق مثقال یا دار شیشعان یا تخم کرفس سه درم در 

روز متواتر یا روغن نسرین یا روغن سفید یا آب نخود سیاه یا سرخ مطبوخ تا ایام  ابتدای مر  با روغن زقوم تا چهار

کثیر یا فلفل سیاه هر روز نیم درم بیک مثقال ایارج یا خاکستر چوب انگور بزیت امیخته لیسیدن یا فوه الصبیغ ایام کثیر 

ن یا ریوند تنها و یا بایارج لوغادیا یا سندروس بماء العسل وج و مربای آن یابرنوف یا تخم بیدانجیر مثقال و یا ده تخم آ

یا روغن قندول یا فلجه یالحای شجر زیتون مثقال یا از علک البطم و فقاح اذخر و سکبینج حب بسته یا برگ کبر یا 

ثمر یا پوست بیخ او یا حمام یا رطبة مسلوق مطیب بزیت و یا تخم او یا اسقولوقندریون یا تخم ترب و جندبیدستر هر 

دو مساوی و یا روغن تخم ترب یا جنطیانا ایابیخ شجرة البق مطبوخ یا روغن نارجیل یا بیخ بخور مریم و از لحوم اکل 
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لحم کلب الماء تازه یا مملوح یا لحم شفانین یا لحم سقنقور یا لحم قنتفذ مملوح و طری دائم یا لحم روباه ایام کثیر یا 

العسل و یا شخم حنظل و یا سداب و یا مرزنجو ش و یا کند ش و سعوط مومیائی عاقرقرحا بماء  غرغرةلحم فاخته ناف  و 

یک قیراط آب مرزنجو ش و یا کندس و سعوط مومیائی یک قیراط بآب مرزنجو ش و یا یکحبه از ان بروغن زنبق و یا 

یاسمین و یا شایانگ و یا دانگی از ان بروغن بادام تلخ و یا شونیز و یا روغن او و یا مشک و یارته و یا عنبر و با روغن 

سداب یا مشک یا عنبر یا الفاس کبوتران و  و شمروغن نرگس و یا حمام و یا عصارة اسقولوقندزیون بروغن بادام 

عاقرقرحا سوده مخلوط بزیت و کذا جندبیدستر و  تمریخداشتن آنها در مکان و یا کند ش کوفته در صره بسته و یا مرو و 

جوز و کذا روغن غار و کذا فرفیون بروغن زیت و کذا جاوشیر ببعض ادهان حاره و کذا کذا روغن بطم و کذا روغن 

روغن مرزنجو ش و کذا روغن حرمل و کذا عنبر و کذا روغن بادام تلخ و کذا روغن آجر و کذا روغن ضیان و کذا شخم 

گداخته باشند بر پشت و کذا قاوندی در ظرف آهنی گداخته و کذا روغن زقوم و کذا روغن بان که در ان مشک و عنبر 

 طالی وروغن قندول و کذا روغن ترب و کذا بورق و زیت و علک البطم و کذا شخم گاو و کذا روغن نارجیل 

جندبیدستر بروغن بان بر سر و یا قسط تلخ و یا بسبابة مخلوط بروغن بان و یا سداب سوده بعسل آمیخته بر عضو 

مفلوج و یا مشک تنها و یا بعض ادهان بر فقار پشت و یا مرزنجو ش کوفته و ببعض ادهان حاره پخته و یا برگ یاسمین 

حنا و بیخ سوسن و موم و یا شابانک و یا حمام و یا بورق و کوفته در روغن کنجد جوشانیده و یا مویزج و یا روغن 

روغن بان و موم و دذرور عاقرقرحا باریک سوده بر مقدم سر و عطوس بصمغ سداب و ادخال رته در ادویة فالج مقوی 

 . فعل آنها ست و استعمال دسمه یعنی برگ نیل در حقنة فالج نیز نافعست

 آنرا ادهرنگ گویند ذکر ببعض ادویة هندیة ناف  فالج که

بعضی اطباء هند مینویسند که در ابتدای فالج اگر برای ماء العسل عسل بهم نرسد عو  ان قند سیاه گرفته جو ش 

داده استعمال نمایند و بعد روز چهارم و منضج بادیان شش ماشه بیخ بادیان یک توله تخم سویا اجمود اجواین سه ماشه 

وله گلقند دو توله در یکنیم پا و اب جو ش دهند هر گاه نیم پا و بماند هر روز بنوشند بالچهر چهار ماشه بیخ کاسنی یکت

اند  و بعد نه روز یا چهارده روز مسهل دهند و برای اسهال این حب جیپال در فالج و استرخا و لقوه و درد پشت ستوده

رقیق که میان مغز آنست دور کنند و بگیرند جیپال یعنی حب السالطین و از آن پوست غلیظ که باالی اوست و پوست 

مغز او در پارچة باریک صره بسته سرگین گاو در اب حل کرده در دیگ اندازند و چوبی باالی دیگ نهاده صره را در ان 

آویزند بنوعی که صره در سزگین غرق ماند و بته دیگ نرسد و دیک را بر آتش نهاده چند جو ش دهند بعده ضره را 

سالطین را خوب شسته بعده اندک هلیلة سیاه و الجورد با هم بسایند و مهیا سازند بقدر نخود و گرفته و مغز حب ال
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چهار پنج حب بخورانند و این حب هندی برای استفراغ مواد بلغمی ازالة اوجاع اعصاب ساقین و قدمین نیز مجرب 

در اب حنظل سه روز بسایند و بقدر کنار اند بگیرند هلیلة سرخ و زردچوب و نمک الهوری ماسوی و کوفته بیخته  نوشته

دشتی حب بسته از یک حب تا شش هفت حب بخورانند و بعد دو ساعت غذا دهند و حب گهورچری که در قراباذین 

قادری و غیره مسطورست نیز برای اسهال میدهند و بعد از تنقیه معدالت مزاج مثل حب بیش و سیماب و جو گراج ز 

نمایند و مالش بروغن دهتوره مجربست و اگر  هر یک در قراباذین مسطور شد استعمال می حب کچله وانند بهیرون که

سونف سونهه دیو دار پوست بیخ ارند جوشانیده بعسل بنوشند نیز مفید بود و بعضی برگ رواسن و اسگند و بیخ سنبهالو 

ورند برای تعدیل مزاج صاحب فالج بعد نیز داخل میکنند و اگر بیرونی یکعدد پایهادور کرده در برگ تنبول هر روز بخ

تنقیه مفید بود و زنجبیل نیمکوفته لهسن یک یک دام پخته برگ بکاین برگه سنبهالو هر یک پاو اثار آب بجوشانند هر 

گاه نصف بماند در جای محفوظ از هوا بخار آن بگیرند و ایضاً جست و قلعی و سیماب و بچهناک سیاه هر واحد ده 

پنج درم گرفته اول جست و قلعی را گداز نموده در ظرفی که سیماب باشد گره بسته شود پس شش ماشه مرچ سیاه 

پاس کهرل نمایند و بیش ساییده اندک اندک آمیزند بعده فلفل همین دستور داخل کرده هژده پاس کهرل سازند و بقدر 

ل دکهنی یکجزو با پنج جزو نیات سوده یک برنج با برگ تنبول بخورند غذا گوشت طبور و اگر با فالج سرفه بود فلف

اندک اندک در دهن گیرند که مواد بلغم از سر فرو آرد و اگر وج ده درم فلفل پورینه زیرة سیاه شونیز هر یک سه درم 

عسل نیم رطل بدستور بسرشند و دو مثقال بخورند ناف  فالج و لقوه و جمی  امرا  بلغمی ست و خردل عاقرقرحا 

نویسد که استاد لوذعی عوص طعام و  حکیم شریف خانصاحب می اقوال حذاق. خته بر زبان مالندساییده بعسل آمی

روغن میدادند بعد از ان شوربای دو کبوتر  شراب سه چهار روز بر ماء العسل اقتصار میفرمودند بعده شوربای کبوتر بی

انداختند پس از ان در  م بقدر سه توله مینمودند بعده درین شوربا غلبة کر میکردند و امر بخوردن گوشت آن نیز می

افزودند بعده در ان برنج داخل میکردند بعد از ان روز شانزدهم و هجدهم به تنقیة عام استفراغ ماده م   حبوب غله می

مراعات حال دماغ میفرمودند پس در روز بست و دوم و بست و پنجم یا بست و ششم حبوب مثل حب ایارج و غیره 

مودند و باید که میان همه دو یا سه استفراغ استعمال منضجات میکرده باشند بطوریکه نضج دهند پس ن استعمال می

استفراغ نمایند بعده اعادة منضجات کنند بعد از ان مسهل استعمال نمیاند و علی هذا القیاس زیرا که مادة این مر  

قنطوریون دقیق فقاح اذخر بادیان زوفای منضج از صناعت من اسطوخودوس انیسون  صفتبارد متمکن در اعصابست 

خشک قردمانا سیسالیوس بیخ کرفش بیخ کاسنی بیخ اذخر بیخ بادیان بعضی از این دو درم و بعضی سه درم بگیرند و 

در رطل اب بشب تر کرده صبح جوشانیده گلقند ده مثقال داخل کرده صاف نموده بنوشند چند روز بر نهار تا آنکه اثر 
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د بعد از ان تنقیة تا سه استعمال کنند بافزایش برگ سناسه درم مغز فلوس پانزده مثقال شکر سرخ ده نشنج ظاهر شو

درم و روغن بادام یا روغن بیدانجیر و اگر احتیاج بقویتر ازین در اول مرتبه یا در مرتبة ثانی افتد بران تربد سفید 

ایند بعد از ان یکروز راحت دهند بدادن گلقند با عرقهای محکوک یکدرم و غازیقون هش سفید نیم درم یا زیاده ازان افز

عنب الثعلب و بادیان و اذخر و بعد دو مسهل باز چند روز منضج داده حب ایارج یا حب منتن و غیره خورانند و مسهل 

مذکور بعد حذف مغز فلوس فقط یا م  تربد و غاریقون حسب حاجت و قوت مزاج مریض و ضعف آن بدرقة حبوب 

ه سازند و در اخر شب حبوب با عرق بادیان و غیره خورند و صبح مطبوخ مذکور دهند و حب ایارج کثیر المنفعت مذکور

ست در ین مر  و استاد کامل المعی اکثر استعمال او درین مر  میفرمودند و من پیروی ایشان میکنم و استعمال 

و جندبیدستر ست و وزن همه اجزا مساوی و نسخة حبوب بعد انضاج و تنقیة هلیلة زرد و انزروت عو  مرو فرفیون 

شیطرج همان حب شبیارست که در قول ابومنصور مذکور شود لیکن درینجا تربد عو  هلیله نوشته و عاقرقرحا یکدرم 

حب بمارستانی که ستودة شیخ الرئیس ایارج فیقرا یکدرم جندبیدستر نیم درم  صفتافزوده و حرمل بجای خردل اورده 

رب  درم فرفیون یکدانگ کوفته بیخته جها سازند و جملة یکشربت ست حکیم عابد نوشته که این روغن شخم حنظل 

عجیب الفعل ست و بتجربة صحیح یافته قسط تلخ فلفل عاقرقرحا فرفیون جندبیدستر هر یک هفت درم باریک ساییده 

 ش سکبینج مساوی کوفته بیخته در اب در نیم رطل روغن نرگس امیزند و این سعوط ناف  زهرة کلنگ جندبیدستر کند

ناف  فالج و خفقان بارد و جمی  امرا  عصب تالیف  شمامة. مرزنجو ش و شیر زنان حل کرده دو قطره سعوط کنند

ام عود خام پنج مثقال قرنفل سنبل زعفران اظفار الطیب هیل بسباسه جوزبوا  علیوخان که من در ان بعض اصالح نموده

عنبر یکنیم مثقال مشک مثقال حصی لبان دو نیم مثقال ادویه را در عرق گل نارنج بسایند و پوست ترنج مکد مثقال 

عطر عنبر و عطر الدن و ناککیسر هر یک نیم مثقال روغن نرگس روغن یاسمین مکد مثقال انداخته صالیه کنند تا 

سط تلخ مغاث بغدادی سنبل الطیب سورنجان بوزیدان ق تألیف ضماد. قابل انعقاد گردد بشکل سیب ساخته دائم ببویند

 نفوخ ناف . مرزنجو ش اسطوخودوس مساوی ساییده بروغن قسط امیخته بر سر و فقار گردن و خلف ضماد کنند

ناف  مومیائی قیراط در روغن نرگس و یاسمین و سوسن  نشوق. عاقرقرحا قرنفل قله کوفته بقدر نیم دانگ در بینی دهند

ناف  کندر مصطکی زنجبیل  مضوغ. قیراط حل کرده بقدر دانگی استنشاق نمایندمکد دانگ مشک جندبیدستر مکد 

قویه مستعمل بعد تنقیه وقت انتها  غرغرة. قرنفل وج ترکی کوفته بیخته بقدر جوز بواجب بسته دائم در دهن دارند

بلغم ناف  فالج و  منقی معجون. خردل عاقرقرحا پوست بیخ کبر مساوی کوفته بیخته بطبیخ زود آمیخته غرغره کنند

لقوه فلفل قرنفل سلیخه سعد برنگ کابلی جوز بوامکد مثقال حب النیل شش مثقال تربد سفید شکر سفید هر یک بست 
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چند قوام نموده بسر شند شربتی از پنج مثقال تا هفت مثقال و *** و چهار مثقال زنجبیل چهار مثقال کوفته بیخته 

مینویسد که در فالج بلغمی اول فصد کردن اگر چه اثری عظیم دارد  ؤلف اقتباسم. باقی نسخ نادر اقوال دیگر بیاید

کذا . جهت آنکه مخرج اخالط ارابعه است و مفتح سده و منقی عصب از آفات فاسده لیکن اکثر بمرگ مفاجات میکشد

ا هفت روز و در قوی فی االندیمیز یا پس اگر مناسب وقت باشد بعد از فصد در سبب ضعیف تا چهار روز و در متوسط ت

تا چهارده روز هیچ چیز بجز ماء العسل از غذا و دوا خواه قوی خواه ضعیف ندهند و احیاناً اگر اندکی از غذا و یا دوا داده 

شود فی الفور یا بروز دوم بمرگ مفاجات میکشد کذا فی المحبسطی و اگر درین اثنا ضعیف بسیار رو دهد اندکی نان 

یا ماء العسل دهند و همچنین اگر مزاج گرم بود و بر تشنگی صبر نتواند کرد البته آب تازه از کوزة ثرید بشوربای مرغ و 

دهن تنگ دهند کذا فی النبض الکبیر و محمد زکریا رازی در من الیحضر نوشته که آب خالص بهتر از جمی  اشربه 

این ماء االصول خفیف دهند بیخ بادیان بیخ برای مفلوج ست و شیخ فرموده که آب بهتر از شراب ست و بعد روز هفتم 

کاسنی اصل السوس مقشر بیخ اذخر هر یک هفت ماشه اسطوخودوس نه ماشه گلقند عسلی چهار توله غذا نخوداب 

بچة مرغ و یا شوربای مرغ و نان دهند و بجای آب ماء العسل ساده و میر موسی حسین در کتاب خود مسمی بتلخیص 

ب تنها اقتصاد کنند و اگر اندک توحش یافته شود عرق گاو زبان و یا شاهتره نیز ضم نمایند و تا ترقیم نموده که بر گال

پانزده روز برین تدبیر بگذرانند و روز شانزدهم تنقیة بدن و دماغ کنند لیکن اولی آنست که بروز بستم نمایند باین طور 

ماء االصول مذکور برگ سنا یکنیم توله انجیر زرد پنج که وقت شب حب ایارج نه ماشه بماء العسل بخورانند و صبح در 

عدد مویز مبقی سه توله خیار شنبر و ترنجبین هر یک هفت توله شربت اسطوخودوس مسهل علویخان خمیرة بنفشه 

هر یک چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه کرده مسهل دهند و اگر مریض مفلوک باشد شکر سرخ و شربت دینار 

و و عو  آنها کنند و در وقت دو پهر بعد اجابت طب  دو سه مرتبه یا زیاده نخوداب مرغ نوشانند و وقت شام و روغن گا

نان خشکار تنوری بشوربای مرغ یا گنجشک یا اوز دهند و روز بست و یکم صبح این تبرید دهند معجون فالسفه 

لسوس مقشر بیخ کرفس هر یک هفت ماشه یکتوله بورق طال یکعدد پیچیده اول بخورند بعده بیخ بادیان اصل ا

اسطوخودوس بادرنجبویه هر یک نه ماشه گل گاو زبان پنج ماشه در عرق بادرنجبویه و بادیان هر یک پانزده توله 

جو ش کرده مالیده صاف نموده شربت بزوری حار چهار توله تو دریین و یا کنوچه و یا حرف نه ماشه پاشیده بنوشند و 

ام و کم و زیاده بعده تنها این ماء  شام بدستور دهند و همین نمط پنج شش مسهل داده تا بروز سی غذا و آب دو پهر و

االصول دهند اصل السوس مقشر پوست بیخ کاسنی پوست بیخ بادیان بیخ کرفس قنطوریون دقیق شکاعی باد اورد 

هر یک نه ماشه انیسون یک  پرسیاوشان بسفایج هر یک هفت ماشه اسطوخودوس تخم قرط کما فیطوس بادرنجبویه
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توله مویز منبقی سه توله انجیر زرد هفت عدد در دو اثار عرق بادیان و بادرنجبویه شب خیسانیده صبح بجوشانند که به 

نیمه آید مالیده صاف نموده هر صباح نه توله با چهار تولة شربت اسطوخودوس منضج و روغن بادام یا بیدانجیر نه ماشه 

وز و غذا و آب بدستور دارند تا مادة مابقی خوب پخته شود پس بروز چهل و یکم جهت تنقیة ماده بنوشند تا چهل ر

ایارجات کبار مثل ایارج ارکانا غانیس و روفس تنها دهند بفاصلة یکروز و اگر قوت ضعیف باشد بمفاصلة دو سه روز یا 

قیه ملول شود بروز شصتم ایارجات موقوف سفوف ترنج علویخان دهند تا حصول حس و حرکت تمام و اگر مریض از تن

کنند و جهت رف  بقیة مادة استخرا حمام نمایند و آبزن استعمال کنند پس تدهین بروغن مبارک و قسط و روغن 

قاوندی علویخان و اسقیل و روغن جند و آجر و جهت تعدیل مزاج معجون سیر علیوخان و عرق تبنول اکمل خان و 

ق تنبول ذکاء اهلل خان و معجون چوب چینی علیوخان و عرق آن بعمل ارند و از خوردن اجمل خان و عر 1عرق کیکی

میوهای سرد و تر و هر چه مؤلد بلغم و سردی و تری افزا باشد اجتناب ورزند و همچنین از استعمال آب سرد و شراب 

خشک باشد خصوصاً صحرائی  بپرهیزند و انچه گرمی و خشکی افزاید بکار برند و خوردن گوشت حیواناتی که گرم و

مثل ابن عرس و روباه و کفتار و موشک پران بسیار مفید ست مصنف خالصه میگوید اول تا چهار روز گاو زبان اصل 

السوس هر کدام دو درم بادیان یکدرم تخم خطمی سه درم خیسانیده صاف نموده گلقند عسلی داخل کرده نیمگرم 

ب الثعلب و عرق گاو زبان روز هشتم بسفاینج ششدرم و در اجزای مطبوخ صبح و شام بیاشامند و عو  آب عرق عن

بیفزایند و حقنة نرم استعمال نمایند و بعد از ان وج ترکی یک مثقال تخم کرفس دو درم حاشا سه درم در همان مطبوخ 

ن نوع بگذرانند بعد از ان اضافه کنند و نخوداب با دارچینی و زعفران و اندک نان خشکار غذا سازند و تا پانزده روز بای

دوای لطیف که در قول صاحب کامل و تدهین و تکمید و مضوع و شموم و نطول و ایارجات کبار همانست که در قول 

مذکور مسطور خواهد شد و گفته که مالش روغن مبارک که در عالج سکته در قول انطاکی که گذشت سخت سودمند 

بمالند و چهار درم مغز چلغوزه هر بامداد چند روز بعسل سرشته لیسیدن  ست و نوشادر بروغن بلسان گداخته بر سر

بغایت نافعست و این معجون مبدل المزاج مفلوج را فائده تمام دارد وج فلفل زنجبیل شونیز زیرة سیاه مساوی کوفته 

در نسخة دیگر شیطرج  بیخته بعسل مصفی سرشته بآبیکه در ان نانخواه و انیسون و شبت پخته باشند استعمال نمایند و

گوید که در ابتدای امر ادویة مسهلة قویه استعمال نباید کرد بلکه حقنه جاده بعمل ارند تا خلط  مسیحینیز داخل ست 

بسوی اسفل منجذب گردد بعده چند روز تلطیف خلط کند و آنرا آمادة خروج گرداند استعمال نمایند و بعد از آن انچه 

تلطف خلط باشد بکار برند و آن مثل شرود یطوس و معجون هرمس و زوفای خشک با  مخرج خلط مستعد برای خروج

                                                           
1
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سکنجبین عنصلی ست و مسهل مثل ایارج فیقرام  غاریقون و شخم حنظل و هر گاه دو هفته برین تدبیر بگذرد بحب 

مویزج بکار برند و شیطرج و حب منتن اسهال اورند و بعد از ان غرغره بخردل و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر و وج و 

غرغره بایارج ارکاغانیس در سرکة عنصل حل کرده نیز نافعست و مصطکی و علک البطم و کندر و قرنفل و عاقرقرحا و 

بیخ اذخر و تخم انجره و خردل و پودینه و وج و فلفل سیاه و سفید و قاقله بخایند و هر گاه یکهفته دیگر یا ده روز برین 

بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان هر واحد پانزده درم بیخ اذخر ده درم بادیان و تخم کرفس و  تدبیر بگذرد بگیرند پوست

انیسون و قنطوریون دقیق و عاقرقرحا و زنجبیل هر واحد سه درم نانخواه و قسط و زراوند مدحرج هر واحد چهار درم 

را در نه رطل آب بجوشانند تا یکرطل  شونیز و قردمانا تخم سداب و شیطرج هر واحد پنج درم جندبیداستر یکدرم همه

از ان باقی ماند صاف کرده اندک روغن کلکالنج یا روغن بیدانجیر بران ریخته بنوشند و گاه گاهی بحقنة حاده مثل 

حقنة که از شبت و بابونه و نانخواه و مرزنجو ش و حرمل و اکلیل الملک و قرطم کوفته و تخم کتان و حلبه و چقندر و 

انجیر و شخم حنظل و تخم بیدانجیر کوفته و قنطوریون دقیق و زیت کهنه و مری و عسل گرفته باشند  سبوس گندم و

انتفاع یابند و هر گاه مر  بانتها رسد ایارج جالینوس و لوغادیا و ثبادریطوس بکار برند و هر روز معجون بالدری بقدر 

غن ناردین و روغن قسط که در ان جندبیدستر و نیم مثقال بآب انیسون بخورند و موض  مؤف و فقار پشت را برو

فرفیون و عاقرقرحا سوده حل کرده باشند بمالند و غذا شوربای کبوتر بچه و عصافیر و قنابر و نخوداب بروغن زو خردل 

مناسب و بمری و کف خردل نانخور ش کنند و حلوا از عسل بسازند و شراب احمر کهنه و ماء العسل باقادیه و حندیقون 

ر برند و نبیذ رقیق ترک نمایند و استحمام بآب شور موافق ست و هر گاه علت بانحطاط رسد استحمام بآب شور بکا

نمایند و در بعضی اوقات قی کنند و تدبیر حاریابس الزم گیرند و اشربة مرطبه کم کنند و تریاق کبیر و مثر و ایطوس 

زاج استعمال نمایند و از ادویة مسهلة نافعه این حب منتن ست بآب مطبوخ قردمانا و نانخواه و تخم سداب برای تبدیل م

ایارج فیقرا ده درم شخم حنظل قنطوریون دقیق عصارة قثاء الحمار هر یک پنجدرم فرفیون دو نیم درم جندبیدستر 

فلفل حلتیت سکبینج جاوشیر شیطرج هندی خردل هر واحد یکدرم مقل نیم درم صموغ را دراب سداب حل کرده 

ه جهاسازند و این جمله ده شربتست و دیگر تربد و صبر هر واحد یکدرم شخم حنظل شیطرج هر واحد سه درم آمیخت

سکبینج ثلث درم مقل نیم درم جهاسازند و این سازند و این یک شربتست دیگر حب فرفیون بگیرند فرفیون سکبینج 

ند شربت از مثقالی تا دو درم و هر واحد ازین غاریقون شخم حنظل مقل هر واحد یکدرم صبر دو درم بآب گندنا جهاساز

مسهالت در وقت او بمقدار او استعمال نمایند و از مزوجات نافعه این روغن قسط ست قسط یک اوقیه فلفل عاقرقرحا 

فرفیون هر واحد ثلث اوقیه جندبیدستر نیم اوقیه همه را در نیم رطل روغن خیری یا روغن نرگس با زیت کهنه حل 
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ایضاً در . دو اوقیة موم در یکرطل زیت گداخته یک اوقیه فرفیون نوسوده در صالیه حل کنند تا هموار گردد اًایض. کنند

روغن سوسن جندبیدستر و میعة سائله حل کنند ایضاً این روغن شونیز بگیرند شونیز دو جزو مغز بادام تلخ یکجز و هر 

روغن حب قرطم باین هر واحد بیامیزند و گاهی روغن تخم دو را جدا جدا کوفته پس با هم سوده روغن بکشند و یا 

ایضاً این روغن قسط بگیرند سه اوقیه قسط تلخ نیمکوفته و ابهل راسن وج اذخر هر . آمیزند حنظل و لفظ سفید باین می

گردن و یک اوقیه سنبل دو اوقیه و در یکرطل زیت و آب بپزند و این روغنها را باین نوع استعمال نمایند که تمریخ 

فقرات پشت و عضو مؤف بعد دلک بپارچة درشت و یا بعد تکمید بآب مطبوخ مرزنجو ش و نمام و شیخ و قیصوم و حاشا 

و برگ ترنج و نانخواه و صعتر و برنجاسف و مشکطرا امشی  و پودینه نمایند و بر بخار این آب انکاب کنند و شخم 

ماء العسل و روغن بادام مضمضه کنند تا در دهن قرحه نشود و حنظل و مویزج بسرکه پخته در دهن گیرند و بعده ب

بکند ش و فلفل و عاقرقرحا و زنجبیل و بورق و نوشادر و نطرون و صبر و دارچینی و مرزنجو ش و خربق سفید و مشک 

شیر و جندبیدستر مساوی عطسه آورند و بآب مرزنجو ش و آب پورینه و اب بیخ چقندر و سکبینج و زهرة کلنگ و باز و 

و خرس و کالغ و شونیز مسحوق بسرکة کهنه سعوط کنند و یا شونیز بوة ارمنی جندبیدستر شخم حنظل فلفل سفید 

هر واحد یکجز و کند ش صبر هر کدام دو جز و بآب مرزنجو ش سرشته مثل عدس جهاسازند و یکحب در اب 

ا شود شیر زنان در بینی چکانند و ایارج مرزنجو ش سوده عطسه اورند و هر گاه از سعوط این اشیا سوز ش در دماغ پید

فیقرا و شونیز بریان و کند ش و مشک و عنبر و کندر و نمام و مرزنجو ش و یاسمین و سوسن و رازقی هر چه ازین 

خواهند ببویند و نمک سیاه و بورة سرخ و نطرون و فلفل و جندبیدستر سوده در روغن زنبق یا زیت امیخته در حمام بر 

فعست و این حقنه بعمل ارند مغز قرطم دو کق شخم حنظل تخم بیدانجیر هر واحد یک کف نیمکوفته دو بدن مالیدن نا

رطل آب بپزند تا سوم حصة آن بماند صاف نموده و دو درم بورة ارمنی سوده بیامیزند و استعمال نمایند حقنة دیگر 

و بقدر نیمرطل گرفته یک اوقیه روغن سداب بادیان پنجدرم خارخسک و سداب هر یک باقة صغیره بجوشانند و از اب ا

امیخته وقت خواب شب بعمل ارند و ایارجات کبار بچهار اوقیه آبیکه در ان هلیلة کابلی و اقسنتین و بسفایج و مویز 

منقی و نمک اندرای جوشانیده باشند بخورند و یا باین مطبوخ بیخ کرفس و بیخ بادیان هر واحد ده درم سنبل اذخر 

هر یک دو درم حلبه پنج درم حاشا فراسیون عاقرقرحا هر واحد سه درم مغز قرطم هفت درم در بیخ رطل  سلیخة وج

اب بجوشانند تا یکرطل بماند و صاف کرده نیم رطل از ان با یکی از ایارجات کبار بنوشند و از ادویة مبدلة مزاج 

ست که ورقول مصنف خالصه گذشت و مستعمل درین مر  این معجونست و نسخة آن همان معجون مبدل المزاج

وج مربی بعسل درین نافعست و همچنین مغز حب الصنوبر کبار مقشر چون بعسل درین مر  نافعست و همچنین مغز 
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حب الصنوبر کبار مقشر چون بعسل بسرشند و هر روز سه درم بخورند و این معجون در تبدیل مزاج بسیار قویست 

دار فلفل زج هر واحد درم و برگ سداب خشک طتیت جنطیانا زراوند حب الغار زنجبیل عاقرقرحا شونیز قسط فلفل 

جندبیدستر شیطرج خردل هر واحد پنج درم عسل بالدر چهار درم بروغن جوزلت کرده بعسل سرشند و این معجون در 

وی دارد جمی  امرا  باردة رطبه صبعه مثل سکته و فالج و لقوه و رعشه و برص و تشنج رطب تأثیر و منفعت ق

ابومنضور گوید که استعمال اسهال بادویة قویه تا روز چهارم اگر علت ضعیف باشد و اال تا هفت روز نباید کرد بهر آنکه 

افزاید بلکه حقنة حاده و ایارج فیقرا بعسل سرشته استعمال کنند و ادویة ملطفة خلط مثل  مسهل قوی در مر  می

نخواه و انیسون و مصطکی و قردمانا و تخم سداب دائم بخورند و بعد تریاق و مثرود یطوس بآب مطبوخ شبت و نا

یکهفته حب منتن یا حب شیطرج خورند و در ابتدا غرغره بادویة ضعیفه مثل مرزنجو ش و صغر و انار دانه و صبر 

غرغره سازند و مساوی اال جزا نمایند و هر گاه دو هفته بگذرد و بادویة قویة مذکوره در باب صرع و ایارج ارکا غانیس 

بعد از ان روغن بیدانجیر و روغن کلکالنج باین ماء االصول قوی بنشند و نسخة آن همانست که در قول مسیحی 

گذشت لیکن درینجا وزن بیخ کرفس و بادیان هر یک ده درم و اذخر هفت درم و شونیز دو درم و جندبیدستر دو درم 

رطل بماند و هر روز ثلث رطل با یکی از هر دو روغن مذکور بنوشند ست و نوشته که در هفت رطل اب بپزند تا یکنیم 

و جوار ش بالدری آنرا نف  میکند و بعد سه هفته ایارجات کبار بخورند و تمریخ بروغن قسط و سوسن و روغن فرفیون و 

مایند و روغن جندبیدستر و روغن شونیز و روغن سداب و روغن شخم حنظل نفط سفید بعد و لک و تکمید بدستور ن

راتینج و بورة سرخ و غیره ادویة که در قول مذکور مسطور شد بخایند یا برحنک طال نمایند تا رطوبات لزجه را از دهن 

برارد و تنقیة سر کند و همچنین قاقله و نوشادر و حب بلسانست و یا یضابون در اب چقندر گداخته بر حنک طال کنند و 

ا یا مرکب از نیم دانگ بکار برند و یا یک شعیره فرفیون و یا یک طسوج ادویة معطس که همانجا مذکور شد تنه

جندبیدستر بآب چقندر یا آب مرزنجو ش یا آب ثوم یا نیم دانگ سکبینج سعوط کنند و سعوز جمی  مرارات مذکوره و 

جود در هر زهرة گرگ و بز بقدر دو شعیره بشیر دختران مجربست جالینوس گفته که درین مر  دوای مفرد سهل الو

مکان بسیار دفعه استعمال کرده شد و کافی یافتم و آن شونیز ست که یکبار در سرکة تندتر کرده مثل غبار سوده 

بسرکه گداخته بدان سعوط کنانیدم و مریض را یکبار باستنشاق اوامر کردم و یکبار بزیت سوده سعوط کنانیدم و بعض 

بزیت کهنه سعوط کنند و نرگس و نسرین و غیر آن از شمومات ببویند و اند که شونیز و صبر و بورق سوده  قدما گفته

معجون مبدل مزاج بخورند و غذا نخوداب مطبوخ با شبت و پودینه و زیره بکف خردل و مری نبطی و روغن جوز و 

ضوف افاویة کثیره ملجوم مسطوره و کباب بافاویه دهند و اگر خوف قبض طب  باشد لحم ترک نمایند و نخوداب مو
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کنند و ریختن آب  نماید و از جمی  نبیذها که ترطیب دماغ می مطبوخ بلحوم بنوشند و ادرار بول ایشان را نف  بلیغ می

گرم بر بدن و دخول در ان آب که مرخی اعصابست حذر کنند مگر آنکه آب ریاحین یا آب چشمهای گرم باشد و 

ة حب منتن و روغن قسط و روغن فرفیون و روغن جند و ریختن آب سرد استواری و سختی اعصاب ایشان کند و نسخ

روغن شونیز در قول مسیحی گذشت و این حب شبهای ناف  این مرضست صبر سقوطری بست درم پوست هلیلة زرد 

ده درم زنجبیل خردل هر یک دو درم و نیم فلفل دار فلفل هر یک درم شیطرج وج نمک هندی هر یک دو درم فانیذ 

بآب گندنا سرشته حبوب سازند شربتی دو درم و نیم و نیم و روغن سوسن مفید فالج اینست بگیرند چهار درم ساییده 

سلیخة و قسط تلخ و حب بلسان و زعفران صحیح و مصطکی هر واحد اوقیه قرنفل و قرفه هر یک نیم اوقیه جریش 

نداخته چهل روز در افتاب بدارند کوفته در ظرف آبگینه کنند و روغن کنجد یک من بران ریزند و گل سوسن سی عدد ا

بعده صاف کرده استعمال نمایند و ترکیب روغن سداب بگیرند روغن کنجد سه من و برگ سداب تازه چهار اوقیه و آب 

شیرین یک من و بآتش نرم بجوشانند در دیگ پاکیزه تا آنکه آب برود و روغن باقی ماند از اتش فرود اورده و استعمال 

وید که من چند بار فالج را بحمام خشک درست کردم و قسطا گفته که اگر فالج در پای باشد نف  کنند و جالینوس گ

حقنه در ان ظاهرتر بود و بقول جالینوس کسی را که استرخا بهم رسد چیزی بهتر از حرکت دائم و تعب نیست و در 

سد که نوی می بن علی و گاذرونی خضرطب قدیم ست اگر خواهی که ترا فالج بهم نرسد خواب مکن مگر بر خلو شکم 

در ابتدا منضجات مثل ماء العسل و شربت اسطوخودوس یا سکنجبین عنصلی یا گلقند عسلی در مغلی یا مطبوخ اصول 

تر از ان مثل شربت اصول کبیر که در ان سنبل و سلیخه و مانند آن باشد و یا طبیخ  استعمال کنند بعده منضجات قوی

دریان اصل السوسن بادرنجبویه گل گاو زبان پرسیاوشان بسکنجبین عنصلی و  2یسوناسطوخودوس تخم کرفس ان

گلقند عسلی بدهند و بعد نضج تام و عند منتهای مر  سهل و حب ایارج یا ایارج لوغاذیا تنقیه کنند و باز بمنضجات و 

ند و قدری تریاق بآب طبیخ مفتجات و مسخنات اعاده نموده باستفراغ پردازند و اطرایفل مقوی کهنه بآب گرم بده

مصطکی و انیسون خورانند و هر گاه سه هفته بگذرد و ادویة قوی چون حب منتن یا این حب استعمال کنند شخم 

حنظل سقمونیا نمک الهوری مقل کتیرا رب السوس هر واحد رب  درم ایارج فیقرا غاریقون یکیک درم فرفیون ثمن درم 

بادام بمالند و بعسل خیار شنبر سرشته جهاسازند و واجب نیست که مجموع این اسطوخودوس یکمثقال ساییده بروغن 

تر و واجبست تلطیف غذاو در ایام اول بر اب نخود بعسل یا ماء العسل تنها اقتصار  ادویه استعمال کنند مگر در مزاج قوی

ا اکثر از ان آب بچة مرغ بشبت و نمایند و اگر با بلغم صفرا یا خون باشد ماء الشعیر بعسل بدهند و بعد هفت روز ی

                                                           
2
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دارچینی و فلفل و صعتر و خردل یا کف آن مفرد و مجموع بحسب حاجت و اقتضای مر  و وقت یا لحم غزال بکف 

خردل بدهند و یا گوشت خرگو ش و دماغ او که بخاصیت نافعست با بازیر مذکوره و بمری و یا عصافیر هرزه و کبوتر 

و بابازیر مسطور بخورانند و گوشت بز که در ان تخفیف و قلت ترطیبست برای ایشان بچه قابل طیران و دراج و تیه

باید که با توابل گرم بخورند و مزورة  ستوده است لیکن به نسبت لحوم موافق مفلوجین ناقص الحرارة است پس می

و کندر و قرنفل اکثر  رشتة شیرین بشکر یا عسل و بروغن بادام هنگام حرارت مزاج باک ندارد و مصطکی و زنجبیل

بخایند بعده تعهد استعمال تریاق فاروق یا مثرود یطوس هر روز نیم درم نمایند و از فواکه پسته و نارجیل و جوز و انجیر 

و مغز جلغوزه که مسخن عصب و مقوی آنست و میز بخورند و از بقول هر چه شور و تیز باشد بدهند و شوربای چرب 

حتمال جوع و عطش نافعست و ترک عشا واجب و بگیرند برگ غار و مرزنجو ش و حرمل و برای ایشان خوب نیست و ا

بابونه و خطمی و اکلیل الملک و برگ ترنج و سداب و رطبة سحرائی و شیخ و قیصوم و برگ فنجنکشت مساوی 

ر ان مریض را جندبیدستر نصف یکجزو در اب بسیار بجوشانند تا نصف بماند نیم وزن آن روغن زیتون اضافه کرده د

افزایند و یا  بنشانند و بر سر او بسیار بریزند و گاهی در ان اسطوخودوس و بادرنجبویه و تمام و مانند آن از محلالت می

کفتار و یا خرگو ش و یا بز کوهی و یا روباه در اب یا زیت یا هر دو بپزند و در ان زنده یا مذبوح مخنوق اندازند و چون 

د و یا در زیت کهنه که در ان جندبیدستر و قدری فرفیون باشد گرم کرده بنشانند و همچنین بر مهر اشود در ان نشینن

سر بسیار ریزند و این باید که بعد تنقیة بدن و دماغ از فضالت استعمال نمایند و بگیرند موم و روغن قسط با روغن غار 

بیطار مالش شحم تمر فالج را بسیار نافعست و در یا روغن بیدانجیر و اندک فرفیون و گرم کرده بمالند و بقول ابن 

عالج او مثل این چیزی نیست و کند ش و مشک و عنبر و جندبیدستر و فرفیون و کندر برای تفتیح سد و دماغ و تحلیل 

فضول موجب بقیة علت اکثر ببویند و در هر اندک مدت بمثل اصل السوس و عسل قی کنند تا تنقیة معده گردد و از ان 

ة رطبه نکنند و مغز حب الصنوبر کبیر تسخین عصب و تقویت آن بکیفیت و خاصیت هر دو نماید و چون قریب ابخر

بصحت شوند بطرف عضو علیل توجه نمایند و بتحریک اعضای مسترخیه ریاضت قوی کثیر سری  در افتاب گرم کنند و 

جرجانی و ایالقی میگویند که . در ان نف  میکندبآب شور و کبریتی و سیاه حمات بشویند و اندفان در ریگ گرم و تمرغ 

طریق صواب در عالج این علت آنست که در ابتدا بعالج قوی مشغول نشوند تا مدت چها روز یا هفت روز و اگر علت 

سخت قوی باشد تا چهارده روز و از عالجهای قوی که در ابتدا صالحیت او دارد حقنة حاده است و دیگر اشربة ملطفة 

ون ماء االصول که سخت قوی نباشد و مثل زوفای خشک بسکنجبین عنصلی و اندکی شرود یطوس بآب منضجه چ

بادیان و مسهل سبک باید چون ایارج فیقرا و اندکی شخم حنظل و قدری غاریقون و غذا هم لطیف باید مثل اندکی 
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کرده یا دراج یا تیهو یا مرغ سبک نان بماء العسل یا طبیخ خندروس بماء العسل و اگر قوت ضعیف بود گنجشک بریان 

اندام همه بریان کرده و سخت اندک بخورند بعد اشتهای صادق و صبر بر گرسنگی و تشنگی نیز خیلی سودمندست و 

بجای آب ماء العسل خورند و بدانند که صاحب این مر  را آب بهتر از شراب باشد بهر آنکه شراب ماده را باعصاب 

ر معدة او تر ش گردد و سرکه شود تا سرکه مضرترین چیزهاست باعصاب و آنجا که فصل سال فرو دارد و ایضاً شراب د

و عمر و مزاج و قوت مساعدت کند ابتدای عالج بفصد باید کرد زیرا که خون مرکب بهمه اخالطست در حال ماده کم 

شلیشا یا سجز بینایا القردیا  شود و سبکی حاصل گردد و اگر ماده بلغمی باشد اول یک شربت تریاق یا شرود یطوس یا

در شراب کهنه یا ماء العسل حل کرده بدهند و بعد ساعتی فصد کنند و آنجا که احوال مساعدت نکند تنقیه بحبوب 

مسهله باید کرد و قی کردن صواب باشد و بعد استفراغ تبدیل مزاج بتریاق و مثرود یطوس و سائر معاجین مذکوره 

اند که مفلوج را ایارج فیقرا یکمثقال وقت خواب بدهند و یکیک مثقال هر روز بیفزایند  گفتهنمایند و بعضی اطبای قدیم 

تا به پنج مثقال رسد و محمد زکریا از خودیس حکایت کرده که اعتماد کنند در عالج فالج برانکه در هر هفته استفراغ 

هرمسن دهند تا مزاج او بگرداند و روغن قسط برای بحب قوقایا نمایند تا ماده کمتر کند و هر روز جوار ش بالدریا ایارج 

گرمی اعصاب بمالند و هم او گوید که منفعت این حب بزرگست و بسرعت اثر میکند حلتیت شخم حنظل جندبیدستر 

قتطوریون دقیق هر یک نیم درم مقل چندانکه ادویه بدان سرشته شود و حب گردد و این یک شربتست و این سفوف 

اوند طویل فلفل هر واحد نیم درم هر دو را کوفته بیخته یک شربتست صبح بدهند که این صفوف را هر صبح بدهند زر

خاصیتی ست درین علت و یا جندبیدستر قنطوریون دقیق عاقرقرحا هر یک نیم درم قردمانا دو درم با دو اوقیة آب 

ی و روغن زیت سازند جائز ست و در هر سداب بدهند و اگر استفراغ بحقنه کنند از شخم حنظل و قنطوریون دقیق و مر

چند روز ازین نوع حقنه بکار برند و باید دانست که بعد تنقیه محجمة ناری بر سر عضلها نهادن و روغنهای گرم مالیدن 

و در گرمابة خشک و ریگ گرم و در اب کبریت و آب دریای شور نشستن و ریاضت کردن باید داد و تمریخ فقار پشت 

بروغن قسط و قی در اول علت و آخر آن سخت سودمند ست و ماءاالصول بروغن بیدانجیر و روغن  و سرهای عضالت

تر ست و مغز سر خرگو ش بریان کرده صاحب فالج و رعشه را ناف  و مغز چلغوزه بعسل  بادام تلخ در اخر مر  ناف 

رم فرفیون یازده درم موم در روغن بالخالصیة سود دارد و این ضماد نافعست روغن زیت کهنه نیم من موم زرد بست د

گداخته فرفیون سوده آمیزند و در دهان حل کنند و این ضماد اعصاب را گرم کند عاقرقرحا مرزنجو ش مویزج هر یک 

اوقیه نطرون خردل هر یک دو اوقیه فلفل یکدرم فرفیون یک اوقیه جندبیدستر چهار اوقیه همه را نرم ساییده بروغن 

و اگر روغن سوسن و موم زرد و میعة سائلة و بارز و با هم بگذراند و جندبیدستر و قسط ساییده حب الغار ضماد کنند 
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سرشته ضماد کنند عصب را گرم کند و حسن باز ارد و اگر حس بحال بود و حرکت باطل شده باشد یا جوزالسر و ابهل 

اند که اگر روناسن بپزند و آب او بر عضو  هو مور و پوست بیخ کبر در شراب کهنه پخته ضماد نمایند و اطبای قدیم گفت

مفلوج بچکانند سود دارد و بدانند که هیچ آب گرم بر عضو مفلوج نشاید ریخت مگر آی دریای شور آب معدن گوگرد 

تر  زیرا که آب شیرین چون گرم باشد ماده را منتشر زیاده کند و اعصاب را نرک کند و اکثر آب سرد عضو مفلوج را قوی

تر شود ابن ماسویه  زان راحتی یابد از برای آنکه ماده رقیق باشد چون آب سرد بدو رسد منقبض گردد و کوچککند و ا

گوید بسیار دیدم که مفلوج را اسهال افتاد و فالج زائل شد و بسیار خوردن به و سیب و امرود و انار اعصاب را مضرست و 

خشک و گوشت سرخ بروغن جوز یا بروغن زیت بریان کرده و  اطعمة مرطبه و شوربای چرب و ثرید زیان دارد و قلیة

تواهل چون دارچینی و زیره و مانند آن آمیخته موافق باشد مویز و انجیز خشک و پسته و فانیذ و مغز جوز و جبة 

ند الخضرا و چاغوزه و عسل سود دارد و اگر مغز جوز مقشر یکرطل مغز چلغوزه نیم رطل مغز حبة الخضرا نیم رطل بکوب

و با همچند عسل بسرشند و فلفل زنجبیل دارچینی دارفلفل هر یک دو درم سوده آمیزند و پیش از طعام بچهار ساعت 

شیخ الرئیس میفرماید که در علت فالج حقیقی کائن از . مقدار پانزده درم بخورند و باالیش بنوشند سخت موافق بود

است بدانچه در استفراغ مواد رقیق مسطور شد بعینه بال استرخای عصب واجبست تدبیر مشترک آن استفراغ ماده 

ترین اشیا که بدان استفراغ صاحبان این مر  کنند حب فرفیون و حب مارستانی و حب شیطرج  زیادت و نقصان و ناف 

و حب منتن و ایارج هرمس ست و قی کردن بخربق سفید یا بعصارة ترب که در ان قوت او باشد و کذلک سائر مقیات 

آرند و  ا نافعست و گاهی تریاق از یکدانگ شروع میکنند و اندک اندک افزوده بیکدرم میرسانند و باز بیک دانگ میآنر

گاهی بکنجد مقشر و شکر مخلوط میکنند و گاهی سکبینج یا جاو شیر یا جندبیدستر مقدار باقال در شربت عسل حل 

قوی حقنه کنند و بشیافات قوی اما مواد باسفل نمایند  کرده میدهند که آن خیلی سودمند ست و واجبست که بحقنهای

و فقار آنها با دهان قویه بمالند و مروخات حار از دهان و ضمادات محمره که مکرر ذکر یافت نافعست و خصوصاً چون 

نماید و ایضاً بعد  فالج بدان حد رسد که حس باطل شود و بیخ سوسن از ادویه حیدة التحمیر ست تخلیل فروی می

نماید  استفراغ و تنقیة تامه گذاشتن محاجم که سر انها تنگ باشد بغیر شرط بر سر عضالت بنابر شتخسص آنها نف  می

و گاهی احتیاج بشرط اندک افتد اگر در عضله ماده محتبس باشد و باید که آتش بسیار داخل کنند اگر محاجم ناری 

نمایند و متفرق بر مواض  کثیر بکشند اگر استرخا بسیار متفرق باشند و بزور یمکند اگر غیر ناری باشد و بزودی قل  

باشد و اگر استرخا اندک باشد یکجا گذارند و بعد از آن زفت و صمغ صنوبر بر ان نهند و اضمدة حار محمر مثل ضماد 

نموده باشند آرد شلیم و بیخ سوسن بعسل استعمال کنند و ضماد خردل نیز ناف  بود و ماحصول تحمیر و نفاطات تبدیل 
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و ضماد شیطرج بفالج عظیم النفعست و او نزد اکثر مغنی از نافسیا خردل ست و ایضاً ضماد زفت ناف  و خصوصاً 

بنطرون و کبریت و دلک بزیت و نطرون و ابهای کبریتی و آب دریای شور و نطوالت ملطفه مفید و چون حس ضعیف 

ؤدی بآفت و تقوح شدید گردد پس واجبست که از روی احتراز بود گاهی قوی ضرر رساند و آن محسوس نشود و این م

کنند و حال اثر ضماد دریافت نمایند اگر موض  ضماد سرخ و منتفخ شود و حمرت او متعدی از جلد نشود بمغز انگشت 

هر متفرق گردد و مکان غمز سفید شود بدانند که اثر ضماد از جلد تجاوز نکرده و اگر سرخی ثابت ماند و حرارت ظا

باشد ضماد موقوف دارند و وجه تعرف این آنست که ضماد هر وقت دور کنند و طل او مالحظه نمایند اگر توقف در 

ضماد واجب گردد موقوف دارند و اگر اعادة آن واجب شود عود او نمایند و بدانکه نفوخ کند ش در بینی آنها و امثال آن 

نافعست و شراب کهنه اندک جمله امرا  عصب را خیلی سودمند و  بنابر تنقیه و امالة مواد مر  از طرف علت بسیار

بسیار از ان مضرترین اشیا بعصب ست و استعمال وج مربی ناف  آنهاست و کذلک ایارج مخلوط بمثل او جندبیدستر ستر 

مفید و خوردن و بتدریج از یکدرم تا شش درم رسانیدن ناف  و همچنین روغن بیدانجیر بماء االصول نوشیدن بسیار 

بعضی عالج فالج بخورانیدن یکمثقال ایارج فیقرا با نیم مثقال فلفل هر روز میکنند و شفا میدهد و واجبست که چون 

این اشیا بخورند باالی او آب نخورند تا اندر معده دیرتر باقی ماند و اثر بیشتر کند و بسا ست تمام روز مکث کند و بعده 

یم مثقال فلفل با همچند آن جندبیدستر وقت خواب میخورانند و ایشان را مثل تریاق عمل نماید و بسیار باشد که بشب ن

و مثر دو یطوس و شلیثاد خاصة انقرد یا چیزی نیست و حلتیت خوردن و طال کردن نیز شدید النفعست و خصوصاً چون 

و اقبال صحت کند واجبست هر روز دو بار صبح و شام بماء العسل استعمال نمایند ور نه ایضاً عجیب ست و چون عض

که بعد ازین ریاضت آن کنند و قبض و بسط آن نمایند تا آنکه تمام عافیت بدان عود کند و گاهی منتف  میشوند 

بجمعی بصیاح و قراءت جمیره نف  یابند و بعد استفراغات و انتفاع بدان حمام طویل یابس یا آب حمات استعمال کنند و 

که مختص تحلیل ست سزاوار انست که تحلیالت بلمینات ساذج نباشد تا عضو را مسترخی  در اخر امر و بعد استفراغات

نکند بلکه بادنی قبض بود و از ین جهت واجبست که تحلیل بمثل انیسون و میعه و جندبیدستر و اذخر و مانند آن از 

د مریض کنند تا بلغم با خون گوید که رای بعضی متطببین ست که در ابتدا فص صاحب کامل. اشیای حارة قابضه باشد

نماید و انچه سزاوار  بر اید از رگ و اکثر این رای نمیدهند زیرا که فصد حرارت کم میکند و برودت مزاج را قوی می

ست که عالج صاحب فالج و استرخا در اول امر بدان کنند اینست که گلقند عسلی هفت درم بآبیکه در ان انیسون و 

جوشانیده باشند بدهند و اگر بول رنگین باشد گلقند شکری بآب مطبوخ انیسون تنها دهند  زیره و نانخواه و مصطکی

این تا چهار روز بعمل ارند و اگر مر  قوی باشد تا هفت روز و درین ایام چیزی از ادویه سوای دوای مذکور ندهند و از 
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بدهند و غذا *** د و اگر حاضر نباشد طعام و شراب سه روز من  کنند و بعد روز چهارم تریاق کبیر نیم درم دهن

نخوداب بزیت مغسول و زیره و دارچینی و شبت بنان خشکار جید الصنعت خورانند و آبیکه در ان مصطکی جوشانیده 

باشند بنوشانند و در بعض اوقات بماء العسل دهند و آب سرد ندهند بلکه آب در شیشه نهند و حتی االمکان بر گرسنگی 

د و نگاه کنند اگر طبیعت قبض باشد این حقنة خفیفه بعمل ارند بگیرند بابونه خارخسک اکلیل الملک و تشنگی صبر کنن

شبت سداب هر واحد کف زیره تخم کرفس هر واحد سه درم قرطم کوفته ده درم چقندر یک باقه همه را در چهار رطل 

ری و مری اوقیه شکر سرخ و عسل ده درم آب بپزند تا یکرطل بماند و نیم رطل از ان صاف کرده دو اوقیه روغن خی

بورة ارمنی یکدرم انداخته نیمگرم حقنه کنند و چون از هفت روز تجاوز کند باید که بدوای لطیف مثل این حب اسهال 

اورند بگیرند تربد و ایارج فیقرا هر واحد درم نمک سیاه دو دانگ شخم حنظل رب  درم باریک ساییده بآب جها ساخته 

دهند و بعد از ان بایارج فیقرا یکدرم باسکنجین و آب نیمگرم غرغره نمایند و بعد ماء االصول موافق قوت  بآب نیمگرم

و ضعف مر  و بحسب مزاج مریض و سن و فصل ترکیب دهند مثالً اگر مر  قوی و مزاج و سن و فصل بارد باشد 

ء االصول غیر قوی دهند و اگر قاروره رنگین و ماء االصول قوی باید داد و اگر مر  ضعیف و مزاج و غیره حار بود ما

مریض خشک بدن و فصل گرما باشد از دادن ماء االصل و غیره حذر کنند و بدانچه قیاس واجب کند تدبیر آن نمایند و 

ایضاً از استعمال ماء االصول قبل تنقیة بدن بدانچه مذکور شد که مبادا در بدن خلط مستعد بتفعن باشد و آنرا متعفن 

ماء االصول قوی پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس  صفت. ازد و تپ ارد و او از عالج مر  بحسب واجب مان  آیدس

پوست بیخ کبر بیخ اذخر هر واحد ده درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد چهار درم مصطکی سنبل الطیب نوریدان 

نج درم فقاح اذخر وج سلیخه عود بلسان حرمل هر واحد و ارشیشعان عاقرقرحا حب بلسانه اسارون هر واحد درم حلبه پ

سه درم سکبینج اشق جاو شیر هر واحد درم مویز منقی بست درم همه را بیخ رطل اب بجوشانند تا بیک رطل اید صاف 

 کرده هر روز چهار اوقیه از ان گرفته با یکمثقال روغن بیدانجیر و نیم مثقال روغن جاوشیر هر واحد مویز منقی بست

درم همه را در پنج رطل اب بجوشانند تا بیک رطل اید صاف کرده هر روز چهار اوقیه از ان گرفته با یکمثقال روغن 

ماء االصول که در حرارت کمتر از اول ست  صفت. بیدانجیر و نیم مثقال روغن بادام تلخ و یکدرم ایارج فیقرا بنوشند

س بادیان بیخ اذخر و فقاح آن سلیخه انیسون هر واحد سه درم پوست بیخ کرفس پوست بیخ هر واحد ده درم تخم کرف

مصطکی سنبل الطیب هر واحد یکنیم درم و مویز منقی نسبت درم همه را در چهار رطل آب بپزند تا یکرطل بماند 

روغن بیدانجیر و هفت درم گلقند بنوشند و باید که اول ماء االصول ضعیف با *** صاف کرده هر روز چهار اوقیه 

تر از آن که در ان روغن بیدانجیر زیاد بایارج فیقرا نصف  گلقند و روغن بیدانجیر بدهند و روز دوم ماء االصول قوی



512 
 

مثقال باشد بعد از ان هر روز نیم درم بیفزایند تا روغن بدو درم و ایارج بیک نیم درم برسد پس اگر آثار نضج در بول 

یاده کنند و در ان پنجم درم منجر مینیا مالیده بدهند بحسب مالحظه یعنی رنگینی در ان ظاهر نشود ماء االصول ز

قوت مریض و رنگ بول پس هر گاه آثار نضنج در بول ظاهر شود یکروز مریض را راحت دهند و بنخوداب و زیت 

راب  درم  النیل نیم درم شخم حنظل مغسول غذا سازند بعد از ان این حب ایارج دهند تربد ایارج فیقرا هر واحد درم حب

نمک سیاه دو دانگ همه را باریک سوده یکدرم گلقند شکری یا عسلی بآب نیمگرم باید داد و روز چهارم ایارج فیقرا 

درم صعتر فارسی زنجبیل خردل هر واحد یکنیم درم نوشادر عاقرقرحا مویزج هر واحد نیم درم سماق دو درم باریک 

میخته غرغره کنند و بنخوداب غذا سازند بعد از ان قاروره را مالحظه سوده یکدرم از ان با سکنجبین و آی نیمگرم آ

نمایند اگر آثار خامی در ان معلوم شود باز اعادة ماء االصول بروغن بید انجیر بنحویکه مذکور شد سه روز یا پنج روز 

رمل مقل شخم آن سکبینج اشق جاوشیر ح صفت. بحسب معاینه آثار نضج نمایند انگاه بحسب منتن اسهال آورند

حنظل هر واحد سه درم صبر و مر و تربد هر واحد پنج درم فرفیون جندبیدستر هر واحد یکنیم درم ادویة خشک را 

ساییده و صموغ را در اب گندنا حل کرده با هم سرشته جهاسازند شربت سه درم بآب گرم نوع دیگر هلیلة کابلی پنج 

یک چهار درم مقل ارزق شخم حنظل حنا انزورت هر یک دو درم  درم سکبینج اشق حرملی جاوشیر صبر سقوطری هر

فرفیون جندبیدستر سمقونیا هر واحد نیم درم زعفران قرنفل هر یک دو دانگ ادویة خشک کوفته بحریر بیخته صموغ 

در ان را در اب گندنا حل کرده با هم سرشته جهاسازند شربتی از ان سه درم و بعد دادن این حب سه روز راحت دهند و 

ایام هر روز هفت درم گلقند بآبیکه در ان انیسون و تخم کرفس جوشانیده باشند بدهند و بنخوداب گوشت کبوتر 

پردازی و قنابر غذا سازند و روز چهارم خردل عاقرقرحا دارچینی فلفل زوفا بیخ کبر انار دانه مویزج بورق هر واحد  بچه

اسمنجبین و آب گرم آمیخته غرغره سازند و کند ش و عاقرقرحا و صبر و یکجز و ایارج فیقرا دو جز و باریک ساییده ب

نوشادر و مرزنجو ش و خربق سفید و زنجبیل و مشک و بورة ارمنی هر کدام ازینها که حاضر باشد بقدر نیم دانگ باریک 

اغ بعمل ارند بر سوده از ان عطسه آورند و این همه بعد نضج و تنقیه استعمال نمایند چه هر گاه قبل نضج و استفر

مریض جنایت عظیم کرده باشند بهر آنکه اجزای لطیف خلط تحلیل شود و غلیظ آن باقی ماند و در ان هنگام عالج 

سودمند و بعد از ان اگر در مریض آثار صالح ظاهر شود بر همین تدبیر مداومت نمایند و اال بض حبوب قویه با این 

شبیارست که در قول ابومنصور مسور شد و نوشته که بآب سرشته  حب شیطرج بخورانند و اجزای آن همان حب

صفت حبی که برای شخصی که فالج جانب راست و ثقل زبان بهم رسانیده بود و بر تکلم . جهاسازند شربت سه درم

یده قادر نبود تألیف نمودم بگیرند تربد سفید شش درم سورنجان حب النیل هر واحد نیم درم ادویة خشک را باریک سای
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صفت حب فرفیون نسخة . بحریر بیخته و صموغ را بآب گندنا گداخته بادویه سرشته جهاسازند شربتی سه درم بآب گرم

آن در قول مسیحی گذشت و اگر تنقیه بحب نفط نمایند ناف  بود و چون تنفیه ببعض این حبوب کرند اعادة غرغره 

تنقیة دماغ کنند و جانب علیل و نواحی گردن را بروغنهای گرم نمایند و با آن سعوطات مسخنة ملطفه استعمال کنند تا 

محلل مثل روغن ناردین و قسط و کلکالنج و زنبق و بادام تلخ و اترج و بلسان و جوز کهنه و مانند آن بمالند و اگر 

ب علیل را ببیند که مر  بسیار قوی شده در روغنها چیزی از جندبیدستر و فرفیون مخلوط سازند و بعد از انکه جان

بخرقة درشت بمالند حتی که سرخ گردد و روغن بمالند و بآبیکه در ان بابونه و اکلیل الملک و اقحون و شبت و برگ 

غار و کرفس و سداب و نانخواه و مانند آن که در قول مسیحی گذشت و اگر تنقیه بحب لفظ نمایند ناف  بود و چون 

ایند و با آن سعوطات مسخنة ملطفه استعمال کنند تا تنقیة دماغ کنند و تنقیه ببعض این حبوب کردند اعادة غرغره نم

جانب علیل و نواحی گردن را بروغنهای گرم محلل مثل روغن ناردین و قسط و کلکالنج و زنبق و بادام تلخ و اترج و 

برگ غار و کرفس و  بلسان و جوز کهنه و مانند آن بمالند و باآبیکه در ان بابونه و اکلیل الملک واقحون و شبت و

سداب و نانخواه و مانند آن که در قول مسیحی گذشت تکمید سر و جانب علیل و موض  فقار نمایند و امر بخاییدن 

مصطکی ور اتنیج و علک و قرنفل کنند و غذا نان خشکار پاک محکم الصنعت بنخوداب و زیره و دارچینی یا بکبوتر 

دل و چقندر بزیت و مری و خردل دهند و نمک طعام ایشان نمک اندر نی بچة پروازی یا گنجشک یا بقنابر بکف خر

و شونیز و انیسون باشد و عسل بخورد و پسته و حب بطم و حبة الخضرا و *** بریان بعسل سرشته مطیب بصعر و 

 مانند آن خورند و مسهکه هندی گفته که جوز مصر بعصب ست خاصة عصب زبان را و قنا غروس گفته که جوز تقل

زبان پیدا کند خاصة صبیان را و شراب کهنه اندک مقدار که تفریح نفس و تسخین معده کند و سکرنیا رو بخورند زیرا 

که سکر ردیست دماغ و عصب را بسیار ضرر رساند از ان حذر کنند و حندیقون یا شراب عسل بنوشند و در اکثر احوال 

سل یا مطبوخ بمصطکی مناسب و مرزنجو ش و نمام و نرگس از اب خالص حذر نمایند و شراب او درینجا ممزوج بع

ببویند و در حمام گاه گاه بعد نضج داخل شوند قبل از غذا و بریدن آب گرم که در ان ریاحین حاره پخته باشند بریزند و 

 از اطیاحت م  ندینما مداومت نیهم بر شود معلوم فائدهاین تدبیر بعد تنقیه بداوی مسهل بعمل آرند اگر از این تدبیر 

 مقاومت گرمای هوا که باشد گرما موسوم اگر مایوالس دهند راحت روز چند شود عار  اگر و ببدن مفرطی گرم عرو 

 پس سیارکاغان ارجیا چون کبار ارجاتیا دیاین دیپد صالحی اثر مر  در نیا استعمال وجود با اگر و ندینمای م مر 

 ندینما استعمال تام بشربت واحد هر بیترت نیبر ریکب اقیتر پسی بالدر معجون پس نوسیجال ارجیا پس یا لوغاذ ارجیا

 نطوالت کذلک و مذکور هیباغذ ضیمر ریتدب معذلک و آنها ضعف و مر  قوت و ضیمر قوت مشاهده حسبیب
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ی قو تابستان اگر چه کنند حذر حاره بلدان و اوقات در معجونات دادن از و کرد دیبا لیعل احتمال بحسب دادهان

 و هیسو بهی ق مغذلک گرما زمانه در و باشد حادهی حما حدوث خوف ضیمر بر الحرارهی قو هیادو نیاز باشد الحراره

 بطول مر  و نشود ظاهر صالح اثر آن در و ندینما ریتداب همه نیبا لیعل ریتدب چون و کنند استعمال بلغم مقط  هیاغذ

 دایپ حاد مر  را ضیمر تا ندیننما اومان حاده هیادو برادران و کنند اقتصار مذکوره موافقه هیاغذ بر او عالج در کشد

 قوت بحسب موافقه ارجاتیا بعض و بحبوب فصول اوقات در و کنند اجتناب بلغم مولد هیاغذ از و نگرداند هالک و نکند

 ندهند چهارم روز تا هیقو هیادو ازی زیچ را مفلوج که سندینویمی وخجند اسیال ابن باشند کرده هیتنق ضیمر ضعف و

 از هرگاه و دیافزای م مر  در فیضع عضوی بسو آن انصباب و ماده حرکت بسبب اوائل در هیادو دنینوش که رایز

 و بنوشانندی عسل گلقند درم ده با درم دو واحد هر هیبادرنجبو و سونیان و انیباد از جالب صبح هر کند تجاوز روز چهار

 مگر کنند ترک آب امیا نیدر و روز هشت تا هیافاو و ریاباز رهیغ وی نیدارچ و فلفل اندک و قرطم بمغز نخوداب غذا

 آن نسخه کنند صبر حب نیبا یا حاده بحقه هیتنق شود ظاهر قاروره در نفج اثر هرگاه و بنوشند ماءاالصول و ماءالعسل

 سونیان حنظل شخم قونیغار درم واحد هر بادام بروغن ملوث محکوک تربد هرج زیماه دانیبوز مثقالی سقوطر صبر

 تا کنند صبر بران و جهاسازاند انیباد بآب ختهیب کوفته را همه یکدانگ مقل دانگ میکنی یهند نمک درم مین واحد هر

 یا سه بعد و دهند منتن حب یا سازند وکبوتر گنجشک لحم و قرطم لب م  بنخوداب غذا روز اخر در و ارد کین اسهال

 و خسک خار و حلبه و بخو ش مرز و قسط و برگ ثلث بقدر آن حب ایغار برگ آن صفت ارند بعمل حقنه نیا روز چهار

 یک هر ابهل و کتان بزر و صومیق و شبت و کرنب قرو سداب و مرماحوز و آن تخم یا ریانج دیب برگ و الملک لیاکل

 بران کرده صاف بماند یکرطل تا بپزند اب رطل سه در را همه درم دو قیدق ونیقنطور درم مین خنطل شحم درم پنج

 حقنه دهیپاش سوده درم مین یک هر مقلی هند نمکی ارمن بوره درم بست عسل درم پانزده آبکامه درم ده تیز روغن

 فلب و مزاج حرارت بسبب اگر و ناکنند گند آب آن بدل باشد بوره و نمک حدت بسبب ریوزح سحج خوف اگر و کنند

 خنطل شحم و ریانج و سبوس و بابونهی سوا آنی اجزا و ارند بعمل حقنه نیا نباشند حقنه نیا نباشند حقنه آن متحمل

 تا بجوشانند اب رطل سه در گرفته کف بقدر یک هر وزن گذشت حیمس قول در که است حاده حقنه همان ونیقنطور و

 که ریکبی بالدر معجون و بدهند کرده حل درم پانزده تیز روغن درم ده یک هری مر و عسل و سرخ شکر بماند مهین

 گرما فصل اگر و گذشت سحیم قول در آن نسخه و بدهند مذکور شربت در بندقه بقدر است سکته و لقوه و فالج اقیتر

 هر هرج زیماه دانییوز سورنجان درم ثلث رایکت درم رب  خنطل شحم آن نسخه کنند هیتنق بارد ریصغ منتن بحب باشند

 لزجه غلظه فضول از راسی منق و فالج ناف  غرغره نیا و ست شربت یک نیا و درم مینی کابل لهیهل درم یک یک
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 ختهیب کوفته درم دو احد و هر کبر خیب پوست رسایا نهیپود لیزنجب عاقرقرجا***  خردل قراوجیف ارجیا آن نسخه است

 و قسط بروغن لهیعلی اعضا مالش دیا دیپد صحت عالمت ریتداب نیذاز هرگاه و سازند بدان غرغره ختهیام بعسل

 ضایا و نافعست خشکی وفا بازی عنصل نیسکنجب ندویببو حاره نیاحیر و چکانندی نیب در کرده حل زنبق و نینارد

 هر اذخر خیب انیباد خیب آن صفتی قو ماءاالصول نیا دنینوش کذا و دهد نف  یکالر هفته هر در قرایف ارجیا خوردن

 آب رطل نه در را همه درم دو یک هر زیشون زراوند نانخوا درم سه یک هر سونیان کرفس تخم انیباد درم هفت یک

 هفته هر در و بنشون درم ده باشد که کدام هر ذیفان یا عسل با هیاوق دو روز هر کرده صاف دیا رطل بسه تا بجوشانند

 بر گرم آب ختنیر و رطب حمام و شب طعام از و کنند درم ده***  شربت با ریکب اقیتر ای یطویشرود خوردن تعاهد

 پس باشد خام دیسف قاروره و نگردد گرم مزاجی و با کهی فالج سدینویم یطبرس کنند حذر مسکرات  یجم از و سر

 فضول انحالل از کند حاره هیادو از باستفراغ مبادرت اگر که رایز کند اخالط قیترق و نفج عالج که آنست بیطب لیسب

 گردد فیضع کنند آنی ابتدا در ضیمر هیتنق اگر ست لیطو مر  نیا آنکه ایثان و نباشد منیا آن فیکثی بقا و قهیرق

 از چه سازد فیضع را قوت و کند مر  تیتقو غذا آنکه بهر ندهند هم غذا آنرا و نباشد ممکن او عالج در استقصا و

 که آنست ثالث سبب و گفته بقراط فاضل چنانچه و گرددیمی قو مر  قوت اضعف و شودیم فیضع قوت مر  قوت

 است کرده تشرب آنرا عصب کهی فضالت آنکه بهر بخشدی نم آنکه بهر بخشدی نم نجاح علت نیای ابتدا در استفراغ

 پس کند رجوع ان در فضول که ستی قیطر نه و ستین متصل عروق نجایدر که رایز ستین ممکن ان از او استخراج

 نفج که تا فضول لیتحل و دینما استخراج فیتنش و قیتعر و لیتحل قیبطر اعصاب از آنرا که امرست نیا محتاج بیطب

 قیطر و گردد فیلط اریبس آن کهیوقت مگر کند بفضول عرق انسان نه و ظیغل خلط فیتنش نه و نبود ممکن نکند قبول

 مال و خال قیبطر جیبتدر آن حل آن از بعد ندینما نیتسخ جیبتدر معتدل باسخان که نستیا آن قیترق و فضول انضاج

 بر اقتصار و کنند ظیغل هیاغذ از لیعل بمن  ابتدا فالج عالج در که واجبست نصورتیدر پس عضو و قوت حفظ قیبطر

 کنند داخل نیریشی رکاب تیز ان در و آن نخود با و آن گوشت خوردن اجازت بدون ندینمای پرواز بچه کبوتر نخوداب

 نشود کرده آن حفاظت اگر آنکه بهر صدرست حفظ فالج معالجه امور هالک که رایز بدهند بزور با نیجلنجب سیمر و

 و برامده رقبه فقار از کهی غیبل فالج که رایز گرددیم منقط  نفس و گرددیم منصب صدر و هیری بسو رطوباتی گاه

 نفس گرددیم منصب صدر و هیری بسو رطوبات و شودیم واق  بآن ضرر هرگاه و رساندیم ضرر شودیم تمام بدان نفس

 آن صفت کندیم رطوبات انصباب از صدر حفظ ست نیجلنجب سیبمری مسم که دوا نیا و ردیپذی م انقطاع دفعه

 در را همه و السوس اصل اندک وی کرمان رهیز اندک وی مساو***  خشکی زوفا سونیان کرفس تخم انیباد رندیبگ
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 صاف باز دهیمال خوب واجب بمقداری شاپور نیجلنجب کرده صاف دیا اب در آن قوت و بپزد بزور کهی حت بجوشانند اب

 و ورزند اقتصار پنجروز تا ریتدب نیبر و کنند مر  اول در ساده عسل شربت خالص آب بدل و بنوشند روز هر نموده

 انوقت در دیا دیپد نضج اندک قاروره در و سرعتی اون نبض در هرگاه پس ندینما او قاروره و نبضی بسو نظر مغدلک

 حلبه تخم قرطم جسفرم برگ غار برگ نمام برگ صومیق الملک لیاکل بابونه خسک خار آن نسخه ارند بعمل حقنه نیا

 قوت بمقدار و ندینما صاف پخته حقنها بدستور مناسب وزان با گندم سبوسی خطم اهیس ریانج شبت برگ کتان تخم

 حقنه نیا و برند بکار کرده داخل ریانج دیب روغن درم ده و غار روغن درم ده و بورق درم ثلث و گرفته او مزاج و ضیمر

 کهی ائیاش از و ندینما اقتصار غذا بر و دهند راحت شود ریمتغ اگر کنند نگاه ضیمر بمزاج بعده کنند روز ده در مرتبه پنج

 اگر و کنند معتدله موافقهی ایباش آن تیتقو گردد فیضع او قوت و نشود ریمتغ مزاج اگر و کنند کم کند مزاج نیتسخ

 و ترنج برگ آب وی نبطی نا گند آب و کرنب آب رندیبگ آن نسخه بخورانند حب نیا شربت یک باشد خود بحال قوت

 بگدازد تا بدارند افتاب در کرده تر درم دو اشق درم پنج واحد هر ازرق مقل و ستر دیجندب و ریجادش و نجیسکب ان در

 سونیان یکدرم واحد هر کرفس تخم اشنه درم دو واحد هر الحمار قثاء عصاره و خهیسل نموده صاف دهیمال بدست پس

ی بدوا ختهیب کوفته درم مین اهیس خربق درم مین دو خنطل شحم درم ثلث دو واحد هری نفط نمک انیباد درم مییکن

 بکبوتر و کنند صبر روز پنج آن بعد و بدهند آن ثلث و درم سه و سازند جها فلفل بقدر سرشته حاجت بمقدار گداخته

 و نخود وی نبطی نا گند خیب ان در که ریعصاف برد قنا از معمول باج دیسف با و تیز و نخود با مطبوخ امده پرواز در بچه

 و رایفق ارجیحاوا عاقرقر و زجیبمو و دارند زبان ریز مدامی نیدارچ قطعه و سازند غذا باشند کرده داخل اریبسی نیدارچ

 و قسط بروغن پس زنبق روغن وی ریخ بروغن اول را هیمسترخی اعضا و سازند غرغره کرده حل فختجیم در خردل

 روز هفت نسخه نیا با االصول ماء نگردد منحل مر  و کنند عالج مذکور بیترت نیبر چون و بمالند مجموعه روغن

 برگ و انیباد و کرفس خیب پوست درم ده واحد هر المجوس***  و کبر خیب پوست و آن فقاح و اذخر خیب بنوشانند

 درم سه واحد هر شعانیدارش سونیان کرفس تخم درم چهار مصطلک درم پنج واحد هر وج و خهیسل و اشنه جمسفردم

 اندر بدارند نهیآبگ ظرف در نموده صاف افشرده دیآ آن رب  و رطل کیب تا بپزند آب رطل چهار در درم پانزدهی منق زیمو

 و بنوشند تلخ بادام روغن درم مییکن و ریانج دیب روغن درم مییکن با ان از درم پانزده روز هر و باشد گرما موسوم اگر اب

 بعمل مذکور حقنه نشود ریمتغ او مزاج اگر پس کنند صبر روز پنج بعده و دهند مذکور حب شربت کی  روز هفت بعد

 ان از درم صد بوزن افزوده درم سه یک هر نجیسکب و ریش جاد و ستر دیجندب و خنطل شحم درم پنج آن طبخ در و ارند

 و کنند حقنه کرده هاون در ختهیر بران دیسف نفط درم دو و قسط روغن درم پنج و نینارد روغن درم ده کرده صاف
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 درم ثلث دو واحد هر نینارد روغنی مصطک بوغن آن نسخه کنند طیتسع سعوط نیبا و ندینما تدهسن بلسان بروغن

 انیم در یکروز و ارند بعمل سعوط نیا روز شش مدت در نهار بر دفعه سه کرده حل کلنگ زهره یکدانگ ان در گرفته

 ارجیا از و درم دو تا یکدرم معجون از و درم مین تا درم رب  اقیتر از و لزوم ریکب اقیتر و مخمر ارجیا و ایانقرد معجون بر

 نیا بخورانند ثالث یکروز بعد و بدهندی ثان داده راحت یکروز و بدهند سه هر نیا ازی یک یکروز ثلث و درم تا درم ثلث

 یبعض کنند صناعت و عادت و فصل و بلد و مزاج و سن بحسب نقصان وی ادتیز و ست مر  نیا معالجه قیطر

 نیا و گرددیم الغر وی مسترخ بدن اسفل ان در اکثر و شودیم واق  عر  در بدن نصفی استرخای گاه که سندینویم

 ونیفرف هیوق مییکن ستر دیجندب مین و هیوق دو موم هیوق سه یک هر البطم علک حنافلفونه اندروغن ستوده اوی برا دوا

 ندینما طال ساخته مرتب الرسمی عل هیوق چهار یک هر عاقرقرجا قنه ریش جاد درم نه یک هر حیشی راذاراق کند مانا قرد

ی کنگن مال روغن مالش و عشبه معجون باستعمال بود شده الغر وی مسترخ او اسفل بدن نصف که رای شخص مولف و

 که ندیگو و بودند متعجب کسان اکثر حال نیا مشاهده از و دیگرد دف  اوی هایپای الغر مدت اندک در و نمود امر

 عالج عالجش و پشت عصبی بسو را فضول عتیطب دف  هنگام بدان اسافلی استرخا قولنج از و گرددیم حادثی گاه

 شود عار  زین پشت بر سقطه و ضربه وقوع بسببی پا دو هری استرخای گاه و دیایب بیعنقر که ستیبحرانی استرخا

 مبدأ در نظر بحسب استرخا خاص عالج که دیگو یانطاک گردد مسطور زین آن عالج و کرده تیحکا نوسیجال چنانچه

 مین استعمال و مطلقا است قسط استعمال او هیادو نیبهتر و قطن مثل عالج در کنند او قصد پس ستی مسترخ عصب

 *** خنطل شحم و تیوز سالب و الحمار قثاء و غار روغن و خردل و نقل بقر طال و جوز بمغز در بال عسل درم

 تپ و حرارت م  فالج و استرخا عالج

 عنب عرق بای خاکش و دارند کوتاه او معالجه از دست چندی روز شود حادث تپ و مزاج حرارت فالج در هرگاه

 و گرما فصل در خاصته کنانندی ق بلغم مقط  هیاغذ و هیبادو و بدهند گلقند یا شکری قدر و گاوزبان عرق و الثعلب

 مونیل بآب برنج و بنخود هیتعذ و سر بر سرکه با گل روغن نهادن و نیسکنجب و زبان گاو عرق دنیباشام که ندیگو

 زین ماءالعسلی بجا و گردد محتاج ریبماءالشع که رسدی بحد مزاجی گرم اوقاتی بعض در و کرد دیبا حرارت نیتسک

 نیبا تپ اجتکاع بصورت ضایا و شوند متوجه فالج بعالج جیبتدر حرارت نیتسک بعد و دهند تاب آهن آب یا اتیعرق

 مجوزست زین هندوانه تخم مغز رهیش ناچار نکند تیکفا اگر و داد باد رهیغ و نیاریخ شل مدرات مقدور تا امرا 

***  نیسکنجب یا و بدهند مناسبه اتیبعرق گلقند و نیسکنجب و ستین خوب آنها استعمال که لزوجات و لعابات بخالف

 و جوشانده در بهدانه شودیم عار  تپ بخاررات از که استرخا دری گاه و مالند سر بر حنا روغن و کنند استعمال بارده
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 دیسف نبات نموده صاف دهیجوشان بیصل عود بنفشه گل تپ م  فالج دری گاه و ندیافزای م تربوز تخم مغز رهیش

 نباتی بجا و ندیافزای م بهدانه اسوس اصل سرخ گلی خطم گلی گاه وی کچرط غذا و دهندیم کرده داخلی خاکش

 وی بلغم الئبه یا و خالص ریغ یا و خالص غب مثلی خلطی ها تپ ازی تپی گاه هر بالجمله کنندیم نیریش انار شربت

 از کهی تپ هر بنگرند پس گردد تر عسر معالج بر عالجش و گردد مشکل نیازی رهائ وقت نیدر گردد یار فالج یا رب  یا

 بودی و صفرا تپ اگر مثال که باشد چنان آن و کوشند تپ بازاله نینخست که کنند***  عالج باشد مذکورهی ها تپ

 روز و روز هفت تا دهند توله هفت یک هری کاسن و مکوه عرق در توله مییکن واحد هر بنفشه شربت و ساده نیسکنجب

 خانیعاو معتدل نارید شربت نموده صاف دهیمال مذکوره اتیعرق در توله پنج گلقند توله هفت شنبر اریخ مغز هشتم

 شام و بنوما ش آب دوپهر وقت و دهند مکوه عرق آبی بجا و بنوشانند نموده اضافه ماشه هفت بادام روغن توله چهار

 لوفرین شربت ماشه سه اسپغول لعاب و ماشه هفتی کاسن تخمة ریش از دیتبر صبح و خورانند مرغة بچی بنوماشة شل

ة معالج پس نماند چیه تپ اثر تا دهند مسهل چهار سه نمط نیهم و بنوشانند دهیپاش ماشه پنج حانیر تخم توله سه

 عالج رب  وی بلغم نوع دو هر در و الغب شطر و خالص ریغ غب در نیهمچن و شد مذکور کهیبدستور شوند متوجه فالج

 بنفشه گل که دهندیم مسهل طور نیبا تپ م ی عضو فالج دری گاه و دیایب گاهشیجا در که ندینما تپ آن

 کوفته مین نیاریخ تخم السوس اصل شاهتره سرخ گل ماشه چهار یک هر انیباد گاوزبانی خطم اسطوخودوس

 عنب عرق در ماشه نهی مکی سنا عدد سه زرد ریانج دانه نهی منق زیمو ماشه شش یک هری کاسن خیب اوشانیپرس

 توله شش شنبر اریخ مغز توله چهار یک هر نیترنجب گلقند نموده صاف داده جو ش صبح ساندهیخ اثارشت مین الثعلب

 روز و دهندیم منضج در ریانج شاهتره       نیاریخی گاه و بنوشند کرده داخل ماشه شش بادام روغن کرده صاف دهیمال

 دو ایسقمون یکماشه رایکت پادباال ماشه سه دیسف تربد ماشه ده قرایف ارجیا از و صفراست مدر که کنندیم موقوف مسهل

 حیص داده سوم مسهل در شب آخر وقت یکتوله بسته حب مقل بآب ختهیب کوفته ماشه سه خنطل شحم پادباال ماشه

 و جوزبوا و قرنفل مثل حار هیادو خوردن بعد که گرما موسومی ابتدا دری حم م  فالج در ضایا دهندیم بدستور بدرقه

 بعرق الثعلب عنب لوفرین گل بنفشه گل نضجی اندک و نیتسکی برا استاد بود شده ساقط کالم گلوبند انیهند عالج

 فیتلط قرنفل و جوز از که است ماده ادراری بری بزور شربت داندی خاکش معتدلی بزور شربت دهیجوشان الثعلب عنب

 تنفسی مجار در حرارت***  و تپ عرو  بنابر اما دادند بار اعصابی مقوا چند هر قرنفل و جوزبوا بود اجیمه یافته

 کنیل ممنوعس فالج در چند هر گالب و دادند گالبی قدر امدین بهو ش چون و بود شده ساقط کالم گلوبند و حلق

ی کدو تخم مغز رهیش دوم روز شد فیتخف ان از و دادندی زندگ از یاس بصورت قلب حیتفر و بخاراتی اطفای برا
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 آخر و***  استعمال تپ و نضج و سرفهی برا دهیجوشان ماشه دو بهدانه ماشه سه السوس اصل و ماشه شش نیریش

 از منضج شد کشاده آوازی اندک گاه هر داند تپ نیتکسی برا محض لوفرین شربت الثعلب عنب عرق بهدانه لعاب روز

 منضج نیدر دوم روز کرده داخل گلقند دهیجوشان ماشه چهار یک هر الثعلب عنب اوشانیپرس گاوزبان السوس اصل

 سه خشکی زوفا توله دو***  از مسهلة مچین ان از بعد افزودند اعصابستة بارد بامرا  مخصوص که اسطوخودوس

 ماشه شش یک هر شاهتره بنفشه گل الثعلب عنب ماشه چار یک هر سرخ گل السوس اصل اسطوخودوس ماشه

 ماشه چهار تربد دوم روز دادند دهیجوشان توله سه گلقند کتولهی یمکی سنا ماشه چهار یک هر گاوزبان اوشانیپرس

 تپ چند هر افزودند ماشه پنج بادام روغن توله چهار نیترنجب توله شش شنبر اریخ وفلوس جوشانده در یکماشه لیزنجب

 و تپی برا***  شیحشا رهیغ و بنفشه گل و سرخ گل و نداند دارند***  اصول تپ تیبرعا کنیل بود شده زائل

 خشکی زوفا دانه دهی منق زیمو منضجی باق مادهی برا مسهل روز دوم باز کردند داخل اصالح و مسهله هیادو اعانت

 زیتجو دوم مسهل ضعف رف  و نضج بعد و دادند توله دو گلقند ندهیجوشا شاهتره بعرق ماشه پنج اوشانیپرس ماشه سه

 بودی باق سرفه و کسل وی سست از عورا  بعض که مادهی ایبقا بجهت اما شد کم تنفس مواد لیتقل از چه اگر فرمودند

 دوم مسهل در داده منضج سه دو باز دادندی خاکش نبات دهیجوشان انیباد عرق الثعلب عنب بعرق گاوزبان اسطوخودوس

 و گاوزبان بعرق الثعلب عنب خودوس اسطوی خطم اوشانیپرس انیباد منضج باز و دادند مسهل افزوده لجاتیبل سه هر

 فرمودند بدستور سوم مسهل باز و دادند کرده داخل آن لیتحل و ماده ادراری برای بزور شربت دهیجوشان الثعلب عنب

 ضایا فرمودند دهیجوشان مکوه و ماز حنا برگ کوکناری خطم گاوزبان اسطوخودوس انیبادة غرغر لهات و گلو دردی برا

 داشت تپ و اغما کبوتری شوربا و انیهندة حار حبوب خوردن از که فیص فصل شباب عمر تپ م  فالج در

 کرده داخل***  گلقند دهیجوشان اوشانیپرس گاوزبان الثعلب عنب بنفشه گل بعده لوفرین گل        اسطوخودوس

 گل روغن و سپستان لعاب و کدوة تراش از بود شده مشو ش دماغ چون و مرغی شوربا غذا و دادند دهیپاش دیسفی تودر

 دیفرمایم سیالرئ خیش اکابر اقوال شد خواهد العالج شد ورم دماغ در اگر که فرمودند و گذاشتند سر بر ساختهی روطیق

 وقتست نیدر دوا نیبهتر گلقند با نیسکنجب و ندینما ریتاخ فالج عالج در که واجبست شود جم  تپ و فالج چون که

 ارجیا را او بود مفرط حرارت و داشتن روزه او فالج سبب که دمید رای مفلوج دیگو ایزکر محمدبن که کرده ذکر یالقیا

 فالج نیا اطبای بعض که سدینویم یالنیگ اتیشفا کردم عالج مرطبه ریتداب و بحمام پس برداشت میعظ تیاذ دادم قرایف

 انتفاع دیتبر از فالج انواع اکثر در آنکه ال افتندی ین شفا اریبس شانیا دست از و کردندیم به باردهی ایاش انواع باستعمال را

 وض  و اجاص بشربت ایزکر بن محمد بود گرما موسوم و قبض او طب  و سرخ اوة قارور و بود فالج رای زن و ابندی یم
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 شانیا بر که بود نیمفلوج جماعت مارستاناتیبی بعض در و اتیشفا و کرد امر را او سد آب در جلوس و تیبز سرکه

 شربت بمثل عالجش گردد یار حرارت و تپ وی قوی تشنگ فالج اگر که دیگو خضر یافتند صحت دفعه و افتاد باران

 آنکه تا کنند مسخنات از اجتناب و ورد شربت و گاوزبان عرق استعمال و بنفشهة ریخم و مونیل بشربت یا تنها بنفشه

 ساده نیسکنجب یا بیس بشربت حرات نیتسک اوال بود مزاج حرارت با فالج چون که دیگو اسیال ابن شود ساکن حرارت

 است فالج ازی نوع که دیگو یطبر کنند فالج بعالج ابتدا یابد نیتسک حرارت هرگاه و دهند رباجیزة فرور غذا و ندینما

 و ندینما ترک فالج عالج گردد گرم فالج عقب مزاج اگر پس داردیم باز معالجه از و شودیم گرم مفلوج مزاجی و با که

 هندوانه آب و اسپغول لعاب و نیسکنجب نیتسک بهر و گرددیم هالک ضیمر و نشود سرسام تا کنند مزاج نیتسک قصد

 بمثل کنند اقتصار نهیل حقنه بر استفراغ بهر کند اطاعت قوت اگر و سازند مزوره باجاتی بزر غذا و بنوشانند ریماءالشع و

ی ریخ روغن و بورق و شکر سبوس وی خطم و ریانج و الملک لیاکل و بابونه و خسک خار و کتان بزر و قرطم و چقندر

 اطاعت بشرط نهیلة بحقن اویة تنق از اال دارند موقوف نباشد مذکورهی ایاش متحمل ضیمر گاه هر و نییاسم روغن و

 کوطلیکی بنوع کنند سرکه با مطبوخ گل بروغن او دماغ مزاج تیتقو و او لیتعد و مزاج نیتسک و نشوند غافل قوت

 مزاج لیتعد نیا که زندیر سر بر کرده صاف بماند روغن تا بجوشانن نرم بآتش خالص گل روغن درم ده با سرکه ریصغ

 آب وی الراعی عص آب و بنفشه روغن و گل روغن طیبتسع کند واجبی را اگر و نرساند مضرت باعصاب و کند دماغ

 دیا باعتدال مزاج اگر س ندینما او اتیح حفظ قیطر نیبا و نکنند من  ان از مفرد یا مجموع دختران ریش و کدوة جراد

 چه نکنند ادهیز مذکور قهیطر بر دیاین اعتدال مزاج اگر و دهند بیترک شد مذکور کهی عالج از متوسط معتدل عالج

  ست حال نیا با علتة معالج ازی اول اتیح حفظ

 رهیغ وی ورم وی دمو فالج و استرخا عالج

 چه هر ریتدابی باق و دمة غلب قنیت بعد***  اطیباحت رندیگ بدفعات خون و کنند فصد باشد خون بسبب استرخا اگر

 مسطور حرارت با فالج عالج در انچه و برد بکار اجیاحت بحسب گذشتی دموی عصب امرا  عالج در چه هر عالج در

 و بود دال بران هم سحنه و سن و فصل و بودی بلغم خونة سد بسبب اگر که دیگو اقتباس صاحب و ارند بعمل شد

 ندهند دوا و غذا ازی قسم چیه بود ممکن اگر روز شبانه سه تا و ندیکشا فالیق فصد اول که دیبا کند مساعدت زین قوت

ی غذائ ان از بعد و افتدی نم هرگز گریدی ریبتدب حاجت شودیم سده حیتفتی گرسنک جهت بخود خود چهارم روز که

 افتاده ان در چقندر که مرغ بچهی شوربا مانند نباشد هم حیتفت ازی خال و بودی قو اثر در و باشد فیلط بجوهر که دهند

 و گالب بر آبی بجا و بمالند ختهیآم صنعان خیش روغنی باندک گل روغنی رو و برگردن و دهند تنک نان با یا باشد
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 قط  بسبب اگر و برند بکار دماغ اتیمقو م  خون مناسب مسهالت دیآ هیتنق به حاجت اگر و ندینما اکتفا شاهتره عرق

ة غلب تا که ندیگو و نبودی مانع اگر کنند فصد شود واق  نخاع در که بود گرم ورم بسبب اگر و عالجست ال افتد عصب

 و انگور برگ و زیکشن مثل روادعات گرید و شایمام ایاقاق صندل فوفل ابتدا در و نکنند اقدام فصد بر نشود متحقق خون

 باشدی ممتل بدن اگر که دیگو جزله ابن و ندینما ضماد گالب یا الثعلب عنب بآب بهمرسد ان از چه هر دیب و خرفه

 روغن تر زیکشن و جو آرد مثل باشدی مرخ و روادع جه هر دیترا در و غالب خلط از هیتنق بعد***  نکنند استعمال روادع

 موم و گل روغن با چقندر برگ و بابونه وی خطم گل چون محلله اتیمرخ انحطاط و انتها در و ارند بعمل ختهیام گل

 عضو بر باشد بارد ورم اگر وی مسترخ عضو نه ست ورم اضمده نیا استعمال محل و ندینما استعمال ختهیآمی مصف

 گداخته ان در هییاپ موم که قسط روغن دری یمان شب ستر دیب جند زعفران و السر مرجوز خشکة عیم الغار حب متورم

ة صفح بستنی سوداو صلب درم در و مجربست گاوة زهر در حرمل و نیبافسنت دیتضم و کنند استعمال ختهیآم باشند

 لیدل شود عار  دفعه انچه بود سقطه و به حاضر استرخا سبب اگر و ناف ی خطائی تنرو و جدوار دیتضم و اسرب

 مواد انصباب و عصب ورم بر شود ظاهر روز سه دو یا یکروز بعد و اندک انچه و بود عالج ال آن و ست عصب گسستن

 و ستر دیب جند و ریجادش و مر چون هیمقو و محللهیة ادو و مسهل و بفصد کنند بدنیة تنق نصورتیدر کند داللت

 ایفادان سرخ گل و بچسپانند مفلوج عضو مبدأ بر و ضربه یا سقطهی جا بر ختهیآم گل روغن و هییاپ و موم با ونیفرف

 هری لکرط دهیمی عنی یهند ردمغاث مو برگ یکمثقال واحد هری روم زفتی دارابی ائیموم مثقال دو یک هر تلخ قسط

 هر زرد روغن و بان روغن ختهیآم ختهیب کوفته هیادوی باق و بگذارند گل روغن در را زفت وی ادیموم مثقال مین دو یک

 ضربه از فالج اگر که دیگو ابومنصور نافعست زین کردن ضماد موض  بر مگرمین شود مرهم مثل تا زندیامیب هیاوق یک

 اشق اهیس مقل ریانج دیب تخم مغز المحلب حب البان حب حلبه آرد کنند ضماد نیا شود واق  ضربه یکه عضو بر افتد

 رای شخص که کرده ذکر باطنی اعضا علل در خود کتاب در نوسیجال که گفته کامل صاحب سوسن روغن موم بط هیپ

 صحت و کردند انگشتها بران اضمده باصناف او با اوة معالج اطبا و دیگردی وسط نصف و بنصر و خضر از حس فقدان

 نیزم بر ام شانه دو هر و افتادم هیپا چهار از شام و روم نیزم انیم سفر در که گفت دمیپرس او سبب من و افتین

 فقرات از معالجهة فقر بعد آن و رسدیم انگشتها نیبا حس ان از که دهیرسی بعض آفت که کردم معلوم پس دندیرس

 ذکر ضایا و اتیشفا و نهادم عصب بران مراهم همان پس شده امرالحق اول در ورم را عصب آن مخرج و رسته گردن

 فیضع او دست چهارم روز و شد فیضع او صوت سوم روز و دیرس نیزم بر او پشت و افتاد مرکب ازی مرد که کرده

 گردنست بعد نخاع از انچه آنکه بهر نشد باطل او منفعت و دینرسی آفت را او بدن و گشتی مسترخ اوی پاها و دیگرد
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 اوی پاها بر هیضع و هیادو که کردند اراده اطبا پس دیگردی مسترخ اضالع نیب ما عضالتی و با و شدی مسترخ بتمامه

 بدان کهی موضع عالج قصد و کردم من   ان از من و گذارند او صوت تعطل بسبب اوة حنجر بر و آنهای استرخا بسبب

 رجوعی اصل بحالت اوی پا حرکت و آواز و شد ساکن نخاع ورم و یافت فیتخف هفتم روز بعد و کردم بود دهیرس آفت

 از که دمید را او غالمی اباد سرد حاجبی موس بنی علة بخان ارجان در ومن کرده ذکر نوسیجال انچه بود نیا کرد

 او حرکت و حس و شدی مسترخ او راست دست سوم روز و نشد محسوس ضرر دوم روز و روز ان در و افتاد هیچارپا

 رای مجر که ماده انصاب از یا ورم از یا امده دستی بسو که دهیرسی بعصب آفت که کردم معلوم پس دیگرد باطل

 ضمادند صفت یافت صحت امیا اندک در و کردم او نیکتف انیم هیمقوة محللة اضمد بوض  اوة معالج و ساخته مسدود

 سرخ گل وج و جوزالسر ابهلی مرمک صبر درم پانزده ابسهة یعیم درم ده واحد هر کند قشار قسط الغار حب رندیبگ کور

 ایقاق گلنار رامک حضض درم شش قردمانا درم چهار واحد هر ستر دیب جند زعفران درم هشت واحد هری یمان شب

 قسط روغن یا نینارد روغن در موم با دهییسا کیبار را همه درم هفت واحد هر زیشونی مصطک درم پنج واحد هر سنبل

 کوفته اریبس عصب اگر دشوارست او عالج افتد صدمه از که استرخا در که دیفرمایم خیش و کنند ضماد موض  بر گداخته

 بیقر که افتدی م اجیاحتی گاه و کنند بفصد ابتدا ان در که آنست باشد وار دیام ان از انچه و نبود نجات دیام گردد

 زوال سببش اگر و کنند بدن بظاهر ایری بجهت ان از خون جذب تا بنهند محاجم انحالل در آخذ متورم و مضروب عضو

 ریتدب با باشد سبب مفصل خل  اگر و باشد قاتل اکثر در فقار زوال از حادث فالج خیش بقول و پردازند فقار برو شود فقار

 اگر و دهند داغ نشود فائده اگر و کنند رد آن بموض  را مفصل و کنند ضماد مجفضهة قابضة باضمد و شوند متوجه خل 

 عضوست مزاج لیتبد ر شیتدب باشد مر  نیا باعث ساذج مزاج سوء اگر و ندینما او فیتلط باشد عضو جوهر غلظ از

 و شد مذکور ساذج یابس و ساذج باردی عصب امرا  عالج در کهی بنوع مسخنه نیمعاج و وادهان کمادات و باضمده

 و ضماد که باشد و شود زائل طوسید و مثر و اقیتر مثل گرمیة ادو بخوردن سهلست ساذج بارد مزاج سوء عالج

 تام عالج یابس حمام اوی برا از باشد ان دری شناور یا و سرد آب بشرب نوع نیاز انچه و کند تیکفا گرمی روغنها

 در کهی بنوع ندینما هیاطل و اشربه و هیباغذ***  کند داللت ان بر عضو جفاف و باشد یبوست و حرارت از اگر و ست

 گفته خود درمقام یک هر آن جز و مثانه وی مر و حنجره و زبانی استرخا عالج و گذشت ابسی یعصب امرا  عالج

 و ریانج دیب و زنبق و سوسن و نرگس و بابونه روغن چون الحراره معتدلی روغنها باشدی بحرانی استرخا اگر و شو

ی کاسن بآب السوس رب و مرزنجو ش و لیاکل و بابونه مثل ماده انصباب مان  و عضوی مقو هیادو کذلک و بمالند نینارد

 که ندیگو و مجربست دنیمال و خوردن لینارج روغن و دیمف دنیمال ختهیآم باشد داشته دیتبری قدر که آن مانند و
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 نیا و زندیآم مذکورهی روغنها از آن چند بده او یکجزو گاه هر خصوصا و ست میعظ منفعت باب نیدر را بلسان روغن

 اریبس ماده که انجا مگر دیفزاین صعوبت ماده از ظیغلی بقا و فیلط لیتحل که کنند استعمال هیتنق و نضج بعد جمله

 نف  قولنج بعد حادث فالج در خیش بقول و کنند احرّار مسخنات از باشد بولی نیرنگ و مزاج بحرارت اگر و باشد لیقل

ة مذکوری روغنها مثل نباشند بیالترک کثرت و القوه دیشد که وادهان مکتوبست انیقراباد در کهی روم جوزی دوا کندیم

 از ریکثی خلق و یافته ناف  هیبالخاص تجربه در همه بالط صن  از متخذ روغن و نرگس روغن وی ورم جوز روغن و سابق

 و بود دهیگرد ادهیز مر  بود شده کرده حاریة بادو که آنها عالج و یافتند انتقاع مان  و مبرد وی مقوی زهایبچ شنیا

 حجم و گشتی قو ببرودت عضو شد کرده عضو دیتبر چون و شدیم منبسط اریبس بدان قهیرق ماده که بود آن بهر نیا

 که آنست اجیاحت بلکه کنند شانیا نیتسخ در مبالغه که ستین واجب و دیرس او شدنی بمتالش نوبت و شد کم ماده

 باشد دیتبری ادن آنرا که هیادو گرید بدان و باشند فوتنج و نعناع و مرزنجو ش و الملک لیاکل و بابونه بمثل مغوارت هیادو

 اگر که دیگو یمجوس کندیم اریبس نف  ایاش نیا استعمال که سازند مخلوط زین رهیغ وی کاسن تخم و السوس رب مثل

ی یعن واحدست عالج گردد مرکب باسترخای امتالئ تشنج اگر کنند نگاه پس باشد مرکبی قولنج خل  و تشنج از استرخا

 و شب و تیکبر مثل مجففهة مسخن و قابضهیة ادو از مرکبة اضمد منخلعهی اعضا بر و گذشتی بلغم فالج در انچه

 بود تری قو استرخا اگر کنند نظر باشدی یبس تشنج اگر و( عط) کنند ضماد آن مانند و خشک مورد و خردل و عاقرقرحا

 باشد تر غالب و تری قو تشنج اگر و ندینما استعمال دیشد دلک م  نهیملی ایاش ببعض مخلوط مجففه مسخنهی ایاش

 در استرخا و تشنج گاه هر و ارند بعمل نیل دلک م  مجففهة مسخنی زهایچ بعض به مخلوط نهیملیة مرخی ایاش

 اشخار و بورق باندک محلول قسط بروغن خیتمر وی قو دلک استعمالی مسترخی اعضا در( عط) باشد مختلفهی اعضا

 وی ریخ و فنجنکشت برگ و غار برگ و برنجاسف و مرزنجو ش و شبتی قدر ان در که شوری ایدر آب و کرد دیبا

 خفافی بعض را اعض و کنند غسلی تیکبرة چشم در باشد گرما موسوم اگر و کنند نطول عضو بر باشند پخته آن مانند

 و انیماک هیپ و بط هیپ و حلبه لعاب و کتان بزر لعاب از معمول ضماد چون نهیلة اضمد متشنجی اعضا بر و( عط) بزنند

 و استرخا عالج اما و ندینما استعمال گردد مذکور صلبه رام او باب در که نهیملة اضمد از آن مانند و موم و گاو ساق مغز

 و یابد انتقاعی بالط صن  وی روم بجوز متخذیة بادو و معتدله بادهان او صاحب و ست مشکل قولنج عقب حادث خل 

 و دمید کس بدوسه نوع نیا من و یافتند میعظ منفعت مبرد اندک وی مقوی ایباش شانیا ازی اریبس که گفته فولس

 بروغن عضو نیتده و حارهیة ادو دادن بر و کردندینم باردی زهایچ از بعالج مبادرت اطبا و بود نیرنگ مدام شانیا ابوال

 روغن و جزو دو شبت روغن بمالش شانیاة معالج من و شد عرا  را شانیا مهلکه حاده امرا  و نمودند ادامت قسط
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 نیریش بادام روغن و دهیمال درم هفت شنبر اریخ فلوس درم چهل مروق انیباد آب دنینوشان و عضو بر یکجزو بنفشه

 .شد ناف  و کردم مرغ بچه رباجیز غذا روز هر دهیچکان ان بر مثقال

 یبائ و فالج عالج

 دری کبارگیب که نستیای بائ و فالج عالمت و گرددیم فالج مورث متعفنی هوای گاه که سندینویم نیمتاخری بعض

 وی زنگاری قی اول و انیهذ و هو شیب چشمی سرخ م  دیا دهن از بدی بو و قلب بجانب خصوصا و افتد اریبس عالم

 مفاجات بمرگ***  چهار بسه اول روز در اکثر و شودیم ادهیز لمحه هر مذکوره آثار همه و افتد فالج پس کندی کراث

 اول که افتدی م اتفاق چنان را اشخاص اکثر و انجامدی م بصحت بگذرد مذکوره امیا از چون و سوم بروز یا و کشدیم

 و شکسته کالم ندیآی م بهو ش که ساعت دو بعد و شوندیم هو شیب وقت همان و اندازندی می بقی کراثی صفرا اندک

 شود بند براز و بول و گردندیم حرکت و حسی ب پا و دست چپ جانب و کنندیم دیاین فهم در که انیهذ مانند نظامی ب

 و ماندی م باز دست جنبش و انیهذ چهارم روز و کندی م غلبه سوم روز تا انیهذ و جنبانندی م برداشته راست دست و

 وافر خون و کنند اندام هفت فصد اول که نستیا عالجش و گردندیم هالک پاس دو بعد و شودی می جار ارادهی ب بول

ی ف که زنندی رو بر پرورده یخ در نارنج بهار عرق و گالب اال و دیآی م بهو ش وقت همان رسدی بغش بیقر که رندیگ

 باشد موجود انیهذ وی هوشیبی اندک اگر روزنند سر رگ ظهر وقت پس سازدیم موقوف را انیهذ و آردی م بهو ش الفور

 تا بنوشانند کرده داخل توله پنج یک هر بهار و ورهیک عرق و گالب در توله دو یک هر اصول شربت و ورهیک شربت و

 بنوشانند باشند انداختهی کاغذ مونیل آب یا و خامة انب یا و زرشکی اندک درمان که مرغ بچهی شوربا غذا روز هفت

 بدنیة تنق شانزدهم یا و پانزدهم روز و بدهند باشند ساخته بهار عرق و گالب از که ماءالعسل آبی بجا و شام و صبح

 باشند هیاقیتری اجزا ان در که ونیاسقولوقندر مطبوخ روز چهار سه بفاصله و کنند خانیعلوی ایقوقا و هیافاو بحب

 مزاج لیتعد جهت پس تامیة تنق حصول تا ارند بعمل دیجیاهل مکرر درد شربت و ماشه نهی خطائ وندیر باضافه

 و خانیعلو تنبول شربت یا عنبر عرق و زرشک عرق همراه شانیا یاقوت شربت وی خانیعلو***  معتدل دواءالمسک

ی باق خود حال بر او اقسامی بعض پس آن آمدن فراهم و عضو شد دهیکش از عبارتست آن و تشنج بخورانندی شربت تخم

 سبب و گرددیم مشهود صرع و فواق و تثاوب در چنانچه کندیم انبساطی بسو عود بسهولت ان ازی بعض و ماندی م

 تشنج وی ذایا وی یبس وی ماد بود قسم سه آن پسی موذی ش یا یبوست و حرارت مثل ماده ریغ یا بود ماده یا تشنج

 در مورمة ماد گاه هر باشد عضل اورام در نیا و بود زینی دومة مادی گاه وی سوداوی گاه و باشدی بلغم اکثر دری ماد

 قیبطر زین صفرا بندرت که باشد و بکاهد او طول و شود ادهیز او عر  پس کندی جا را خون و افتد عصب فیل خلل
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 در یا و بود بالدرم تشنج نیا و باشد عضل تمام بر مشتمل اوة فاعلة ماد ای یماد تشنج در و آردی امتالئ تشنج دم

 سبب یا قط  یا ضربه بسبب***  ماده ازی ورم تشنج چنانکه کند او تیتبع*** سائر و باشد شده حاصل واحد موض 

 شود عار  شتریب که ست لیقب ان از نیا و شود حادث فیکث نافخ رنج ازی ماد تشنجی گاه و افتد ورم اسباب از گرید

 و الجنب ذات و خناق عقب چنانکه افتد ماده انتقال لیسب بر شتریبی ماد تشنج و ندیگو عقال را نیا و گردد زائل زود و

 گردن تحت تشنج نیهمچن باشدیم مختلف او اعصابی مباد بحسب اعضا در استرخا کهی نهج و شودیم عار  سرسام

 و باشدیم فیل جوهر در مداخل ریغ و ظیغل تشنج فاعلة ماد و افتدی م گردن وفوق جهت در و خلف در و قدام در و

 در اعضای بعض بر اعتماد ازی گاه و افتد شتریب انیصب وی سکار و بمرضعات رطب تشنج و بود نیا بعکس استرخا ماده

 حمل از یا ضربه در سبب نیبهمی گاه و شودیم واق  عضو ان در او احتباس و ماده انصباب بسبب آن انقبا  حالت

 بسبب باشد یبس غلبه و رطوبتة ماد فقدان از یابس تشنج اما و گرددیم عار  سخت بستر بر خواب از یا لیثقی ش

ی دوا بعدی گاه آن و بکاهد دو هر عر  و طول در عصب پس رطوبت جمود یا مجففه اسباب یا ریکث استفراغات

 و سرسام اتیحم در خصوصا و محرقه اتیحم بعدی گاه و استفراغ هر عقب کذلک و ستیرد اریبس آن و افتد مسهل

 بقول و ابدی یم خالص کمتر نیا از و شود عار  خوف و غم و سهر مثلی نفسان وی بدن هیعنق حرکات عقب

 و شود عار  عضل و عصب در مواد لییتس از که آنست نیا و نبودی رو افتد اتیحم در که تشنج هر نوسیجال

 پس کند زائل آنرای ق و افتد معده فم بمشارکت اتیحم در تشنج نینچنیای گاه و باشدی ممتل بدن گاه هر خصوصا

 و عضل جفاف از سرسام و محرقه اتیحم در که آنستی رو سخت بلکه ستینی رو سخت اتیحم ئر تشنج نیا مثل

 تشنجی گاه و افتدی زیعز رطوبت***  و مذکورهی اعضا حفات بسبب مزمنه اتیحم در آنکه و باشد دماغ و اعصاب

 را دماغ گاه هر پس باشد اعصاب یبوست او تاب  و بود فیضع دماغ یبوست او سبب و شود بسرعت باطل او دییابسپ

 گاه هر بعده گردد منقبض بتکلف اعصاب و کند رجوع اوی بسو نخاع و اعصاب از رطوبت رسد مجفف سببی ادن

ی یبس تشنجة منجمل و بتکلف کنند عود بانبساط اطاعتی رو از اعصاب کند دماغ اعانتی کاف رطوبتة بافد عتیطب

یة ادو خوردن از و برودت شدت از چنانچه گردد متشنج عضو و شود کم او حجم پس افتد رطوبت جمود از که آنست

ی برا و کند نفرت ان از عصب پس خارج یا داخل از باشدی موذ بسببی ذائیا تشنج اما و شود واق  ونیاف مثل مخدره

 که باشد هیسم تیفیک از یا و بود حارالذع خلط شتریب آن و باشد موج  سبب از ای یموذ سبب آن و گردد مجتم  او دف 

 ست لیقب نیا از افتد دیشد خوف از که تشنج و دیشد برد همچون هیسم ریغ تیفیک یا و گردد عصب و بدماغی موذ

 باعث اسهال قبل و آردی م تشنج یبوست بسبب اشهال بعد او که ست خربق خوردن از مثلتشنج اویة جزئ اقسام بالجمله
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 لیقب نیا از و شوکران و ونیاف خوردن از کذا و افتد تشنج و گردد منقبض که رسان دیشدی ذایا را عصب خود تیسم

 بسبب آنکه و افتد بمشارکت زین دماغ انقبا  و ذایا و معده فم تینکا بنابر***  از خلطی ق از بعد که تشنج ست

  یسر نیا وی سمی قوة ضیهم مانند رسد بهم معده دری علت بسبب آنکه و افتد الحسی قوة معد فم بر صفرا انصباب

 عضله و عصب قط  یا عصبه بر مار و الیرت و کژدم دنیگز از آنکه و معده تیتقو و سبب بزوال گرددیم زائل البرءست

 هیعصبی اعضا گرید و مثانه و رحم و معده امرا  در آنکه و افتد عصب در اکال حاد خلط از که اکله یا تام ریغ بانقطاع

 تشنج از بدانکه و ست لیقب نیا از گردد عار  ان دید از انچه و شود واق  محتبس ضیح وی من***  ارتفاع بسبب

 قدامی بسو بدن تشنج در گاه هر و باشدیم دماغ نفس از او سبب چه باشد زبان و پلک و لب در خاص که آنستی رد

 عضالت گاه هر و باشد خلف عضالت در تشنج گردد مائل خلفی بسو اگر و باشدی قدام عضالت در تشنج کند لیم

 دیسا هم بر دندان و شود دهیچیپ گردن که کند اشتداد چندان تشنجی گاه و افتد تمدد گردند متشنج دو هر پس و شیپ

 از او و بود قاتل باشد جراحت تاب  که تشنج هر و***  او قتل بنابر باشد گرم موت بعد او بدن ردیم تشنج از انکه هر و

 و تمدوی بسو او انتقال البعده او ست نبض تفاوت و صغر تشنج حدوث بر واله دالئل از و اکثر در***  عالمات

 دهیکش دراز و بکاهد او عر  بکشند او سر که ده رد همچون باشد دهیکش رگی یعن بطو و سرعت و وض  در اختالف

 روی سرخ و باشد مختلف انگشت ریز اوی اجزای حرکتها و بود منخفض و مرتف ی یعن باشد مختلف موض  در و شود

ی گاه و اریبس بالم مگر بکشد نفس که نتواند و تنفس دری دشوار یا انقطاع و چشمها در النیم و حول ظهور و اکثر در

 و او احتباس عدمی گاه و بول احتباس شتریب و شکم قبض و نباشد خنده اصل در و خنددیم که ماند بدان آن صاحب

 و نیکتف انیم در و گردن مفصل یزر در و رعشه و صداع و سر و فواق عرو  و بانفاخات و خون تیمائ مثل او خروج

 شکمی باد اگر خصوصای تمط و است معده در احیر کثرتی امتالئ تشنج در هیرد عالمات از و کمرگاه مفصل کینزد

 وی امتالئ تشنج اعظم و اردأ و ستیرد عالمات از زین شکم در اختالج عروق ضربان و باشد تشنجی ابتدا در کند نفخ

 آنست او اضعف و رداءت اقل و شود حادث تابستان و گرمی هوا در و انیصب و بجوانان که آنست سکته و لقوه و فالج

 منذرات از و مزمنه امرا  و حاده اتیحم بسبب حادث تشنج دالئل از و***  زمستان و سردی هوا در و بمشائخ که

 جلوی دگیکش و زبانی اهیس و پا و دستی سرخ و دندان سودن هم بر و چشم دری کج عرو  اتیحم در یابس تشنج

 یا خشک شکمی گاه و سرست نییشرا و نیغ صد ضربان و آنی دیسف بعده و ابتدا در بولی سرخ وی شانیپ و سر

 قبض و شود محتبس نفس و کند لیمی رگیت ای یسبز ای یسرخ رنگ و بترسد خواب در تشنج قبل و شود متشنج

 جه در بدان او مدت طول و تپ آنی گرم اگر باشد تپ با که تشنج اما باشد ریپذ عالج کمتر نوع نیا و بود غتیطل
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 از تشنج نیا کند دایپ  تشنج گداخته رطوبت تپ حرارت بسبب بلکه سازدی فان و محترق رای اصل رطوبت که نباشد

 گردد حادث آنرا رب  تپ و باشد تشنج را انسان هرگاه که گفته بقراط و ردیپذ بسهولت عالج و نباشد یابس تشنج جنس

 از و ساذج حرارت تشنج سبب بودن و عالمت و دستی رو تمدو و تشنج در گرم و زیت بول و شود زائل تشنج ان از

 و یابد ما سر و رهیقشعر تپ در کهی کس و***  عالمت زین فواق و ذهن باختالط تشنج و باشد خشک تشنج جنس

 ماده و باشد احشا لهیدب بسبب تشنج حدوث نشان شود کیتار چشم و ردیگ آمدن او سر بر عرقی باو و دیا میبار او بول

 بران دینما نیبا لیم بحران در که الجنب ذات ماده و شود ظاهر نبض از گردد تشنج به منتقل او بحران در که خناق

 بر زود زود چشم گردد تشنج منتقل آن بحران در سرسام ماده گاه هر و نباشد دیشد تپ و کند داللت النفس قیض شدن

 بطور تشنج اقسام صیتشخ دیآ دیپد تشنج پس شود کج گردن و حول چشم بعده ردیگ دنییسا دندان و زدن هم

******  تشنج که بدانند دیبگو دفعه اگر جیر یابند شده عار  دفعه مر  که کنند سوال اولی یعن ندینما استرخا

 حال ازی یهن کنند نظری عصبانی اعضا خلل و مشروبات وی خارج اسباب بر که کنند چنان دو هر نیا انیم فرق پس

 یا بپرسند دیشدی سرد دنیرس یا اکال الذع وج  وجود یا عصب قط  یا هیسمی ایاش خوردن با دار زهری جانور دنیگز

 معده امرا  حدوث تقدم حال یا حال یا کنند سوال معده در حرقت و انیغش وجود وی ازنجاری یکراثی ق وقوع تقدم از

 معلوم اسباب نیا ازی سبب اگر پس ندینما افتیدر خواب وقت دهن آب النیس و شکم از دانید خروج یا مثانه یا رحم یا

 اقسام گرید بخالف بود تشنج از شیپ اعضا نیدر ظاهر آفت و دیشد درد م  قسم نیا ضایا و باشدی ذائیا تشنج گردد

 تشنج نباشد اسباب نیا ازی سبب اگر و درد از تشنج نه باشد شده حادث تشنج از باشد اگر و نباشد درد یباد که تشنج

 ماده هر غلبه عالمات گرید و مالند ان بر که را روغن بسرعت عضو اجتذاب عدم از رای ماد اقسام ضایا و بودی ماد

ی ضیعر و جلد تمدو و حرکت وقت خصوص کسل و ثقل از رای بلغم و آن مفارقت بسرعت رای حیر چنانچه شناسند

 تقدم و خوابی اریبس وی تشنگ عدم لمسی سرد وی نرم و گوشت ترهل و بدن رنگی دیسپ و قاروره غلظ و نبض

 عضوی الغر از رای سوداو و سکر کثرت و طعام بعد حمام کثرت و راحت و ظیغلی طعامها کثرت مثل بلغم مولد ریتداب

 از مذکوره اورام باثار وافتدی صفرا ورم از انانیاح ای یدمو ورم از انچه و آن مخصوصه آثار گرید و طعامی اشتها غلبه و

 از که آن جز وی صفرا در حرقت و ضربان وی دمو در چهرهی سرخ و متورم عضو تمدو و انتفاخ و وج  و ثقل وجود

 و کند انیب جیبتدر اندک اندک تشنج وقوع اول سوال جواب در ضیمر اگر و ستین دهیپوش ست ورم هر جنس لوازم

 ریکث استفراغات وقوع تشنج از شیپ و گردد کیبار و الغر عضو و دینما جذب بسرعت بمالند متشنج عضو بر کهی روغن

 و مزمنه و محرقه اتیحم و حاده امرا  مثل محففه اسباب یا رهیغ و رعاف الدم نزف و دیشدی ق و مفرط اسهال مثل
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 هیادو خوردن از و برد شدت از رطوبت جمود یا شاقه محنت یا مفرط جوع یا اریبس شهیاند و فکر و غم یا سهر یا سرسام

 . باشدی یبس تشنج باشد افتاده اتفاق محذره

 یماد تشنج عالج

ی عصب امرا  عالج در که همانست ر شیتدب باشد بلغم ماده از اگر ندیگو زین رطب تشنج وی امتالئ تشنج که

 و جیبتدر استفراغ بلکه نسازند مستفرغی یکبارگ را هیالتنق واجب خلط و نکنند مبالغه هیتنق در مگر گذشت فالج وی بلغم

 الثعلب عنب عرق با سرشته ریصغ لیاطرف با سوده اسطوخودوس هیتنق بعد و نباشندی قو سخت که هیبادو کنند دفعات

 شب تمام لیقل بآب بستهد سری سنگ گید در بال و پر با همچنان کشته***  را انیماک اگر که ندیگو و ست دیمف

 بابونه روغن روغنگل سرخ دو مشک یکماشه زعفران و***  و ومیبرءال بنوشند آبش و شود منحل آب همچون تا بپزند

 روغن و خر چور هیپ و خرس هییپ و ریش هیپ مالش و است دیمف زین عصبه وج  و تشنجی برا دنیمال ماشه شش یک هر

 نهادن که ندیگوی قوم و مجرب و ناف  شد مسطور نیقراباد در یک هر که خانیعلو آبزن و معمول مروخ و خان اجمل

 معجون یا***  تعاهد هیتنق بعد که ندیگو و ناف  زین را کزاز و آنست درد و تشنج مسکن دست در سیمقناط سنگ

 افتد ماده النیس بسبب تپ بس از که تشنج در و ناف  نایسی بوعل وحب عسل شربت و ریانج شربت استعمال وی جوز

 زیمو بیصل عود مسهل بعد باشد هم تپ و نشود کشاده دندان و دهن کهی ماد تشنج در و کند تیکفا مسهل وی ق

 در ماده نضج تیرعا و رطوبت از اعصاب محافظتی برا دهندیم کرده داخل نارید شربت دهیجوشان اوشانیپرسی منق

ی ازذخرمک فیتخف بعد نرساند ضرر را اعصاب آب تا الثعلب عنب عرق آبی بجا و شوربا غذا و باشدیم اعصاب

 شاهتره بعده و اقوزاید دهیجوشان خشکی زوفا اسطوخودوس لوفرین گلی خبازی خطم تخم بهدانه سپستان اوشانیپرس

 عودی مرمک جدوار و دهندیم نبات دهیجوشانی خطم گل السوس اصل اسطوخودوس لوفرین گل بنفشه گل الثعلب عنب

 انصباب اعصاب در که نزله تیبرعا کنندیم ضماد مضموم دهن گرداگرد نموده مخلوط گل بروغنی ترک وج بیصل

ی دوا بدرقهی برا بیصل عود دهندیم اعصابی مرخ و محلل ضماد و باشد دهیبهمرسان تشنج کرده بند را دهن نموده

ی دماغ امرا  عالج در هرچهی وداو تشنج در و دهندیمی فضل تیرطوی برا اطفال در و معمولست دماغ تیتقو و سرد

 خردی چیاللی اعلی نیچ چوب مطبئخ هیتنق اقسام بعد و بمالند مناسبی روغنها بعده ارند بعمل شد مسطوری سوداو

 ازی سوداو تشنجی برا ارند بعمل هفته یک تا و شود سخت چوب چون جیبتدر که مزمن تشنجی برا خام شمیابر

 دیآ گفته عصب رام او باب در چه هر و گذشتی ورمی استرخا در انچه افتد عصب ورم از کهی ماد تشنج و مجرباتست

 عروق درد از خونة غلب عالمات اگر که دیگوی راز و دارند ملحوظ دیتضم و هیتنق در خلط هر تیرعا و کنند عالج بدان
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 بل گرفت دینبا اریبس خون و باشد ریکث شراب شرب امتال سبب اگر خصوصا کنند فصد اول باشند واضح رهیغ و

 نییتل و دهند گالب و نیسکنجب و خو شیم انار آب فصد بعد که دیگوی عل میحک و بکاهد اندک ماده کهی بمقدار

 ریتدب نیا فصدی سوا و دهند هیاجاص هیسماق مثل و مبری غذا و کنند آن مانند و جالب م ی هند تمر بآب عتیطب

 سواپاو خون و کنند قیباسل فصد باشد حار مفاصل م  کهی دمو در ضایا و ست مناسب وی صفرا تشنج صاحبی برا

 عرق الثعلب عنب عرق گاوزبان عرق روز دوم حرارت نیتسک بعد و دهندی بزور بهدانهشربت لعاب عنابة ریش و رندیگ

 کند سر درد تیشکا اگر و ندیافزای عنبر گاوزبان رهیخم باشد ضعف اگر و بدهندی خکش اردی یبزرو شربت شاهتره

 گاوزبان عرق انیباد عرقی کاسن عرق عناب رهیش همراه واءالمسک و بود اریبس ضعف اگر پس ندیفزایب بهدانه لعاب

 سرخ گلی خطم سپستان بنفشه گل از ضعف رف  بعد و کنند مالش بابونه روغن گل روغن و بخورند بنفشه شربت

 بود ضربه از اگر و دهند مسهل کرده داخل زرد روغنی افتاب نه گلقند شنبر اریخ فلوس دهیجوشانی مکی سنا گاوزبان

 بر و ندینما استعمال عصب مبدأ بر آن مانند و بنفشه و حلبه آرد وی خطم و بابونه و جو کشک از هیمرخ نطوالت

 ورم حدوث خوف بآن که نباشد دیشدی امتالئ بدن در و بود دیشد درد انجا در که ندینما اقتصاری وقت صرف اتیمرخ

 عدم و عضو تیتقوی برا آن مانند و سرخ گل و اذخر مثل اتیمقو ازی زیچ اتیبمرخ که دیبا نباشد نیچن اگر و بود

 تشنج و موادست محلل و عضوی مقو آن که ست مصلحت نیبهم بابونه ختنیآم و سازند مخلوط بدان ورم حدوث

 اکابر اقوال بمالند مرطب محللی روغنهای احیر ابحزه لیتحل بهر نشود زائل بسرعت ابحزه غلظ بسبب اگری حیر

 کرده تر روز شبانه یک کهنه شراب رطل یک در هیاوق مونیافت شرابی امتالئ تشنج در که کرده نقل حکما ازی دیسو

 و بادام بروغن و تنها بلسان عود خیطب کذا و انایحبظ طبخ کذا و السوس اصل و تنها مطبوخی رسایا کذا و نموده صاف

 عسل رطل مین و شکر رطل مین با کرده صاف بماند یکرطل تا دهیجوشان اب رطل دو در درم دهی دشت نهیپ پود کذا

 بقدر روز هر تیحلت کذا و دارد بیعج نف  ستر دیجندب و پشت سنگ خون کذا و دنینوش روز هر اورده شربت بقوام

 و اهیس قیخر کذا قویوندقیقنطور طبخ کذا و گوسفند لحم و تیبز مسلوق کرنب کذا و شب خواب هنگام و صبح بادام

 و اورد باد تخم کذا و خوردن شراب و یابفلفل و دنینوش شراب او عقب و خوردن الثعلب هیخص کذا و مدحرج راوند کذار

 خیب کذا و وج بادر کذا و ستر دیجندب و مرزنجو ش و بعسل مخلوط دیسف سوسن خیب کذا و مطبوخ او برگ یا و خییاب

 و مطبوخ*** ی شوربا کذا و سنا کذا و وندیکذار و لیزنجب کذا و اسطوخودوس کذا و زعفران کذا و یکمثقال اذخر

 بزر یا و تیبز او گل و رایا  خیتمر و نافعست مسلوق او بقله اکل و آن عرق شرب و ترنجان تخم کذا و ان در جلوس

 یکدرم فونیفر درم ده کهنه تییاز و ختهیام ریجاوش و ستر دیبجندب کهنه تییاز و ختهیآم مواهم و بعسل سوده کتان
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 یا و دیسف روغن یا و حنا روغن یا و برقفا کهنه تیز در محلول فلفل تراب یا و کهنه تیز و بورق با و برقفا ختهیام

 بشراب پنجنگشت برگ ضماد و اذر شحم یا و جوز روغن یا و شحم یا بان روغن خیتمر و شرب کذا و اصفر خرا روغن

 و بنمک انجره یا و ختهیام زرد موم و کنجد بروغن دهییسا کیبار مرزنجو ش یا و جوز یا و بشراب میمر بخور خیب یا و

 خرقه یا و بستن باز کرده گرم ساعت هر و نهادن متشنج عضو عصب مبدأ یا متشنج عضو بر کرده گرم شگافته هیال یا

 برگ و مرزنجو ش خیبطب آبزن و یاوج و یاقنه وی خطم خیطب یا و کتان بزر ضماد و شرب کذا و نهادن کرده تر ببول

 بروغن عطوس و سعوط و گوگرد و چشمه بآب اغتسال و بابونه بآب نطول وی ارمن شبح و ترنج برگ و برنجاسف و غار

 دیگو او هم و ناف  واحد هر دینمای م نیب نف  که ستر دیجندب و سلحفاه بخون حقنه و ستر دیجندب یا و کند ش یا و جونه

 نیدر و کنند فالج بعالجی امتالئ تشنج معالجه که دیگو ابوسهل منست مجرب مطبوخ بصعتر سرخ نخود بآب هیتعذ که

 ریانج دیب روغن و کلکالنج روغن و ندینما ادهیز قثاءالحمار روغن و سدال روغن و قسط بروغن خیتمر و مالش کثرت

 ضماد نیا و بنشانند نهیپود و حرمل و غار برگ و الملک لیاکل و بابونه و شبت مطبوخ اب در و بنوشانند بماءاالصول

 تا ندیبسا ختهیآم سوده فونیفر هیاوق یک ان در گداخته هم با و هیاوق دو سرخ موم یکرطل کهنه تیز رندیبگ کنند

 در گرم خاکستر در یا و گلو تا گرم گیر در کردن دفن و بمالند مذکور بآب استحمام بعد را متشنج موض  و گردد هموار

 و نکنند قط  لحوم ان از باشد القوه فیضع اگر رطب تشنج صاحب که سدینویم یبوعل ست ناف  آنرا و مگرمین تنور

 نان اوی غذا نبود فیضع قوت اگر و باشد هویت و قنبره و کبک و گنجشک لحم مثل یابسه لحوم که واجبست کنیل

 که دیبا رطب تشنج عالج اما و کنند داخل فلفل اوی غذا در و تیبزی مر ضایا و سازند خردل و بشبت نخوداب و بعسل

 عالمات اگر و کنند حادهی حقنها و بمسهالت شد مذکوری بلغمی عصب امرا  عالج در که هیقو اتیمنق و باسفراغات

 از هیال حتاجیما جمله و باشد اریبس شراب شرب امتال سبب اگر خصوصا و ندینما فصد اوال نندیب ظاهر اریبس خون هیغل

 ازی زیچ بلکه نگردد بود او اخراجی مقتض که گرید مر  سبب یا تشنج سبب او اخراج از که نکنند خارجی یکبارگ خون

 تیز در و حمات اب در نشستن او عالجات از و یابد لیتحل تشنج حرکات لیبتحل و کند تشنج مقاومت تا دارندی باق ان

 و کفتار بشحم مالش نیهمچن و سودمندست آن که گردد مذکور ند مفاصل جاع او در که کفتارست و روباه مطبوخ

 برگ و صومیق مثل ملطفه ریعقاق مطبوخ اب در جلوس و سگ بچه خیطب در کذالک و نباشد تب اگر سوسن بروغن

 عصاره و هیمصر شوکه تخم و ضایالب شوکه تخم و هییهود شوکه خیب از معمول لطوخ و غار برگ و رهیالزر قصب و سعد

 پس مضرست قوتی ارخا بسبب آن ریغ یا آب ابزن در مقام مدت طول که بدانند و مرکب و مفرد قیدق ونیقتطور

 و طاطانسی مسم عام تشنج ضیبمر کندیم نف  انچه و نشانند مرتبه دوی روز در و سازند مدت طول بدل العدد ریکث
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 و شودیم متکاثف بدن ظاهر نیا از که کرده ذکر بقراط چنانچه دهند غوطه سرد اب در دفعه که نستیا رای ماد تمدد

 ریتدب نیا متحمل خطر ازی بسالمت بدن هر و کندیم لیتحل را ماده و گرددیمی قو و منحصر باطن دری زیغر حرارت

 اوی بسو کهی موضع بر محاجم و یافته صحت نیازی قوم و تابستان در و قروحی ب میلح جوانی قو بدن بلکه نباشد

 مواد بعض دف ی برا افتد بشرط اجیاحت اال و باشد فیخف امر اگر ندینما استعمال بالشرط شودیم ممتد وتر  یانتها

 از پشت فقار و گردن محاجم مواض  و رساند ضرر ماده جذب بسبب اکثر نزنند شرط هنگام نیدر اگر چه منجذبه

 محاجم که دیبا و ارند بعمل خون خروج خوف هنگام کرده موض  بر و مثانه قدام اما و صدرست هیعضلی اجزا و نیجانب

 عالجات از ضایا و نگردد سرد بدن تا ندینما شدن سرد از محاجم موض  حفظ تیرعا و نکنند استعمال معا دفعه و اریبس

 که گفته بقراط فلهذا حارست تپ عرو  بالطب  واق  او عالج از و کنند هموار برفق را متشنجهی اعضا که نستیا او

 و بچسباند دنبهی چکت متشنج عضو بر که نستیا تشنجی برا محربه هیبیعج معالجات از و ست تشنج بعد تپ عرو 

 منفعت زین عطوسات از هیتنق به دماغ قصد بدن عام تشنج در و ندینما لیتبد گریبد پس گردد بو بد آنکه تا بگذارند بران

 چکانند بران وقت هر گرم روغن و اندازند گردان در نرم اریبس پشم از قالده که شده کرده تجربه شانیا بر و دارد میعظ

 و اورند عرق اریبس بپو ش ضایا و ندینما انکبات باشند انداخته شراب که گرم سنگ بر و کندیم میعظ نف  یابس حمام و

 مذکوره مراهم و سوسن روغن و زرد موم و ستر دیجندب و فونیفر و سائله عهیم از معمول مرهم شانیا دهیج اضمده از

 گرم نمک شانیا دیج کمادات از و حلبه لعاب و کتان تخم روغن وی بدرد مالش و است رهیغ و بشحوم نیقراباد در

 جوزه بقدر سرشته بعسل دو هر تیحلت و ستر دیجندب تپ بآوردن کندیم نف  را شانیا انچه و ست عصب مخارج بر کرده

 و تیبحلت ماءالعسل و ریانج دیب روغن نیهمچن گرداندیم منحل المالی ف را تشنج و آردی م تب نیا که خوردنست

 نهناول به شوندیم منتف ی گاه و کبارت نیمعاج و اقیتر خوردن کندیم اریبس نف  را شانیا انچه و بلسانست حب خیطب

 انان هیاوق چهار و بماند حصه سوم تا بجوشانند اب رطل دو در درم بست هیپن خیب مجربست دنینوش دوا نیا و مدات

 بلسان حب هیپن خیب بدلی گاه و را خلفی بسو تشنج خصوصا و کندیم نف  نیا و بنوشند درم دو بادام بروغن مگرمین

ی قو مرد رستیجاوش خوردن النف  دیشد هیادو از وی نهر نهیپود نیهمچن و نوشانندی م هیاوق سه و کنندیم درم ده

 دیشد ضعف آن که کنند معده تیرعا هنگام ان در و بخورد ان از درم رب  بیقر فیضع و یکردم متوسط و کمثقالی

 خیطب و زوفا خیبط همه نیای گاه و اشق نیهمچن و عسل هیاوق مین و چهار در گرسنه بقدر تیحلت ضاًیا و است معده

 ملعقه سه تا ملعقه دو قدر ان ازی شربت و کمترست ضرر در و شتریب نف  در ستر دیجندب اما و شودی م دهیخوران انجدان

 خوردن دارد ضرر کمتر ان در انچه و برسد مذکور بقدر آن شرب دفعات ان در آنکه تا بخورانند اریبس دفعات در آنرا است
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 دیب روغن مثل لیالتحلی قوی بروغنها مالش اوست معالجات از و ستین خطر ان در باشد کهی نحو بهر طعام بعد

 نرگس روغن و گداخته هیوال نافعست اریبس نیا که عاقرقرحا و ستر دیجندب م  گذشت ابوسهل قول در که رهیغ و ریانج

 عهیم حماما جعده هیاوق دو موم قسط واحد هر حضض روغن و نینارد روغن رندیبگ آن صفت بمالند روغن نیا و

 استعمال و کنند جم  بدستور هیاوق بلسان بروغن هیاوق سنبل مثقال چهار واحد هر ونیفرف فلفل هیاوق واحد هری مصطک

 و سوسن خیب و زعفران ان در که بعسل شانیا مفاصل دیتضم را مرعات تشنج اما و نافعست اریبس ان در ونیفرف ضماد

 اب در شانیای اعضا مدام و ان از اندک زعفران و باشد سونیان از ادهیز سوسن خیب و باشد تیکفا باشند سرشته سونیان

 ناف  را رطب تشنج ارباب اندک شراب و دهد نف  تنها بابونه روغنی گاه و بدارند حلبه و الملک لیاکل و بابونه مطبوخ

 آنرا اندک غذا بر و کهنه و اندک که دیبا و است ایاش نیمضرتر آنرا اریبس شراب اما و کندیم آن لیتحل تپ مثل و بود

 گردن فقار مروخات و اضمده باستعمال قصد اطبای روی اعضای سوا باشد بدان بعام تشنج چون بدانکه و بنوشند

 عالمات و باشد معده مشارکت از تشنج اگر و دینمای م دماغ قصد معذلک باشد زین وجهی اعضا در تشنچ اگر و کنندیم

 الفوری ف و کندیمی ق عفن خلط یا گرمی صفرای گاه آن که ندینما ضیآنمر دنیکنانی بق مبادرت شود یافته مذکوره

 اول در که دیبا و باشد  یسر اوی شفا و بود سهل امتال از حادث تشنج عالج که دیگو کامل صاحب ابدی یم صحت

 خورانند رهیز و شب مطبوخ بآب درم مین تا دانگ دو ریکب اقیتر و دهند فیغذالط و کنند ابتدا حقنه باستعمال آن حدوث

 قسط روغن ای کلکالنج روغن اندک وی قریف ارخیبا شد مذکور فالج در که ماءاالصول نباشد نیرنگ قاروره اگر پس

 منتن حب پس ایسمقون و حنظل شحم و صبر و لیالن حب و تربد از مرکب قونیاصطمخ حب ان از بعد و بدهند

 بدفعات بلکه نکنندی یکبارگ باشد آن استفراغ اجیاحت کهیبمقدار و دینشا تشنج صاحب استفراغ در استکثار و بخورانند

 او سر و معده و ارند بعمل شد مذکور فالج در کهة غرغر بدانیة تنق بعد و نگردد فیضع قوت تا ندینما اخذاج اندک اندک

 را متشنج عضو و سازند دیتمک نمام و ترنج برگ و مرزنجو ش و برنجاسف و خیش و بابونه مطبوخ آب مثل گرم بکماد

 ابزن در و بمالند گداخته ونیفرف و ستر دیب جند ان در گذشت ابوسهل قول در که رهیغ و نییاسم و بلسان بروغن

 عاقرقرحا و ونیفرف و ستر دیبجندب محلول نینارد بروغن عضو مالش و نشانند نکنند محللهة مسخن شیحشا مطبوخ

 مطبوخ بآب و کنند بعسل مخلوط وزجیم و فلفل و بورق ازی زیبچ او بدن مالش و ست المنفعتی قو نیا که ندینما

 نیا مداومت از اگر و بمالند خوب درشت بخرقه حمام در را بدن و ندیبشو آنرا آن مانند و سومیق وی ارمن حیش و سداب

 ریجاوش رندیبگ ناف  معجون صفت دهند فاروق اقیتر پس یطوس ثبادر پس نوسیجال ارجیا نشود ظاهر صالح آثار ریتدب

 سداب اب در را صموغ ختهیب کوفته را خشک هیادو یکدرم اشق درم مین ونیفرف یکمثقال واحد هر عاقرقرحا و تیحلت و
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 مین واحد هر فلفل و تیحلت اگر و نافعستی بلغم امرا  اکثر در و درم مینی شربت بسرشند گرفته کف بعسل کرده حل

 بدن بر یا بخورند چون ستیامتالئ تشنج ناف  ستر دیجندب که گفته نوسیجال فاضل و شود ساکن کزاز بدهند بشراب درم

 سعوط و ست ناف  را نیا سوسن خیب و بدنست مخن و عصبی مقو آنکه بهر ستینافعر هیادو اکثر از نیا و بمالند

 یا تپ انجا در اگر کنند حذر و اطیباحت حاره هیادو استعمال که دیبا و بود ناف  رای امتالئ تشنج نرگس روغن وی ائیبموم

ی جا بر قوت اگری امتالئ تشنج در که سندینویمی القیا و یجرجان باشد موان  از آن ریغ و گرما فصل یا ظاهر حرارت

 روغن او روغن و باشتند انداخته ان بر خردل و آبکامه و یخته صعتر و ایکرو و شبت ان در که نخوداب او طعام باشد

 چون ملطف توابل با ماءالحم اگر و کنند رهیغ و چکاوک لحوم از طعام باشند فیضع وقت اگر و کنند تیز روغن یا جوز

 وی ق و اسهال و حقنه از شد مذکور فالج عالج در کهیة بادو هیتنق و باشد صواب سازندی نیدارچ و ایکرو و شبت و صعتر

 که ندیگو آن بهر از لنگ را کفتار و نشانند ماده کفتار و روباه خیطب و گوگرد اب در و شود پاک اعصاب تا کنند آن ریغ

 خیطب صفت اند فرموده زین سگ خیطب میقد کتب در و دارد سود هم خر گور گوشت خیطب و گردد لنگ شود ریپ چون

 با درست همچنان را روباه آن و بجوشانند خوب آب گید در و بکشند آنرا و ریپ کفتار یا روباه رندیبگ رهیغ و روباه

 در را ضیمر و کنند آبزن آب ن از و شود پخته کین تا بپزند نمک و اریبس شبت با انداخته آب ان در ناشگافته و پوست

 روز سه و شامگاه و بامداد روز هر ماه اول روز سه گرفت توان قرار ان در ساعت دو چنانکه دیبا گرم آب و نشانند ان

 نهیپود چون ملطفه ریعقاق خیطب و کنند تازه خیطب بار هر و برند بکار طور نیهم خیطب نیا ماه آخر روز سه و ماه وسط

 و دارد سود نهادن عضو آن عصب اصل بر کرده گرم حرمل و نمک و باشد ناف  هم آن مانند و شبت و حرمل وی دشت

 در که همانستی باق و انجدان خیطب در یا زوفا خیطب در یا و داد دیبا ماءالعسل اندر همه رهیغ و تیحلت و ستر دیجندب

 بعد صبر حب یا ارجیا بحب کنند برفق بلغم از بدن هیتنق که ندیگویم اسیال ابن و یخجند گذشت نایسی بوعل قول

 و سونیان و انیباد و هیبادرنجو جالب مثل او شربت و ماءاالصول مثل فالج عالج در مذکوره بمنضجات خلط انضاج

 بروغن بدن مالش و دهند جوز روغن و قرطم رهیبش نخوداب غذا و درم دهی عسل باگلقند درم دو یک هر السوس اصل

 لیاکل و صعتر و شبت و بابونه خیبطب و کنند آن مانند و مرزنجو ش و ونیفرف و ستر دیجندب و زنبق و قسط و ریانج دیب

 من  ساعت چهار و غذا ازی امتالئ تشنج در که دیگوی طبر کنند دیتکم نمک و سبوس بجاورس و سازند نطول الملک

 سنبل درم ثلث دو یک هری نفط نمک ریجاوشی نیدارچ بخورانند حب نیا بعده گردد گرم او صاحب مزاج آنکه تا کنند

 ساذج زیشون نیسکنجب درم مین یک هری مشوی ایسقمون سوس عصاره ستر دیجندب سونیان انیباد کرفس تخم بیالط

 عدس مثل و بسرشند گداخته کراث اب در را صموغ و ختهیب کوفته خشک هیادو دانگ دو حرمل یکدرم یک هری هند
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 پس بنوشانند روز هفت تلخ بادام بروغن ماءاالصول گردد مشکل مر  اگر و بدهند درم میدون زیپره بعد ساخته جاه

 یافته فضول او بدن در اگر پس ندینما تامل لیعل احوال در نگردد منحل علت اگر و بدهند حب ان از گریدر شربت یک

 نیبهتر و ندینما قسط روغن و نینارد بروغن عضو مالش و ارند بعمل دفعه یکدو غس ثریل و جمود در مذکور حقنه شود

 اند ساختهی مسم بمجموعه آنرا بصره اهل که روغنست نیا ام دهید مر  نیای برا مالش در او استعمال که روغنها

 روغن و مشمشة خست روغن و ریانج دیب روغن و سوسن روغن و بطم روغن و نییاسم روغن وی ریخ روغن رندیبگ

 امرا   یجم در مجموعه روغن نیا و دهند فیخف جو ش انداخته مشکی اندک و ستر دیجندب اندک ان بر وی مساو غار

 یبس احداث قسط روغن و نینارد روغن چنانکه نکند دایپ یبس عضو در و دینما باعتدال اثر که کنند استعمال بارده

 در یا چشم حرکات در یا لب در یا زبان در تشنج آنکه مگر دستیبع مر  نیدر سعوط و غرغره استعمال اما و ندینما

 و مذکور بحب هیتنق بعد دیتضم و دیتمک و سعوط و غرغره کردن استعمال واجبست هنگام ان در که باشد دماغیة اغش

 ظاهر در و رفت بخوابی شب و کردیم اسراف خود معطوم در که دمید روسا از رای شخص که گفته او هم و حقنها

 و مزاج رییتغ نه و بود تپ آنرا نه و شدینم مفهوم گفتیم انچه و بود بتمتمه او کالم شد داریب چون و بود الجسم حیصح

 و غرغره و باستفراغ اشاره و لسلنسن محرک عضل در تشنج که کردم حکم من و دیگرد مشتبه و امرا اطبا جماعت بر

 آنرا کهی حت کردیم تعجب ان از و شد زائل تشنج آن هفتم روز بعد و نمودم او مزاج حفظ و کردم یارجات یا تحنک

 . ماند سالم ان از و داشت باز را خود جماع و اکل در اسراف از و شد ثابتی امتالئ تشنج اسباب

 ییبس تشنج عالج

 ممکن اگر و ارند بعمل گذشت ابسی ییبس دماغ امرا  عالج در مرطبات از چه هر ندیگو زینی استفراغ تشنج که

 شربت و بنفشه شربت با اسپغول لعاب و بهدانه لعاب و دارند عرق وستهیپ مگرمینة مسک یا کنجد روغن در را موف باشد

 انار آب و هندوانه آب و اریماءالخ و ماءالقرع و تنبل کدو روغن یا نیریش بادام روغنی قدر و خشخا ش شربت و لوفرین

 بمالند و سازند سعوط سبعه لبوب روغن و بنفشه روغن و کدو روغن و زنان ریبش و ست مناسب زین دیسف نبات یا نیریش

 در تازه شیم ریش و زنان ریش و بز ریش و خر ریش دنینوش و نهند سر بر کرده تر خرقه آب و اسپغول بلعباب خرقه و

 بر کرده شق دنبهی چکت بست به اگر و ست سودمند تیبغا سر و متشنجهی اعضا بر آنها دنیدوش و نباشد تپ کهیشورت

ی روطیق و مجربستی ذائیا وی یبس تشنجی برا کنند آن دیتجد پس شود گنده تا بگذارند و ندینما لزوم تشنج موض 

 و لوفرین گل و بنفشه و ست االثر بیعج بستن متشنج عضو بر پخته آب و کنجد روغن در لیب اکاسن و دیمفی معمول

 آل و پا مییکن حنا گل توله نه یک هر مقشر جو و دیب کنپ و ساده دیب برگ و گرهل گل و گالب سدا گل وی خطم
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 بار پنج چهاری روز در ندینما آبزن داده فیخف جو ش آثار ده نیریشی ایدر آب اثار پنج یک هر کدو و اریخ و هندوانه

ی خطم تخم از آبزن نیهمچن و بود ناف  کنند آبزن دهیجوشان گالب در مرطبه هیادو اگر و مالند مرطبهی روغنها بعده

 و آن جراده یا کدو برگ الثعلب عنب برگ مثقال پنج یک هر بنفشه گل سرخ گل غنچهی خباز گلی خطم گلی خباز

 استعمال کرده صاف دهیجوشان آب در کف دو مقشر جو مثقال ده یک هری خطم برگی خباز برگ دیب برگ اریخ جراده

 و انفعست زین شانیا ضماد و خانیعلو آبزن و دنیمال بدن بر بادام بنفشه روغن یا چهیپا روغن ان از خروج بعد و کردن

 و کنند عالج عضالت و عصب و دماغ دیشد بیط بتر باشد تب اگر و نباشد تپ که جائزستی وقت آبزنات در جلوس

 دهیجوشان سپستانی کاسن تخم بنفشه گل عناب و کنند سکونت سرد خانه در و ندینما اریاخت بیارط دیشد مروخات

 لوفرین شربت ان در که لوفرین آب از که ندیگو و اشامندیب کرده داخل لوفرین شربت بهدانه و اسپغول لعاب نموده صاف

 غذا گرددی قو باشند کرده تر مشمش نقوع هیادو ان در گاه هر و ستین بیط تر در تر  یسر زیچ چیه باشند کرده حل

 و بادان روغن و نبات و گندم نشاسته رهیحر و فالوده و نیریش بادام بروغن اسفاناخ و بزغاله و گوسفند چهیپای شوربا

 بالقول گوساله گوشت یا و تازه زیکشن و کاهو برگ باندک سرمق و خرفه و پالک و کدو و بادام مغز با مالشة مزور

 ندینما استعمال باشد مرطب چه هر رهیغ و پسته و ببادام مرغة چوز و حلوانی شوربا و برشت مین ضهیب و دهند مذکوره

ی دیسو مهره اقوال گذشتی امتالئ تشنج در که همانست هیتنقی سوا عالجش باشد رطوبت جمود از که یابس تشنج و

 لعاب یا و سوده کنجد ضماد و کنجد روغن مذهن و بشحم و تنها رطبی زوفا ضماد و تدهن یابس تشنج در که دیگو

 یابس تشنج ناف  واحد هر اریبس بآب ممزوجی حانیر شراب شرب و شکر و مقشر ریبشع غذا و قفا بر بادام روغن و بهدانه

 مگرمین روغن و اب در که ست ریتدب نیا بخشدی خالص یابس تشنج در کهی زیچ دیگو ریکب یحاو صاحب ست

 و سکونت دیاین عرق ان در که بارد خانه در و ندینما ضماد نهیملی ایاش م  لعابات و بآبها و کنند سری مو حلق و نندینش

 اتش بر همه دیسف موم و انیماک هیپ و گاو ساق مغز و بنفشه روغن و کنند خواب لوفرین و بنفشه مثل بر و*** 

ی اعضا و گردن فقار و سر بر پس دیننما آن تشرب احتمال که چکانند ان بر چندان خر ریش یا زنان ریش و بگذارند

 دیگو یسیع گردد تری قو ندیافزا او آب یا لوفرین روغن و او آب یا کدو روغنی روطیق نیدر گاه هر و بمالند متشنجه

 سازند نطول بنفشه بروغن مضروب خر ریبش که ندینما طور نیبا معالجه حال بهر و شد تواندی نمو بهی یبس تشنج که

 برگ و کنجد برگ و بنفشه و بابونه ان در کهیاب در و کنند سعوط نیریشی کدو روغن و لوفرین روغن و دختران ریبش و

 دائم او زبان بیترط و بنشانند مگرمین کنجد روغن از پر ظرف در را ضیمر و کنند نطول باشند دهیجوشان اکهو  لوفرین

 ریش و بنفشه وی خطم و جو آرد از مرتب ضماد و ندینما نیریش انار آب و کدو روغن و بهدانه لعاب و قطونا بزر بلعاب
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 و بنوشند انداخته بادام روغن بران و دیا بقوام تا بپزند اب در را ریانج و شنبر اریخ باشد طب  قبض اگر و کنند سر بر زنان

 و لوفرین و کدو پوست و بابونه و السوس اصل وی خطم شهیر و کتان بزر مطبوخ آب متشنجه موض  بر و نهیل حقنه یا

 نباشد تپ اگر بمرات آنست عقب مرطب روغن و آبزن و چربی شوربا استعمال مداومت و زندیبر مکوفتهین مقشر جو

 ان در کهیاب از اال و سازند ریش از آبزن نبود تپ اگر و ندینما تعمد مفاصل  یجم نیتده به و نکند البته فتره کهی بنحو

 از آبزن کل یا و اریخ آب یا کدو اب از جمله آبزن یا و باشند پخته اریخ و کدو و لوفرین و بنفشه و جو کشک و دیب برگ

 بعد قیتغر و کنند استعمال روغنها عضالت منابت بر و مفاصل بر و باشند پخته  ایاش نیازی زیچ ان در که گالب

 تپ اگر بنوشانند خوب تازه ریش و کرد دیبا شده معلوم دماغ بیترط در بدانچه بیترط و اریبس بدماغ تیعنا م  قیتعر

 ضیاب شراب اندک ایاش نیازی زیبچ اگر و نباشد یا باشد تپ اگر جالب و هندوانه آب و ماءالقرع و ریماءالشع و نباشد

 مداومت عالج نیبر که دیبا و کنند شراب باندک ممزوج او آب نیهمچن و باشد بهتر سازند ممزوج ذیتنفی برا قیرق

 و ادهان از بمرطبات و سازند غرق مگرمین روغن در را او بدان همه باشد ممکن اگر و اضتیر بالزوم کیتحر ریبغ ندینما

 یا گل روغن و قطونا بزر لعاب خواب وقت شب که دیبا و سازند مذکور بمرطبات او راس بیترط و کنند سعوط عصارات

 عباس ابن دهند را مرضعات نتوانند اگر و را اطفال خصوصا و نافعست را شانیا نیترنجب خوردن و کنند استعمال بادام

 و باشد تپی باو گاه هر مایاالس یابد اصالح که تواندینم و ست البرء عسر باشد استفراغ لیقب از تشنج اگر که دیگو

 مرطب ریبتدب او صاحب ریتدب آنکه اال شودینم به و کندینم عالج شود حادث یبس از که تشنج گفته نوسیجال فاضل

 بپزند کدو اب در ریماءالشع اگر و بدهند باشند پخته سپستان و عناب آن در که ریماءالشع باشد تپ انجا اگر پس سازند

 او زبان مسح و بنوشانند کدو روغن و نیریش بادام روغن باندک اسپغول لعاب و بهدانه لعاب و باشد تر بالغ منفعت در

 ماءالقرع و بنوشانند نیریش بادام روغن و کدو تخم بروغن نیریش انار آب و کنند رنیش بادام روغن م  لعابات نیبا

 تپ اگر و کنند آن مانند و لوفرین روغن یا و بنفشه روغن و کدو تخم بروغن سعوط و بدهند بادام روغن و طبرزد بشکر

 بر مایاالس و خر ریش یا زنان ریش متشنجهی اعضا بر و بدوشند کهیوقت بز ریش نشود سریم اگر و بنوشانند خر ریش نباشد

 و جو آرد و بنفشه روغن وی خطم از او گردن و سر بر و سازند بنفشه روغن و قطونا بزر بلعاب سر لطوخ و بدوشند سر

 یدن بر کوفته مقشر جو و کاهو برگ و بنفشه مطبوخ آب و کنند ضماد سرشته اسپغول بلعاب ختهیب کوفته خشک بنفشه

 آن آخر و روز اول باشد تازه ریش یا مگرمین بنفشه روغن ان در که نشانند ابزن در را ضیمر که باشد ممکن اگر و زندیر

 بروغن و بود ناف  بسار باشند داده کدو تخم روغن و نیریش بادام بروغن لعابات یا هایحر بعض یا ریماءالشع انکه از بعد

 نیدر خرقه و بمالند بدن بر خر ریش یا دختران ریبش مضروب بادام روغن یا لوفرین روغن یا کدو تخم روغن یا بنفشه
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 که مرطبه حقنه نشود فائده اگر و ندینما ادمت ریتدب نیبر دیا دیپد صالح آثار و شود نرم اعضا اگر پس نهند سر بر آلوده

 پوست و بهدانه و کتان بزر و الملک لیاکل وی خطم و بنفشه و سپستان و کوفته جو و حمالن کله و چهیپا باب آن در

 و ارند بعمل باشند انداخته دختران ریش م  مرطبهی روغنها بعض ان بر و کرده داخل آن مانند و کوفته آن تخم و کدو

 و بط یا انیماک هیپ یا دیسف بموم بقر ساق مغز م  بنفشه بروغن را متشنج موض  ضایا و ندینما حقنه نیاز حاجت بقدر

 هیپ و خرس هیپ از مالش ضایا و باشد ناف  ندینما ممحله ریغ هیبال موض  لزوم اگر و بمالند گداخته نینمک ریغ ریخنز هیپ

 مثل تا ندیبسا کیبار و یکجزو واحد هر حلبه و کتان بزر و کنجد رندیبگ نافعست ضماد نیا و کند نیب نف ی مرغاب

 و ندینما ضماد متشنج عضو بر ساخته مرهم مثل ختهیآم سوده رایکت اندک ساخته مخلوط جزو سه بط هیپ و شود مرهم

 باسد دهیمال سپستان و عناب خیطب در نیترنجب و شنبر اریخ بفلوس نییتل گردد قبض عتیطب اوقات بعض در گاه هر

 مطبوخ چقندر و سرمق و اسفاناج و ضین حنا لحم و ریخناز اکارع و ضیبی جدا و حمالن چهیپا که باشد غذا و کرد

 و بادام روغن و طبرزد بشکر گندم مغز از معمولة ریبحر یا باج دیاسف بطور مطبوخی هاربی رضراضی ماه و بادام بروغن

 و نمکسود و سرکه مثل ابسهی یایاش از و دهند آن مانند و نیریش انار و شفتالو و انگور فواکه از و باشد برشت مین ضهیب

 و خشخا ش شربت دنینوش مثل مرطبهی ایباش بدن بیترط که سندینویم رهیغ و یخجند کنند من  عدس و نمک

 و کاهو برگ خیط در جلوس و حمالن وی جد و جیفرار از چرب لحومی شوربا و ماءالجبن و آن رهیخم و بنفشه شربت

 آن عقب خیتمر و بدان نطول و چقندر برگ و خشخا ش تخم یا خشخا ش برگ وی خطم و لوفرین و بنفشه و کدو برگ

 مگرمین اب و بخورانند مذکوره و االنهضام  یسر لحوم و کرد باشد رایکت و دیسف موم و بنفشه روغن از معمولی بقروط

 که آنست کنند نیا عالج بدان انچه که دیگو یطبر ست تر سرد نیترنجب از که بخورانند خشت ریش و زندیبر جسم بر

 آب و باطراف باجات دیاسف و کنند اوی غذا بیترط و بنوشانند بادام بروغن ماءالجبن باشد متحمل ضیمر مزاج اگر

 برگ وی خباز برگ بآب آنیة تسق و بنفشه روغن از روغن موم رندیبگ و رندیگ الزم تنور در گندم و بجو مطبوخ اکارع

 در جلوس لزوم و ندینما آن خیتمر دائم عضو بر ساخته مرهم مثل و سازند ضهیبی دیسف و کتان بزر لعاب وی خطم

 و لزوجت ان در که آن مانند و لکو شیف و رطب بابونه وی خباز برگ وی خطم برگ و بنفشه برگ مطبوخی آبها ابزن

 کنند من  ظهیغل هیاغذ و حار هیاغذ از و دارند محفوظ مفرط حار و مفرط سردی هوا از را موض  و کرد دیبا باشد رطوبت

 ضیمر نیا امر در انچه تر صالح و باشند کرده آن صحت طم  استحکام بعد علت نیا بمعالجه که را اطبا خداق میند و

 را مر ی ا صاحب اریس ابن و نشود اریبس الغر عضو و ماندی باق خود حال بر که ندینمای ریتدب که آنست کنند عمل

 .کردیم محلله اهیسة باضاف آن مانند و اکارع روغن و بنفشه روغن وی ریخ روغن مثل ادهان از باحتقان امر
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 یذائیا تشنج عالج

 هیثمان اقیتر دنیبخوران باشد رهیغ و عقرب الس ی یسمی زیچ شرب از انچه مثال کوشندی موذ سبب من  و ازابه در

 و هیتنق به بود حاد خلوط از انچه و ندینما آن عالج خواهد سموم باب در کهیزیچ بهر و نخوداب غذا و بجالب اربعه یا

 عار  وج  از انچه و پردازند شد مسطوری صفراو تشنج بهر بدانچه و رهیغ و ادهان و نطوالت و باضمده عضو دیتبر

 هیادو و برند بکار گرم کمادات و نطوالت و روغنها بود دیشد برد از آنچه و کوشند آن سبب قط  و وج  نیبتسک شود

ی ق از یا عصب قزع و ورم از انچه و ندینما استعمال دیآ گفته کتاب اخر در سرما ضرر دف  بهر چه هر و خورانند حار

 یک هر ریتدب گردد عار  دانید از یا هیعصبی اعضا امرا  از یا ضهیه مر  در و صفرا انصاب از ای یزنگار

 ان از بعد و او مخصوص بعالج عضو آن عالج اوال باشد که نوع هری شرک در بالجمله وی تعال انشاءاهلل دیایب بموضعش

 خلط ایحادی صفرای گاه که ندینمای بق مبادرت باشد معده مشارکت از اگر و ندینما موفقه بادهان متشنج عضو خیتمر

 مزاج لیتعد و امعا و معده تیتقو و هضم دیتجو و اوال آن اخراج و قتل دانید در و یابد صحت الحالی ف و دیبرا عفن

  کنند مناسبه بادهان متشنج عضو خیتمر و دماغ

 اطفال تشنج

 تشنج هیگر کثرت وی خوابیب در و شکم قبض عند و فهیخف و حاره اتیحم در را انیصب اکثر که دیفرمایم خیش

 ابندی یمی خالص بسرعت یابس تشنج از کذلک و باشدیم ان از الخروج سهل و تشنج در الوقوع سهل و شودیم عار 

ی نم تشنج را او کند تجاوز سال هفت از کهی طفل و ابدینی خالص و افتد تشنج محرق حاد تپ بعد را طفل که باشد و

 و بنوشند ظیغل ریش کهی انیبصب شودیم عار ی امتالئ تشنج اکثر که دیگو کامل صاحب و صعب اریبس تپ از مگر افتد

 باشد تر سهل شانیا صحت لهذا و افتد او تمدد سهولت و آن نتیل و عصب ضعف و هیاغذ تانول کثرت بسبب نیا ضایا

 آبی خشک و زبانی اهیس و رنگی زرد و شکم قبض و سهر و دائمهة حاد تب انیبصب تشنج حدوث بر اله مورد از و

 شد گفته انچهی ذائیا وی یبس وی امتالئ در سبب حسب شود عار  باطفال که تشنج بالجمله ست جلد تمدد و دهن

 و برند بکار طفل اندام بر ضمادها و روغنها و کنانند زیپره و دهند را هیدا شربتها خرد اریبس طفل در و ندینما استعمال

 کرده صاف دهیمال توله گلقند دهیجوشان ماشه مین بیصل عود یکماشه الثعلب عنب ماسه دو انیبادی امتالئ در ضایا

ی امتالئ در کذا و کنند بیصل عود عو  دانه سه عناب ماشه دو السوس اصل با با ش ادهیز تپ اگر و دهند بطفل

 یا عسل و بنان و دهند ماءالعسل آبی بجا را مرضعه و بمالند ریانج دیب روغن و قسط روغن و ارند بعمل گرم افاتیش

 و دیآ دیپد جیبتدر و گردد حادث استفراغات و اتیحم از بعد کهی یبس تشنج در و سازند غذا کبوتر و مرغة چوز بنخوداب
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 و موم با بادام روغن و بنفشه روغن و کنند مرطبات از بزرگانی یبس تشنج بدستور عالجش شود واق  کم باطفال نیا

 و دارند چرب بآن را مفاصل خاصه بدنی تمام و بمالند وستهیپ کودک پشت و گردنی ها مهره و سر بر ختهیام دیسف

 دیستایم باب نیدر نیترنجب استعمال خیش و زندیر اریبس شانیا سر بر مرطبی روغنها از آن ریغ و بنفشه روغن ضایا

 قبض بسبب اگر و انست از و زبر و دارد نیترنجب حکم زین خشت ریشی النیگ بقول و بدهند باشند نییتل محتاج اگر

 زنان که لهیح بهر و کوشند آن میتنو در و نرم افیبش بود عتیطب نییتل آن عالج افتد اریبسیة گر وی خوابیب و عتیطب

 و درد بسبب اگر و بجنبانند ارجوجه در و دهند طفل و بمرضعه ونیاف باشد ضرورت اگر و کنانند اسکات دانندیم فرتوت

 امد خواهد لثه ورم عالج و اسنان نبات لیتسه در که انچه دماغ قرب بنابر باشدیم دندان امدن بر بوقت که بود لثه ورم

 طفل و مرضعهی غذا باصالح آن عالج افتد فربه بطالن اکثر نیا و باشد هضم فساده و ضعف بسبب واگر ارند بعمل

 الشان عتیطب نییتل و ندینمای ریخ روغن و حنا روغن و سوسن روغن و خورانند هضمی مقوی جوارشها و ندینما

  سازند ملطف و مجفف و مسخن مرضعهی غذا با آنهای غذا و کنند حالی اقتضا بحسب

 کزاز و تمدد

 آنرا که ندیگو را گردن چنبر تشنجی گاه کزاز و عضو ماندن راست و جانب دو هر از ست عصب شدن دهیکش تمدد

 تشنجی گاه و خوانند تمدد مرادف آنرای گاه و بماند راست گردن و بکشد طرف دو بهر یا سازد دهیخم پس یا شیپ به

 تمددی گاه و است خوانده کرار افتد عصب رطوبات انجماد و دیشدی سرد دنیرس از که رای تمدد و نوسیجال و نامند را

 عضل جمود ازی گاه و افتد پشت فقار عضل جمود از که انست تری زرد کزاز و نامند را فقرات عضل بجمود مختص

 خلف کزاز بود خلفی اعضا در هرگاه و ندیگو قدام کزاز باشد قدامی اعضا در نوع نیا گاه هر و شود عار  قبه فقار

 وی خلفی یعن ست تشنج دو از مرکب تمدد چون بقراط بقول و خوانند مطلق کزاز باشد تن همه در گاه هر و نامند

 اگر و دارد هالکت خطر اوست بحران یوم که چهارم روز تا و بود طیبس تشنج از عتریسر او بحران و تر حاد لهذای قدام

 همچون کزاز و تمدد اسباب و نباشندی خال درد امراز اکثر در تمدد و تشنج و ابدی یم صحت نمود تجاوز روز چهار از

 تمام بر هرگاه افتد ممدد حیر از اکثر تمدد و کزاز کنیل باشد ورم یا هیعصبی اعضای ذایا یا یبس ایامتال یا تشنج اسباب

 از شود عار  انایاح اگر کهی حیر تشنج بخالف ردیپذی بدشوار عالج و باشد صعب ینجهت از و شودی مستول بدن

 و تمدد در ضایا و شود کشاده روز و نبود صعب سبب بدان و باشد غالب عضو یک بر حیر هرگاه نبود شیب عضو یک

 و دیا در عصبی فهایل خلل در یا رطوبت پس الوقوع سودانادر و خون و رطوبتست و بلغم اکثر آنة مادی امتالئ کزاز

 آن مانند و سرد آب و هوا و برف مالقات مثلی خارج یا آن ریغ و ونیاف خوردن مثلی داخل مبرد بمعاونت یا بخود خود
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 و عصب فیل طول در ای و گردد مشکل بانقبا  او رجوع و ماندی باق صالبت بر عضو و گردد منجمد برسد بدان که

 شدن منقبض و منعطف را عضو که صلب جامد کزازة ماد و بودی فرخ نقصان ریبغ و سازدی ممتل آنرا و بگذرد عضله

 آن مبدأ و اصل در کنیل نشود واق  عصبه در یا وتر یا عضله وسط در کزازة ماد یا و شود عار  ورم نجایدر یا و ندهد

 را انقبا  حرکت و شود عار  ورم نجایدر یا و نگردد انقبا  بر قادر آن و کند دف  طول در وتر یا عصب پس افتد

 امتال بسببی جنوب بالد در اکثر و شود واق  تشنج مثل سرسام و الجنب ذات و خناق ازی انتقال تمددی گاه و کنند باطل

 گردد عار   زنان در خصوصا و فضول احتقان بنابری شمال بالد دری گاه و افتد انیبلغم در خصوصا و اخالط حرکت و

 لهذا و شودیم کم دو هر یابس تشنج در و طول نه گرددیم کم عضله عر  افتدی م یبوست از که کزاز و تمدد در و

ی مباد در ماده ریغ یا مادهی موذ و موج  سببی ذائیا تمددی گاه و باشدیم تری رو یابس کزاز و تمدد از یابس

 و فیعی ق از نوع نیا و الم موض  از تباعد و تمدد لیسب بر زدیبگر طول در تیاذ و الم از آن و افتد اوتار یا عضالت

 دنیگز از و رسد بعصب آن ضرر کهی سمی دوا خوردن از و معده از عصب یا اوتاری ذایا بسبب تیاالذ ریکث استفراغ

 و افتد اریبسة ماد وی قو سبب ازی قو میعظ کزاز و تمددی گاه و افتد عضله و عصب صدمه و ضربه وی سم وانیح

ی گاه و افتد خواب بعد اکثر نیا و مسالکروح مسددی امتالئ خدر همچون شود واق  فیخف سبب از تشنج مثلی گاه

 بر گرانی زیچ یا بکشند سن بر رای کس چنانچه شود واق  او وج  یا قوت قلت بسبب عضلهی طبع ریغ ئتیه بواسطه

 عضلهة کوبند سقطه و ضربه یا شود کوفته یا دهیکش عضلها و بخسپد سخت نیزم بر یا نهند بارگران پشت بر یا دارد

 از یا گردد متولد ان در ممد ظیغل حیر یا زدیبر آنی بسو ماده نیا وجود بای گاه و بود موج  نار حرق یا قط  یا برسد

 و باشدی رو زین افتد لب یا زبان یا بپلک که تمدد بودی ردی روی باعضا خاص تشنج همچنانکه و دیا عضو گرید

 و خشک لب و دهن و زرد رنگ بآن و افتد انیهذ و هیگر و قلق م  الزمه اتیحم بعد*** ی رو نوع کزاز ازی گاه

 یا فواق آن با و افتد سر ضربه از که کزاز هر و ستی رو نیا و باشد متمدد و خشک جلد و قبض شکم و اهیس زبان

 بود سهل ان بر باشد سال خرد طفل که قدر هر و شود عار  انیبصب اکثر کزاز و باشد قاتل بود عقل اختالط و مغص

 صالبت و زبان در لکنت و کالم ثقل و آن ثقل و بدن  یجم در اختالج کزاز از شیپ اکثر و شد گفته تشنج در چنانچه

 شودیم عار  ابدین لذت دنشیخار از که بدن تمام در خار ش و البل  عصر و کمرگاه تا ظهر فقار هیناح در و عضالت در

 و سر بر و گردد کیتار چشم و شود معلوم رهیقشعر پشت در و دیا میر بول در گاه هر را احشا قرحه یا لهیدب صاحب و

 و نرود فرو بحلق چیه و ندینش هم بر دندان کند ابتدا عام کزاز هرگاه و کند بیقر تمدد حدوث بر داللت دیا عرق گردن

 مر  نیای ابتدا در که ندیگوی بعض و شود روان اشک و زند هم بر زود زود چشم و کند شدت درد و گردد سرخی رو
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 منقبض عضو که آنست تمدد مطلق عالمت و شود عار  رعشه رای بعض و پشت و نیکتف و سر در وج  که فواق

 باشد مخنوق مثل ضیمر چشم وی رو بود قدام در کزاز اگر که آنست رسدیم بهم کزاز عرو  از بعد کهیعالمت و نشود

 م  بود دهیکش شیپی بسو او سر و گرددی اهیس ای یبسبز مائلی روی گاه و برخاسته چشمها و سرخی روی یعن

 اگر و دینمای رو خندان ماریب افتد نیفک و وجه عضالت در تمدد اگر پس نکند لیم راست و بچپ که گردنی دگیکش

 نباشد قادر کردن بول بر رسد بهم مثانه عضالت در اگر و گردد عار  نفس قیض رسد بهم تنفس و صدر عضالت در

 خلفی بسو کزاز اگر و شود عار  فواقی گاه و عروق انفجار بنابر دیا بول در خونی گاه و کند بول اراده بالی گاه و

ی ب براز رسد بهم  مقعدة عضل و میمستقی معا اعصاب در تمدد اگر و شود دهیکش خلفی بسو بازو و شانه و سر باشد

 کثرت و بول تیمائ و وج  و سر و اختناق در جانب دو هر تمدد و رسد بهم قولنج و شود مفسد یا و گردد مندف  اراده

 قولنج اکثری سردة غلب بسبب بارد در و باشند کیشر عضو انقبا  قبول عدم در وی چارپائ از افتادن در و ان در نفاخات

 مر  نیا صاحب قاروره و نباشد نیکتف انیم هیخاص درد وی خوابیب ازی خال کزاز انواع ازی نوع چیه و شود عار 

 اسیق بری ورم وی ذائیا وی یبس و رطب کزاز و تمدد اقسام شناخت قیطر و بودی منشار صلب او نبض و قیرق

 عالج از کزاز و تمدد عالج در انکه مگر ست تشنج عالج نهیبع عالجش خیش بقول عالج ست تشنج اقسام صیتشخ

 غلبه عالمات که آنجا و ندینما استعمالی امتالئ تشنج از اکثر اعضا بر بالشرط محاجم نجایدر و کنند مبادرت تشنج

 بدن هرگاه و ندینما استعمال فیشراس و فقارات و گردن عضل بر باشد بشرط اجیاحت و گردد قنیمت آنی امتال و خون

 که نگذارند و کنند نشف مبلول ریغ یا تیبسز مبلول صوف از که دیبا کند عرق عالج از خواه درد شدت از کزاز صاحب

 برگدن او ختنیر کذا و ست لیالتحلی قو او که نشانند مگرمین تیز در و گردد تیاذ موجب و شود سرد او بدن بر عرق

 سترست دیجندب را رطب و رد با تمدد ایاش نیبهتر و کنند استعمال تیحات ضایا و دهند قوت بحسب یکدرم تا ریجاوش و

ی فسردگ وی سرد از امر اکثر در تمدد چون بالجمله برند بکار طعام بهد و ندینما تعامد و بدهند متفرق بدفعات که دیبا

 از ادهیز نف  کزاز در را صعتر و مقل و ودندیر شربی انطاک بقول و بخورانند مناسبه محللهة حار هیادو و اقاتیتر افتد

 انداخته روباه یا سگ بچه یا کفتار ان در که ست شبت مطبوخ بود ناف  اریبس تشنج و کزاز  عالج در انچه و ست تشنج

 گور هیپ کذا و ستر دیجندب م  سداب روغن دنیمال و دیبرا زود و ندیبنش ان در بار دو یکروز و ماریب و شود مهرا تا بپزند

ی قدر شحوم نیدر که ندیگوی بعض و نافعست زین هیبادو یا تنها ورل و گرگ و کفتار و خرس و ریش و گوزن و خر

  یجم و ونیقنطور و ستر دیجندب م  سداب بروغن حقنه و ست تمدد و کزاز ناف  دنیمال کرده داخل تیز روغن

 شود امعا دز مفرط سوز ش حقنه از اگر و بود دیمف باشد آن مانند و خنطل شحم و بورق ان در که حاده الذعه حموالت
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 دهند غدا را کزاز صاحب هرگاه و کنند حقنه مذکوره شحوم ازی یک با یا تنها هیال هیپ یا زرد روغن یا خر ریبش آن بعد

 شانیا بر بل  چه بنوشانند گوشت آب یا قیرق رهیحر یا و خورانند شت بر مین ضهیب یا بدهند کوچک اریبس لقمه که دیبا

 سعوطات و کنند مسح مناسبی بروغنها را مقعد و اعضا و گرددیم ادهیز تیاذ و دیآی م بری نیب از غذا و باشدیم دشواتر

ی روغنهای ببعض ستیائیموم و عهیم سعوط نیبهتر و است نافعه مروخات از حنا روغن و ندینما استعمال عطوسات و

 و گلوی امدگ بر و عصبه تشنج دو در و گردن حرکت عسر اگر و رطبست کزاز و تمدد لیمز بالطب  تپ وقوع و مناسب

 گلقند دهیجوشان گاوزبان سرخ گلی منق زیموی خبازی کاسن خیب انیباد خیب الثعلب عنب بنفشه سونیان باشد بول حبس

 پنبه و بود ناف  دنینوش فهیخفیة ادو رهیغ و اسطوخودوس خیطب کذا و دیمف خوردن افزوده اوشانیس پر بعده کرده داخل

 بری ریخ و بابونه روغن و بسته دولو بافتهة پارچ در یکتوله واحد هر بواهر جوز زیشون و طعام نمک و جاورس و دانه

 شهد دنینوشان بعد دماغی منق حبوب و ماءاالصول کزاز در ضایا و ست سودمند نمودن دیتکم نموده تر آنرا نهاده اتش

 انیباد بعده بدهند ماءاالصول همراه فاروق اقیتر و ندینما نیتده ماند بگو گردن هنوز اگر و بدهند پخته اتیعرف در

 ندینما مالش ستر دیجندب بروغن و بنوشند کرده داخل شهد دهیجوشان رهیغ و گاوزبان عرق در قطن خیب انیباد خیب

 فصدی معمول مسهل چهاردهم بعد کزاز در اگر و ندینما الشرط م  گردن بر حجامت دیا بحرکت و دیبکشا گردن هرگاه

 شبانروز در مگرمین بابونه روغن وی انطاک و داوء مجرب قسط روغن مالش و شام و صبحی اذاراق حب استعمال صافن

 نوشانند مطبوخ نیا ادرار بهر و کنند صافن فصد اول باشد ضیح احتباس بسبب اگر و ست سودمند بار دوازده ده

 ماشه نه یک هر اذخر خیبی کاسن خیب پوست انیباد خیب پوست الثعلب عنب هینجبو بادر انیباد فوه  یامش مشکطر

 توله سهی منق زیمو ماشه هفت یک هر سونیان کبر خیب اوشانیس پر توله مییکن جوز پوست توله سه شنبر اریخ پوست

 بعده شود خون ادرار و نضج حصول تا دهند بنان مرغی شوربا غذا و بنوشانند نموده صاف دهیمال توله چهاری عسل گلقند

 شنبر اریخ ماشه نه یک هر دیسف تربدی خطائ وندیر توله مییکن سنا برگ اضافه م  مسهله بحبوب دماغ و بدن هیتنق

 بدستور غذا شام و نوشانند هینجبو بادر عرق آبی بجا و ندینما ماشه هفت بادام روغن توله چهار نارید شربت توله هفت

 قرطم تخم  یامش مشکطر بعده بخورند اول دهیچیپ یکعدد طال ورق ماشه نه خانیعلو ریس معجون دیتبر صبح دهند

 داده جو ش ماشه هفت یک هر اوشانیس پر مقشر السوس اصل ماشه چهار سونیان ماشه نه یک هر انیباد خرپزه تخم

 لیتعد جهت داده مسهل پنج چهار نمط نیهم بنوشند دهیپاش نیتودرب یا و ماشه نه حرف توله چهار حاری بزور شربت

 مروخا و شربا نجیسکب کزاز در که دیگوی دیسو اطبا اقوال ارند بعمل خانیعلو ریس معجون و فالسفه معجون مزاج

 یا و قیدق ونیقنطور یا و وندیر شرب و منست مجرب صعتر و تیبز بیمط اهیس نخود خیبطب هیتغذ کذا و بان بروغن
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 و بعسل تیحلت درم مین یا و شراب و بسداب تیحلت یا و متصل روز هفت بغذا مخلوط اکارع دهن یا و بسرکه عاقرقرحا

 آن تخم یا و ونیهلی شاخها خیطب یا و بعسل کرفس تخم یا و بشکر انیباد خیطب یا و بفلفل فورس یا و ازرق مقل یا

 خیب یا وی نهر سلحفاه لحم یا و بیط تیز یا مقشر بادام بمغز بیمط سرخ نخودة مرق یا و بعسل صعتر خیطب یا و بشکر

 خیطب یا و بدفعات درم یاثمن بار هر درم رب  ستر دیجندب یا وی هند قسط یا و عسل شرابیة وق پنج با ملعقه دو انجدان

 صدف یا و اسود شراب شرب بعده و الثعلب هیخص اکل یا و دارد بیعج نف  که مدحرج زراوند یا و اورد باد برگ و خیب

 و اذخر فقاح و نجیسکب یا و خوردن ضهیب بقدر سرشته مرزنجو ش بآب درم سه سوخته گوزن شاخ هیاوق سوختهی بحر

 روغن یا و فنه خیتمر و شرب کذا و عنبر یا و متواتر روز هفت اهیس فلفل درم برب  درم دو فارقون هو یا و البطم علک

 یا و اصغری ریخ روغن یا و قثاءالحمار روغن یا و ختهیآم کهنه تیبز سوده بعاقرقرح خیتمر و خردل روغن یا و زیشون

 وی بحر پشت سنگ هیپ یا و بان بروغن کرگة زهر یا و ختهیآم حاء بروغن قسط یا و قسط روغن یا و سوسن روغن

 یا کرده گرم کنجد روغن یا و نمد قطعه یا کرده تر گرمة کهن تیورزی مرغر صوف یا و گندم سبوس و بنمک دیتکم

 القرح عود یا و معده بر ریجاوش و سداب روغن ضماد و کرده مثانه در گرم آب یا و کرده پر مثانه در کرده گرم تیز

 روغن یا و سداب روغن و اصفری ریبخ سعوط و نییاسم روغن یا و کزاز موض  بر ختهیآم کهنه تیبز سوده کیبار

 و آن روغن و عاقرقرحا خیبطب نطول و بادام بروغن عنبر یا و زیشون روغن یا و بادام بروغن گرگ زهره یا و نرگس

 تاب  امتداد عالج که دیگو اهلل هبته ابن نافعست واحد هر شادنج قیتعل و دست در سیمقناط گرفتن و عنبر مضغ ادامت

 اندک ای یعسل گلقند هیتنق بعد و ندینما قرایف ارجیا و مسهله بحبوب بدن اسهال ان از بعد و کنند بحقنه ظیغل فضل

 ترنج برگ و غار برگ و الملک لیاکل و بابونه و مرزنجو ش مطبوخ بآب معده و سر دیتکم و دهند مگرمین بآب اقیتر

 یا رباجیز مزوره غذا و کنانند سعوط مرزنجو ش آب و بصبر و بمالند درشت بپارچه و بمالند نینارد بروغن را بدن و سازند

 سدینویم اسباب  شرح یمحش گردد فالج مر  نیا تاب  اکثر که ندینما عالج در ستحرز و یازند ریف عصا و بر قنا لحوم

 گرسنه دائه بقدر تیحلت یا اشقی باد باشد ان از معده فساد خوف اگر و بخورانند قوت بحسب ریش جاو مر  نیدر که

 روغن مقعد بر و خورند زوفا خیطب بآب درم میکنی بقدری مرمک و ندینما و بل  تا ندینمایم طبخ بعسلی گاه و دهند

 مییکن بقدری مساو تلخ قسط و دیسف فلفل و ریجاوش خیب بود ناف  رای خلف کزاز دوا نیا و کنند لطوخ ریبجاوش سداب

 ناف  بدن هیتنق بعد گرم بآب کنار بقدر فاروق اقیتر استعمال و نافعست زین را نفس انتصاب نیا و بدهند خواب وقت درم

 نجیسکب اشق دینما بکزاز نف  و بدن هیتنق جانسیارج حب نیا و طوسید و مرومثر و حلو دواءالمسک نیهمچن و

 اب در را صموغ و یکدرم واحد هر دیسف انزروت زرد لهیهل پوشت مدبر دیسف تربد صبر حنظل شحم حرمل مقل ریجاوش
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 ایهوا حرارت و ضیمر قوت بحسب درم سه تا درم دو از ساخته وجها زندیامیب دهییسا رای باق هیادو و کنند حل تا کند

 گاوو ساق مغز و بط و گوزن هیپ باشد یبوست از یا امتال از خواه ست کزاز و تمدد ناف ی روطیق نیا و بدهند آن برودت

 هیتنق بعد اگر خانیعلو معجون نیا و بمالند عضو بر نموده اضافه سرخ موم گداخته را همه دنبهی چکتی چرب و شتر

 درم رب  یک هر تیحلت مشکی مرمک ستر دیجندب خشک سداب برگ ست رینظی ب تمدد و کزازة ازال در کنند استعمال

 دو یک هر محروث قونیهوفارر یکدرم یک هر البطم علک ازرق مقل ریجاوش نجیسکب ریحر گرم نهیپ پود اذخر فقاح

 طبرزد نمک عاقرقرحا مثقال مدحرج زراوند درم سه الثعلب هیخص یکمثقال حرمل تخم مثقال دو ضایبة شوک تخم درم

 ای نهیآبگ ظرف در و بسرشند عسل درم چهل یا کرده حل نارنج گل عرق در را صموغ ختهیب کوفته مثقال مین یک هر

 و انایجنط و بلسان عود خیطب با درم چهار تا درم دو ازی شربت ندینما دفن گز چوب خاکستر در روز چهل تا داشتهی نیچ

 چون و هیاوق مین یک هر عسل و بشکر درم دو یک هر ونیهل و کرفس تخم و هینجبو بادر و قیدق انیقنطور و انیباد

 کنند عمل مرتبه چند روز و شب در و ندینما تکرار ساعت هر و بندند کزاز موض  بر گرم بآتش دهیتراش کیبار را هیال

 آن تکرار و سازند لیتبد پس شود منتعفن تا بگذارند کزاز موض  بر آنرا که گفتهی قرش و بخشد نف  را صعب دیشد کزاز

 و کزاز و خدر کنند طال عضو بر و ندینما طبخ را سائلهة عیم چون که ندیگو و ست کزاز ناف  عنبر دانیشم و ندینما

 را منجذبهی اعضا اوال که دیگو یالنیگ ست کزاز ناف  کف دری من حجرار داشتن که گفته اسکندر و بود ناف  را رعشه

 یا قثاءالحمار بروغن یا سداب بروغن و دارند محفوظ حادثی عیطب ریغ حرکات مضاد شکل بر و مناسب ئتیه بر

 و بنشانند مزاج بحسب آبزن در و کنند داخل حمام در نباشدی مانع اگر و بنوشانند عسل شربت و بمالند گرید بروغن

 مگر بنوشند النفوذ  یسر قیرق و سازند جو و خنذروس آب از معمول رهیبحر هیتعذ که دیبا و ندینما نیل خیتمر و نیتده

 را حار ورم از یا امتال از حادث امتداد و کنند آوردن خواب لهیح و ندینما استعمال ریماأالشع که دیبا پس باشد تپ انکه

 شرب و افتد مده بعنف دیشدی ق از امتدادی گاه ضایا و ندینما او خاصیة بادو حار ورم معالجه و امتال باستفراغ عالج

 فقط قیدق ونیقنطور عصارهی بعض و ست ناف  آنرا هیمصر شوکه تخم و ضایب شوکه تخم و هیبهود که شود خیب خیطب

 و ندینما بدان نطول و ونیقنطور خیبط زین شانیای اعضا لطوخ که آنستی اول و بودی امتالئ مر  هرگاه نوشانندی م

 بر و شانه دو هر انیم محاجم باشد دست دو هر در اگر و نهندی سفل فقرات و عجز پر محاجم باشد هایپا در امتداد اگر

 که رای کس هر که دیبا و بگذارند ست کتف راس از بلندتر او موض  که عضل بر و استیعلیة ناح بیقر کهی فقرات

 روغن در یا کهنه تیز در صوف لهیعلی اعضا بر و کنند عرق فصد مر ی ابتدا در شود عار ی کزازی امتال

 چه ندینما استعمال بشرط حجامت و زندیبر گردن عصب بر و بنشانند گرم تیز در یا و نهند ستر دیجندب م  قثاءالحمار
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 بر و شراسف تحت و العضالت ریکث مواض  در نهیس بر و فقار نیجانب و گردن بر حجامت و کندیم  لیتحل قارعه محاجم

 متفرقات دفعات در و اندک نه و بود اریبس که دیبای بقدر شانیا از خون اخراج که واجبست و نهند گرده و مثانه موض 

 قنیت بعد مگر نکنند خون استخراج که آنست سزاوار که اند گفته قول نیا انیب بعد خان فیشر میحک و ندینما اخراج

 ان در اطبای بعض و شودیم حادث کازه رطوبت از اکثر در مر  نیا که رایز مزاج و قوت مساعدت و خونة غلب عالمات

  دیگرد هالک ضیمر و کردن فصد تامل ریبغ

 یابس کزاز تمدد عالج

 بیترط و کنند استعمال مگرمین بآب نطول و بجالب لعابات و بنوشند نبات و بادام بروغن ریش یا بروغن ریماءالشع

 بود ناف ی رضراضی ماه و حمالنی بشوربا هیتعذ و بنفشه بروغن بدن مالش و ندینما خر ریبش مبلولة پنب نهادن راس

 فیشر حکم ان در که خانیعلو آبزن نیا و ندینما کنجد روغن و زرد موم و گاو ساق مغز و انیماک و بط هیپ از ضماد و

یة ال و سپستان لعاب و مقشر جو و انیماکة چیپا ست النف  ریکث کزاز وی یبس تمددی برا اند کرده زین تصرف بعض خان

 بقدر یک هر بهدانه و قطونا بزر و خرفه برگ و اسفاناج وی خطم گل و بابونه و بادرنگ و اریخ و تربز و کدو قطعات و

 بپزند حاجت بقدر یک هر نیریش به آب و نیریش انار آب و گالب و مشک دیب عرق و دیب آب و خالص اب در معتدبه

 از فنجا دو بقدر انداخته ان بر مناسب قدر بادام روغن و تربز تخم روغن و کدو تخم روغن کرده صاف پس گردد مرها تا

 دو هر ان از فنجان یک و آرند رونیب ان از را ضیمر گردد سرد تا بنشانند را ضیمر مگرمینی باق در و رندیبگ ان

 آن بعد دوم فنجان و کنند خارج پس گردد سرد آنکه تا بنشانند مگرمین آب ان در باز خواب وقت شب در بعده بنوشانند

 کرده داخل سوده نشاسته ختهیآم کنجد روغن و گداخته هیوال گاو ساق مغز و انیماک و بز هیپ اگر و بنوشانند مگرمین

 و شنبر اریخ بمغز یا بدهند دهیمال مگرمین بآب نیترنجب باشد قبض طب  اگر و بود ناف  کنند ضماد عضالت بر و بپزند

 تمدد و کزاز اکثر که دیگو یحیمس ارند بعمل نیلة حقن باشد فیضع قوت اگر و کنند نییتل بنفشه شربت و بادام روغن

ی روطیق ضماد و کنند مرطبه ادهان ببعض او خیتمر و موض  بر دائم ریش دنیبدوش آنة معالج شوندیم عار  را انیصب

 تازه***  هیپ و گندمة نشاست رندیبگ یا و متواتر روز چند نهند تازهیة ال یا و گذشت بیعنقری محش قول در آن و سازند

 بزر رندیبگ یا و نهند عضو بر ختهیام هم با و اندازند بران ختهیب نشاسته و بگذارند را همه و گداخته هیوال گاو ساق مغز و

 و بجوشانند خر ریش در را همه و یکجز سوده حلبه و جز و واحد هر کوفته کنجد نیهمچن و معصور ریغ کوفته کتان

 بهم را صغار اطفال اکثر تمدد که دیگو یطبر ندینما استعمال ساخته مخلوط انداخته هیال روغن یا کنجد ذوغن بران

 و نکنند هیبادو استفراغ که نستیا عالجش و عالجش و شود عار  زین را بزرگان که ستین دیبع چه اگر و رسدیم
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 و کدو تخم روغن و بنفشه روغن و قطونا بزر برگ آب وی خباز برگ آب و سبوس آب و ریماءالشع چون مرطبهی ایباش

 بروغن و بمالند آن مانند وی خطم برگ وی خباز و لوفرین و بنفشه روغن از مرتب روغن موم و ندینما حقنه آن مانند

 بروغن باقال آب مثل و تنور در جو با مطبوخة چیپا آب مثل مرطبات بر اطعمه از و کنند سعوط دختران ریش و بنفشه

 نگردد منحل مر  اگر و ندینما لزوم آن مانند وی وجد خوار ریش حمالن بگردن باجات دیاسفی شوربا مثل و بادام

 بروغن خر ریش و نشانند مگرمین مرکب و مفرد کنجد یا بنفشه روغن یا روغن یا گل روغن ای یریخ روغن در را ضیمر

 محفوظ هوا از بعده بدوشند اریبس بز یا دختر ریش متمدد عضو و سر بر و بمکند پستان از دختران ریش و بنوشانند بادام

 خیتمر و دختر مادر ریش ارتضاع و کنند لزوم گل روغن و خر ریبش و ندینما مسکی بآهستگ بدست را اوی اعضا و دارند

 و خر ریش رندیبگ که نستیا بخشد کین اثر و کنند عالج بدان علت نیدر کهیة ادو از و سازند رطبی زوفا و بموم دائم

 از روغن موم بعده زدیامیب همه تا بجوشانند انداخته ساق مغز و هیال روغن و بنفشه روغن شیباال کردهی سنگ گید در

 وی خباز برگ وی خطم برگ و بنفشه برگ مطبوخ اب در را ضیمر و زندیام هم با ساخته بنفشه روغن وی ریخ روغن

 اوی اعضا پس گردد بدن نشف تا بپوشانند اریبسی بپارچها بعده بنشانند روز ازی زمان ساعت کتان بزر و اسپغول برگ

 بدستور مالش و آبزن دوم روز و بگذارند روز یکشبانه و بمالند خوب مذکوری دوا ان از بعد کنند مسک آهسته بدست

 صحت ان از شود خادث باطفال چون مر  نیا بدانکه دیگوی طبر فائده گردد دف  تمدد اوی اعضا از انکه تا ندینما

 اندک مدت در شود عار  مردم بکبار چون و شوند داخل احتالم حد در و گردد سخت شانیای اعضا آنکه تا ابندین

 و شودیم عر  انیبصب کزازی گاه که دیفرمایم خیش و نباشد او صحت در طم  گردد مستحکم کهی حت نشود زائل

ی یبس در و اند گفته دیمف زین اورد باد تخم و کنند قثاءالحمار روغن م  بنفشه روغن یا قثاءالحمار مطبوخ بآب عالجش

 آب ان در کهی طشت در و کنند بنفشه بروغن طفل بدن خیتمر ابتدا در که ندیگو و ندینما استعمال گذشت سابق انچه

ة لیثقة ظییغل اشربه و هیاغذ تناول از من  و سردی هوا از آن محافظت و بنشانند باشند ختهیر بنفشه روغن و مگرمین

 ندینما نفاخه

 لقوه

 و نشوند منطبق هم بای ینبغ کما یکطرف چشم پلک و لب دو هر و شود کجی رو ازی شق که ستی مرض آن و

 در کنیل شودینم ظاهری رو دری کج نصورتیدر و گرددیم عار ی رو شق دو هر در مر  نیای گاه که ندیگو

 قدرت چشم دو هر دنیپوش بر که را علت نیا صاحب ام دهید من که دیگوی راز چنانچه افتدی م فتور اجفان انطباق

 از که طب در بار بخلط ست نیالفک احد اعصابی امتالة لقو سبب و نبودی باد لقوه عالمات گرید نیازی سوا و نداشت
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 در بلکه باشدی نم جانب یک در نیا حدوث و بود دماغ بر جفاف و بسیة یغل بسببی گاه و افتد دفعه نیا و زدیر دماغ

 تشنج بخالف ستی دفع که رایزی بزود ست مهلک نیا و گردد عار  موت کینزد و حاده امرا  در و جانب دو هر

 وجه و پلک عضالت تشنج یا استرخا مر  نیا بیقر سبب بالجمله ستین مهلکی بزود و ستی جیتدر کهی یبس

 باشدیم هم با استرخا و تشنج از لقوهی گاه که گفته نوسیجال و ندیگوی تشنجة لقو رای ثان وی استرخائة لقو را اول است

 ختهیری جانب در ظیغلة ماد که بود ماده اختالف بسبب نیا وی مسترخ گرید جانب و گرددیم متشنج جانب یک که

 تشنج و استرخا اسباب و گردد آنجانبی استرخا موجب ختهیر گرید جانب در قیرقة ماد و آنجانب تمدد و تشنج باعث

 و شود عار  رهیغ و رعاف وی ق و اسهال از مفرطه استفراغت و حاده اتیحم در افتد یابس تشنج از انچه و شد مذکور

 که گردد عار  ورم گردن عضله دری اگه و ست بلیق نیا از افتد موت قرب عند سرسام در انچه و ستیدرد  قاتل آن

 و افتد شتریب تشنجة لقو و شود عار  فالج مذکور ورم بسببی گاه ضایا و افتد لقوه ان از و باشد خناق قسم باز آن

 ندیگو و دهد نف  کمتر عالج واال دیبا روز چهل از قبل او تدارک که گفته شفاءاالسقام صاحب استاذ و کمتری استرخائ

 و داشت دینبا او صالح دیام اکثر در کند طول ماه شش مدت تا انچه و کشد طول نشود زائل ماه دو اندر که لقوه هر که

 صاحب و سکته ان از بعد و دیبهمرس لقوه اوال که دمید اریبس دیگوی راز لهذا و بودی قوة سکت یا بفالج منذری گاه لقوه

 چپ جانب لقوه و دیآ رونیب سکته خطر از و یابد نجات کند تجاوز ان از اگر و ست هالکت خوف روز چهار تا را لقوه

 لیعل شق بعده و ندینما مر  نیا صیتشخ اول که آنست مر  نیدر صیتشخ قیطر باشد راست جانب از تر عسر

 حدوث عالمات ضیمر از اوال که باشد چنان نیا وی تشنج یا ستیاسترخائة لقو که کنند معلوم سپس و کنند افتیدر

 ماریب از ان از بعد و بپرسند روة مین یک در احتالج کثرت و او جامد در خدر ای یروی استخوانها در درد ادراکی یعن لقوه

 و دیاین رونیب راست مضمضه اب اگر زند نفخه بنهند مقابل که چراغ بر و فگندیب بزور گرفته دهن در آب که ندیبگو

 موف شق معرفت و داشت نتواند باز شق یک از دهن آب ضایا و باشد لقوه مر  نشود کشته چراغ و افتد جانب کیب

 یا نقصان ضایا و گردد سهل اوی عیطب بشکل گرید شق رجوع دهند اصالح و بکشند دست از را او اگر که بود چنان

ی گواه ان بر آنطرف چشم از اشک ختنیر و آنجانب مضغ ضعف و شق ان در اختالج حدوث و آنجانب حس بطالن

 اگر کنند نظر وجهی عضلها و جلد و ضیمر حواسی بسو که کنند نیچنی تشنج وی استرخائة لقو صیتشخ و دهد

 ان در تمدد و شود محسوس نتیل لیعل جانب عضالت و چهره و جهبه جلد در و ذائقه خصوص باشند مکدر حواس

 وی مسترخ اسفل پلک آن با و باشد متعسر گردنی بسو او کردن رد و باشد متباعد و مائل گردنی نواح از جلد و نبود

 نصف و زبان ثقل بسبب بودی بط تکلم و نگردد منطبق بدان باال پلک و آنرا نتواند دادن حرکت کهی بحد باشد منحذر
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 و اکثر در نباشند مکدر حواس اگر و بودی استرخائة لقو دینما رطب و مترهل وی مسترخ پلک آنی محاذ حنکی غشا

 شکن و جلد لیم و باشد صلبی رو عضالت و گردد باطل اوی شکنها چنانکه بود دهیکش لیعل شقی شانیپ جلد

 جانب پلک انطباق بر و بود لیقل اکثر در دهن آب آن با و باشد مشکل ان از او کردن رد و بود اکثر گردنی بنواح

 از تشنجة لقو در رطب و یابس تشنج شناخت ام و باشد تشنجة لقو شود حق ال صداع شتریب و نبود قدرت هم با حیصح

 شتریب لقوه نوع نیا ضایا و ستیو حال شاهد آن ورم تقدم افتد گردن عضله اماس از انچه و ندینما استنباط تشنج فصل

 چوب اوی برو رو و بندند سر بر اسود یا ازرقة عمام و نشانند باد از محفوظ کیتارة خان در عالج گردد ظاهر لبها در

ی رو ان در که گذارند نظر شیپی نیچة نییآ و دارند دهان دری خراسان وج یا لیزنجب یا قرنفل ایبوا جوز و بسوزند طرفا

ی باق و رزند و احتناب حیر و بلغم مولدات و سردی جا و نمناکی هوا از و روان آب و دیشدی روشن از و نندیبب بتکلف

 بعالج کیتحر عدم و مر  قوت و ضعف بحسب هفتم یا چهارم روز تا غذا و آب ترک و ماءالعسل بر اکتفا از ریتدب

 عالج در چه هر آن ریغ و سعوطات و غراغر و جنوب و ماءاالصول استعمال و بلغمیة تنق و انضاج بعده و اثنا نیدری قو

 نیدر زین و حارهیة بادو بیترک بدون باشد ساده روز چهار تا ماءالعسل که دیبا و آرند بعمل گذشتی بلغمی عصب امرا 

ة ماد زین و گرددیم گرید مواد انجذاب باعث که رایز ندینما اجتناب عطوسات و غراغر مانندی خارج محرکات از امیا

ة حاریة ادو استعمال جهت نیبهم و گرددیم تینکای ادتیز باعث ماندهی باق آن ظیغل و کندیم دف  قیرق خامة موجود

 در بوا جوز و ندارد قهیمضا نیل اریبسة تحقن کیتحر سوم یا دوم روز باشد دیشد قبض اگر اما ممنوعست الحراره دیشد

 ماءالعسل روز چهار تا فیخفة لقو دری گاه ضایا و بمالند سر مین تای مسترخ کله بر مگرمین سوده انیباد عرق یا اب

 الثعلب عنب بعرق ماشه چهار خودوس اسطو ماشه شش یک هر اوشانیس پر انیباد خیب انیباد از منضج پنجم روز داده

 سه بعد و دهندیم مسهل مر  خفت بسبب هشتم روز و دهندیم کرده داخلی عسل گلقند دهیجوشان انیباد عرق و

 و کنندیم معمولی بروغنها نیتده و نوشانندی م کرده داخل نبات دهیجوشان گاوزبان الثعلب عنب اسطوخودوس مسهل

 دوی منق زیمو ماشه چهار یک هر لوفرین گل گاوزبان السوس اصل ماشه شش بنفشه گل مزاج حرارت تیبرعای بعض در

 دیسف تربد لیزنجبی مکی سنا بحران امیا دیق و نضج بعد داده دهیپاش دیسفی در تو افزوده مذکور منضج در توله

 گل السوس اصل منضج با مسهل بعد و دهندیم مسهل افزوده بادام روغن نیترنجب شنبر اریخ فلوس ثلثه لجاتیمل

ی عسل گلقند ماشه سه خشکی زوفا ماشه چهار یک هر اوشانیس پر انیباد اسطوخودوس ماشه شش یک هر بنفشه

 اسطوخودوس دهیخوران ماشه چهار فالسفه قبض و خفقان رف ی برا مسهالت بعد داده ماشه پنج دیسفی تودر توله سه

 گاوزبان شود تپ لقوه در اگر ضایا و نوشانندی م کرده داخل توله مییکن نبات دهیجوشان ماشه چهار یک هر لوفرین گل
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 آب غذا دهند کرده داخل گلقند داده جو ش ماشه هفت یک هری کاسن خیب اوشانیس پر ماشه پنج یک هر انیباد خیب

 خیب بعده ماشه خیب انیباد دانه نهی منق زیمو ماشه چهار السوس اصل تپ فیتخف بعد انیباد عذقی تشنگ وقت گوشت

 شاهتره اسطوخودوس بنفشه گل عناب تپ م  لقوه دری گاه و کنند اضافه ماشه سه اذخر خیب ماشه پنج کرفس

 دهییسا بگالب سرخ چهار بیصل عود دوم روز دهندیم دهیپاشی خکش کرده داخل نیاریخ رهیش بنفشه شربت دهیجوشان

 شاهتره اوشانیس پر گرید روز دهیپاشی خاکش نبات دهیجوشان لوفرین بنفشه گل اسطوخودوسی منق زیمو بعده افزوده

 السوس اصل گاوزبان ماشه دو خام شمیابر دماغ و دل تیتقو و حرارت تیبرعا باز کنندیم نباتی بجا گلقند و افزوده

 دهندیم دهیپاشی خاکش کرده داخل توله دو لوفرین شربت دهیجوشان ماشه چهار یک هر اسطوخودوس الثعلب عنب

 نسترن گلقند دهیجوشانی منق زیمو گاوزبان خام شمیابر و بدستور ریتداب همه الخفقان م  لقوه در و ندیافزای م فلیبازاطر

 غریص فلیباطر قرایف ارجیا دماغ خاص عضو موادیة بق و جگر و دماغ تیتقوی گاه هیتنق بعد بالجمله بدهند کرده داخل

 و لقوه جهت ضایا و دهندیم کرده داخل نبات اسطوخودوسی منق زیمو اوشانیپرس الثعلب عنبة جوشاند همراه سرشته

 و هینجبو بادر و گاوزبان عرق در ماشه دو یک هر بیصل عود بلسان عود شیباال خورده نخود بقدر فاروق اقیتر فالج

ة شل و بچه کبوتری شوربا غذا بنوشند کرده داخلی عسل گلقند نموده صاف دهیجوشان توله چهار یک هری نیدارچ عرق

 شد مذکور تشنج عالج در چه هری تشنج در و گذشت استرخا عالج در چه هری استرخائة لقو در و بخورند دراج گوشت

 و لیطو وزراوند مرزنجو ش و قسط و جوزبوا و بقرنفل ضماد هیتنق بعدی استرخائ در ضایا و برند بکار سبب حسب

 سرشته ونیفرف روغن در یکمثقال تا مثقال مین یک هر عنبر و مشک ماشه شش ستر دیجندب یکتوله یک هر مدحرج

ی م بر اریبس االلوان مختلف رطوبات که چکانندی نیب در برابر چقندر برگ آب و کلنگة زهر از سعوط و کنند استعمال

 مغز از ضماد باشدی تشنج اگر و دارد اثر نیهم پرند هرة زهر نیهمچن و آردی می اصل بحالت روز چهار سه در و آرد

 توله مییکن لیطو زراوند آن عو  نباشد اگر یکتوله ستر دیجندب توله مییکن جوزبوا توله سه کرده انیبر ریانج دیب تخم

 ضایا و مدینما دیتجد شام و صبح و گذارند لیعل جانب بر نهاده کهنهة پنب بر سرشته برابر راحت روغن و کهنه شراب در

 نیتده و کرده پر مگرمینی بروغنها مثانه از هیمخ بکمادات دیتکم یبوست خواه بود امتال سببش کخی تشنج در

 و غراغر سر ازی باقة ماد لیتحل و هیتنق بجهت دماغ و بدنیة تنق بعد ضایا و دستیمف تیبغا مگرمینی بروغنها

 نیدر سعوطات و غراغر استعمال چه کنند استعمال چه کنند استعمال شمومات و مضوغات و سعوطات و عطوسات

 مضرست ابتدا در سعوطات و بغراغر مبادرت اما حاضرست نف  و ظاهر ریتاث باب نیدر زین را مضوغات و واجبست مر 

 متوجه کهة ماد استقراء بعد مگر ارندین بعمل سعوط و عطوس و غراغر مثل لقوه مخصوص عالج که اند گفته لندا
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 جوار ش حارو المسک دواء استعمال هیتنق بعد ضایا و ست االثر  یسر تیغا=ب  که بدنیة تنق بعد و معلولست بموض 

 حاجت حسب معمولست انیقرابادة نسخ به اهیس حب وی اذراق و شیب و مابیس حب و خانیعلو اترج جوار ش و اسقف

 جوزبوا توله سه یک هر عاقرقرحا عشبه سراب لیاکل بابونه گل غار برگ صعتر از بخور اولیة تنق بعد اگر و بکاربرند

 یا و کفتار یا و آهو گوشت ان از بعد و ارند بعمل بار چهاری روز شبانه در کرده جو ش آتشه دو انیباد عرق در توله چهار

 آنة مین دو هر راحت و قسط روغن پس گردد مهرا خوب که بپزند گرفته اندکی کوه گاو یا و عرس ابن یا و روباه

 و سر بر ختهیآم ماشه هفت جند یکتوله یک هر زیشون و بابونه و تلخ قسط و ندینما غیبل سحقی آهنة بدست ختهیآم

 و ریش و نینمک ئ تر شی ایاش از و مجرباتست از دو هر تشنج وی استرخائ جهت کنند ضماد مگرمینی رو و گردن

ی انقصا تا زینی نفسان حرکات و سردی هوا وی روشن از و رزند و احتراز خالص آب و تری وهایم و باردیة اغذ و اتیلبن

 بکار دیببا خناق و اورام در و بود ورم حال مناسب چه هر باشد گردنة عضل ورم سببش کهة لقو در و کنند حذر مر 

  برند

 هیونانة یمفردیة ادو ذکر

 عنبر و مضغاًی بمصطک جوزبوا و نایتده و شتماً دهیجوشان تیز در دهییسا کیبار الفرج عود تخم نافعست را لقوه که

 مجرب واحد هر شربا درم مین جوز بروغن مصاح بالدر عسل کذا و بادام بروغن سعوطاً و مضغاً و نجوراً و شرباً و شماً

 وجه پوستة قطع قیتعل و رطبه افترا ش و حقنه در حنظل شحم و نجیسکب ادخال که اند نوشته گریدی اطبا وی دیسو

 یا و بعسل الفرج عود یا و رطبه بآب حبه سه ستر دیجندب  اکل و روز هر باشند دهیجوشان کوفته خردل ان در که بسرکه

 یا و آن تخم یا و رطبهة بقل یا و آن گل روغن یا و ثمرقندول یا و ساخته حب بطم صمغ و اذخر بفتاح و تنها نجیسکب

 و آب و ونیآذر یا و جوزبوا یا و وج یا و ساخته درم مین یک هر اشق و مقل و نجیبسکب ان از درم رب  یا و تنها ونیفرف

 یا و حنظل شحم یا و درم مین ستر دیبجندب درم مین او تخم یا و ترب یا و فلنجه یا و بشراب حماحم یا و آن تخم و خیب

 بعسل محرق زرنب یا و عشبه خیطب یا و آن روغن یا عدد بست تا عدد ده ریانج دیب تخم مغز یا و فاشرا خیب یا و خردل

 بلسان روغن یا و جوز یا و قثاءالحمارة عصار یا و نوف بر بآب یا مرزنجو ش بآب حرمل روغن یا و ماءالعسل و عسل یا و

 یا و زرنباد یا و یادرونج و مثقال یک سفریطال یا و بیالط سنبل یا و هیاوق یک عسل و درم مین زنان ریبش درم مین

 یا وی بستان ریس یا و بعسل لک یا و ثعلب لحم یا و بعسل ونیفراس یا و یکدرم روز هر نینارد یا و دیسف لفظ یا و شقاقل

 و سقنقور یا و ریجاوش یا و سرو برگ خیطب یا و بطم روغن یا و نمام یا و گلقند درم بده مرماحوز خیطب و بعسلی بر ریس

 یا و تیحلت یا و ست داخل اقیتر در کهیبطور مصلحی ابع لحم یا و مونیافت یا و املج یا و اذخر فقاح یا و دیسف فلفل یا
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 و بادام بروغن ستر دیجندب سعوط و روز هر گلقند درم حاشابده خیطب یا وی نیدارچ یا و هیشنبل یا و بعسل رهیز یا و تربد

ة زهر یا و حیصح جانب در سطور آب یا مذکور بروغن کلنگة زهر یا و مرزنجو ش بآب تلخ بادام روغن یا و نییاسم یا

ی کرکة مرار و حیصح جانب در جوز روغن یا و نشود منطبق چشم کهی جانب در مذکور آب و بروعن راطیق یک مذکور

 زیبشون یکحبه زجیمو یا و نهیپود روغن یا و مشکة حب یک بای بر صعتر آب یا و عاقرقرجا روغن یا و ضیمر جانب در

 بروغن دهییسا و کنند خشک کرده تر روز شبانه یک سرکه زدریشون یا و روز سه تا دختر ریش یا بادام روغن و حبه سه

 بقدر البقر خزره یا و رطبه آب و بزعفران خلدة بزهر ست دیسف نییاسم آن که زنبق روغن یا و ندینما استعمال گل

 بروغن کدانگی یائیموم یا و او روغن یا و ترب آب یا و دختر ریبش حمام یا و رطبه خیب آب یا بادام روغن در عدس

 بروغن هدهدة زهر یا و زنان ریبش ثانیعرطنة عصار یا و زنان ریبش قثاءالحکارة عصار یا و انیحن روغن یا و تلخ بادام

 جانب در بطم بروغن جوز روغن یا و تلخ بادام بروغن کحبهی یوانیح زهر فاد یا و بادام بروغن گربهة زهر یا و بادام

 و شابانک آب یا و درم مین سداب بروغن درم مین بلسان روغن یا و قطره شش ضیمر جانب در و قطره دوازده حیصح

 کرمدانه یا و روز هر تلخ بادام بروغن درم رب  همه سداب صمغ و وج و ریجاوش یا و مرزنجو ش بآب ریجاوش یکحبه یا

 و ناف  واحد هر مرزنجو ش بآب راطیق یک نجیسکب یا و بادام بروغن درم مین مدحرج زراوند یا و بادم بروغن راطیق یک

 روغن یا و جوز روغن شرب و سعوط و کنند سعوط زنبق بروغنی معدنی ائیموم شود الحق دیشد قهیشق لقوه از اگر

 و حنظل شحم یا و لیزنجب یا و ونیفرف یا و ستر دیبجندب عطوس و قرطم روغن یا و سداب یا و آجر روغن یا و زیشون

 و دیسف خربق یا و میمر بخور یا و کند ش یا و قثاءالحمارة عصار یا و زنبق روغن یا مرزنجو ش بآب کحبهی یائیموم یا

 و هیغال یا و شاهسفرم یا و زیشون یا و مرزنجو ش یا و عاقرقرحا یا و قردمانا یا و نییاسم یا و ستر دیجندب شم و شرب

 مرزنجو ش بآب قرایف ارجیا یا و خیطب یا و مرزنجو ش بآب نوشادر یا و زجیمو یا و صعتر خیطب یا و مرزنجو ش آب ةغرغر

 ونیبفرف وجه نیتده و بورق یا و لیزنجب یا و خشکی زوفا یا و نیافسنت یا و آن روغن و نهیپود ةغرغر و شرب و

 حبه بروغن زیشون یا و زیشون روغن یا و بان بروغن زجیمو یا و بطم روغن عاقرقرحا یا و الخضرا حبه روغن در محلول

 مخلوط بطم روغن یا و خارپشت هیپ یا و هیغال یا و انیض روغن یا و ریانج دیب روغن یا و خردل روغن یا و الخضرا

 ضماد و آجر روغن یا و روز هفت در بار هفت جوز روغن یا و تلخ بادام روغن یا و بان روغن یا و ستر دیبجندب

 اثل و صومیق خیطب بخار بر اتکباب و حاشا یا و آن ذبح ساعت در بوم خون یا و زیشون یا و ونیفرف درم برب  مرزنجو ش

 لیزنجب یا رو بکند عاقرقرحا یا و بکند قردمانا مضغ و آمد خواهد بخور در حیمس قول در که آن ریغ و نمام و مرماحوز و

 مطبوخ اهیس نخود آب و ریبعصاف غذا وی کابلة لیهل یا و نجییاءات و سرو صمغ یا و کند م  زجیمو یا و زجیمو وی بمصطک
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 .بیط تیز و بصعتر آن جرم اکل هفتم روز بعد و صعتر و تیبز بیمط

 هیهندیة ادو بعض انیب

 ریانج دیب روغن خام طرف بر پخته یکطرف از اهیس ما ش نان دهن در جوزبوا نهادن و فاقه بعد است لقوه دیمف که

 رو بر تاتوره و روغن و بندند کله دو هر بر و گردن پس بر دهیمال باشند ختهیآم سوده عاقرقرحا ان در که کنجد روغن یا

 مداومت ندیگو زین مقل حب و لقوه حب کهی نیس تخم حب بر داده مسهل روز هفت یا روز چهار بعد و بمالند گردن و

 لیزنجب درم بستی خراسان وج از و بخورند کچله حب یا رونیبه انند حب یا بچهناک حب یا و گراج جو یا و ندینما

 درم پنج سن تخم و مجربست زین خوردن مدام یکمثقال ساخته معجون عسل مثقال صد با درم هفت یک هر اهیسة ریز

 صاف دهییسا حنظل خیب و چقندر خیب اب در اسبند و زیشونی قدر و دیمف زین هیتنق بعد خوردن هفته دو تا ختهیام بشهد

 نیسکنجب دهییسا بآب نوشادر و رطوباتست از دماغی منق و صرع و لقوه ناف  زین دنیچکانی نیب در قطره چند کرده

ی نیدارچی قدر و پخته مقرر بدستوری مساو اهیس قند و زرد روغن و گندم آرد از صلوای بعض نزد و سازند غرغره ختهیآم

 ریتدب که دیگو حیمس حکما اقوال شد مذکور فالج در هیادوی باق و مجربست بستن کرده داخل سوده قرنفل و جوزبوا و

 و کبر خیب پوست و خردل و لیزنجب و بعاقرقرحا ندینمای ادتیز غرغره در و ندینما استعمال مر  نیدر فالج در مستعمل

 غرغره که دیبا و عنصل ازیپ م ی دشتةنیپود و حاشا و قرایف ارجیبا یا و تر شة دان انار یا بسماق مطبوخ فلفل و زجیمو

 مطبوخ بآب انکباب و دیتکم کندیم نف  بمسهالت هیتنق بعد و کنند استعمال یا***  و نوسیجال ارجیبا بدن هیتنق بعد

 در کلنگة بزهر ان از بعد مرزنجو ش و الملک لیاکل و بابونه و حرمل و غار برگ و حیش و عاقرقرحا و سداب و صعتر

 آبها نیا بعض در طسوج مقدار بحبکهنکی گاه و ندینما سعوط الفار اذان یا مرماحوز آب یا مرزنجو ش بآب یا چقندر اب

 و ندینما ریتبخ بسندروس و کرد دیبا اندازند کرده گرم سنگ ان در که شراب بخار بر انکباب هیتنق بعد و کنندیم سعوط

 لزوم کیتارة خان در و ندینما استعمال ماءالعسل و کنند من  خالص آب از و بدهند ام کرده ذکر فالج باب در انچه غذا

 اندک روز هر و کنندیم بکند ش سعوطی گاه و ندیبخا قرنفل و کندر و رندیبگ جوزبوا مائل بجانب دهن در و کنند

 بروغن یا بلسان بروغن یا هیبغال یا قسط بروغن را موض  و بخورند قرایف ارجیا و بماءاالصول ریانج دیب روغن وی بالدر

 باشند دهیجوشان خشکی زوفا و نهیپود و حاشا ان در که کهنهة بسرک را پشت فقار و نیصدغ و نیحاج و بمالند بان

 کیتحر و کنند استعمال تری قو اول از و ندینما ریتدبة حاد نوا سر از نشود زائل مر  اگر پس کنند مسح مگرمین

 دو عاقرقرحا سر بارد امرا   یجم و فالج و لقوه ناف  معطسی دو صفت ندینما نا شیعرط و کند ش و بفلفل عطسه

 دم لیطو زراوند صعتر مثقال چهار ماه سه تا باشند ختهیآو دخان موض  بر که زهره خر برگ مثقال سه کند ش مثقال
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 ناف  معطس گرید یدوا دهندی نیب در ان ازی اندک ختهیب کوفته مثقال مییکن بلسان حب مثقال مین واحد هر نیاالخو

 صبر و جز دو یک هر دیسف و اهیس فلفل و جز هفت کند ش کند بقوت دماغیة تنق و عقل ذهاب و صرع و فالج و لقوه

ی مثقال واحد هر دیسف فلفل حنظل شحم ستر دیجندب لقوهی برا گرید بپزند ریبحر کوفته و جز دو زیشون و جز مییکن

 سعوط الفار اذان بآب ساخته جها سرشته مرزنجو ش بآبی گاه و دهندی نیب در ختهیب کوفته را همه مثقال دو کند ش

 غذا ضایا و نکنند کیتحر هیقو هیبادو هفتم ای چهارم روز تا ملقورا که آنست حوط امرا سدینویم نایسی بوعل کنندیم

 در باشد قبض عتیطب اگر پس بچه کبوتر و عسل مثل نکند فیبتخف و تیبز نخوداب مثل کند فیتلط کهیزیبچ دهند

ة ماد و کند بیغرة ماد جذبی گاه که مضرست ابتدا در بغراغر مبادرت و ندینما کیتحر اللبنه دیشدة بحقت دوم روز

 آنکه تای کاف ریغ فیضعی بدوا نه کنندی قوی بدوا او استفراغ بآنکه آنستی اول تشنجة لقو و نکند لیتحل را بیقر خام

 ظیتغل و ماده فیبتخف که آنست معالجه نیتری رد و استیاش نیتر منضر حادی بدوا استعجال و ابدی هیبالک نضج ماده

 تشنج و فالجة معالج که واجبست و ستی اول صبر بدان بلکه گردد فیضع ان در دوا ریتاث پس کند عصب بسییت آن

 یکماه سس هر ارجیا درم دو روز هر چون لقوه صاحب که شده کرده تجربه و ندینما مناسب بحسب شده معلوم چنانچه

 بقدر شب و صبح روز هر سرشته بعسل دو هر وج و لیزنجب که نستیا مجربست انچه از و کندی قو اثر بخورد متصل

 لقوهی برا زهایچ نیبهتر که اند کرده ذکر هندی اطبای بعض و نکنند قط  شانیا از ماءالعسل که دیبا و بخورند جوز

 و اهیرو و کفتار و خرگو ش ریتدب نیبای وحشی اوال و ندینما لطوخی وحش جانوران بلحم را سر و لیعل عضو که آنست

 باشد رطب مر  اگر که واجبست و نباشدی گرم او لحم در که آن مانند و آهوی هوا ست گورخر و گوزن وی کوه بز

 و آن لیبتحل بعده کنند او نییتبل ابتدا اوال باشدی تشنج اگر و بندند بری عیطب ئتیه بر مرضست مبدأ ان در که رای شق

ة ماد که ستین شک و نهندی اولة فقر بر شرط بال حجامت و کنند زبان ریز رگ فصد ابندیدر خونة غلب عالمت اگر

 زین کله بر و گردن فقرات بر محمره هیادو که انست بهتر لهذا و باشدیم ثابت وجه عضل و عصبی مباد در لقوه فاعل

یة تنق آن ریتدب و ستین جمله نیاز جفن عضل اما و دیآی م وجه عضلی بسو ارزان اریبس فیل که رایز ندینما استعمال

ی گرسنگ بر خصوصا و زین سر دلک و آن دلک و کله و فقرات نیبر خشک دیتکم نیهمچن و دامغست مقدم و جوز

 ان در چون خصوصا و است بسرکه مذکوره مواض  لطخ وی رو شستن ادامت کندیم فائده لقورا انچه از ضایا و دیشد

 و حرمل و صومیق و حیش خیطب بر انکباب و ست بیعج نیا که باشند سوده خردل سرکه در یا و پخته ملطفات سرکه

 و نهند داغ او گو ش پس رگ بر نکند نف  هیادو آنرا چون و بسوزند اثل و طرفه چوب بمثل و رایز و کنند آن مانند غرو

 مضوغات از و ندینما استعمال عاقرقرحا و جوزبوا و وج خاصه مضوغات و کنند او ریغ از شتریب غرغره فیتکل که دیبا
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 یا شبوط یا کلنگة بزهر و نندینش کیتارة خان در و رندیبگ لیعل شق در را مضوغ که دیبا و است اهیسة لیهل شانیا

 ریبش عدس مقدار ونیفرف یا سوسن بروغن کرده حل نجیسکب آب یا چقندر یا مرزنجو ش یا شهبانج آب یا کرک یا باشه

 از و کرد دیبا وجه هر از شد مذکوری بلغم راس امرا  عالج در که آنی منقی زیبچ سرة معالج و کنند سعوط زن

 و قثاءالحمار عصاره و الفار اذان و آنی باال پوست خاصه و ستیهند بندق آن که است رته آنی برا مجربه عطوسات

 افضل و کنندیم مخلوط رهیغ و زیشون و ستر دیجندب مثل باشد سیتعط م  مسخنی زیبچ نیای گاه و ثایعرطن

 کند نف  سازند سعوط تیز درم مین و نجیسکب یکدانگ و او اب از یکدرم بوزن چون و الفارست اذان آب آن سعوطات

 و کندیم همواری رو او پس کنندیم بتکلف نهییآ در دائم کردن بنظر امری گاه و بخشدی کل صحت ز و پنجر در بلکه

 شانیای شفا بزند لقوه  یرب اخر در را انیصب چون و ستی نیچ نهییآ آن و ست وجه ابراء در مشو ش نهییآ آن نیبهتر

 مثل لقوه عالج که دانست دیبا دیگو کامل صاحب  دهند نخوداب غذا و بخورانند روز هفت تا ست ریصغ فلیاطر در

 رطوبتست و بلغم آن و باشد واحدة ماد دو هر فاعلهة ماد گاه هر آنست ارباب ریتدب مثل نیا صاحبان ریتدب و فالج عالج

 حادث لقوه انچه و باشدیم آن شق دو هر ازی یک در یا بدن سائر در فالج محدث ماده که آنست دو هر انیم فرق و

 شد مدکور فالجی ابتدا در انچه ابتدا در کند استعمال علت نیا صاحب که دیبا پس بود کله و شدقة عضل در آن کندیم

 دماغ هیتنق و بدن استفراغ انچون از بعد بحبوب هیتنق و ماءاالصول و بلغم مسهلی دوا استعمال پس آب و غذا ترک از

 رندیبگ ست مر  نیا ناف  غرغره نیا و ندینما استعمال فالج باب در موصوفه سعوطات پس مذکوره غراغر کردند

 با ان از یکدرم بوزن ختهیب ریبحر کوفته را همهی مساو وج و خردل و نیافسنت و عاقرقرحا و صعتر و مرزنجو ش

 یکدرم واحد هر صبر و زیشون رندیبگ آنست ناف  که سعوط صفت کنند غرغره ختهیآم گرم اب وی عنصل نیسکنجب

 ریجاوش ستر دیجندب اهیس و دیسف فلفل دانگ چهار واحد هر سداب دیسف خردل درم دو واحد هری فارس صعتر کندر ش

 حاجت وقت و سازند جها عدس مثل سرشته سداب بآب سوده کیبار را همه دانگ دو کلنگ زهره درم مین واحد هر

 و بدن هیتنق بعد کنیل کرد دینبا مر  اول در بسعوط ابتدا اما ندینما سعوط سوسن روغن باندک ان از دو یا حب یک

 ندینما استمعال گداخته دختران ریش در حبه دو بوزن بخواهند که نیاز کردام هر ریجاوش و کلنگ بزهره سعوط که دیبا

 کنند سعوط اگر سوده کیبار کرده تندترة سرک در زیشون که کرده ذکر مفرده هیادو کتاب در نوسیجال و کند نف  که

 و کلنگة زهر و یکجز واحد هر حضض و کند ش و زعفران و مر و صبر رندیبگ گرید سعوط صفت ندینما نیب منفعت

 اگر و کنند سعوط سوسن روغن و مرزنجو ش بآب سرشته بآب سوده کیبار را همه جزو مین واحد هر ستر دیجندب

 عقب اگر و یابد نیب منفعت کند سعوط جوز روغن باندک حبه دو زن و سوده سنگ بری معدن سرخ نجیبزر ضیمر
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 دوشند سر بر ریش و بچکانند گل بروغن دختران ریش آن عقب که دیبا شود دایپ سخت سوز ش دماغ در هیادو نیا سعوط

 مروخات و کمادات و نطوالت ان از بعد و یابد نیتسک حرقت و حدت آنکه تا گذارند سر بر آلوده بدان کتانة پارچ و

 شراب بخار بگرفتن امر را او صاحب و کنند مائل ریغ فک عضل بر مالش و ندینما استعمال گدذشت فالج در که بادهان

 شق بیقر دهن در و کند رجوع خود بحد آنکه تا بربندند بعصابه را مائل شق و کرد دیبا اندازند گرم زهیسنگر ان در که

 و کعک و آورند عطسه زیشون و عاقرقرحا و صبر و بکند ش و رندیبگی کابلة لیهل یا جوزبوا ست مائل ریغ آن که لیعل

 و علک یا فلفل دو هر و خردل و ببورق تیز اگر و ندیبخا وج و عاقرقرحا و قرنفل ئ البطم علک و نجیرات وی مصطک

 ان در که سرکه اگر و دینما دماغ هیتنق و کند جذب لهات از رطوبات کنند امر نهار بر آن بمضغ را ضیمر سرشته زیمو

 و مقل و ریجاوش و نجیسکب و ستر دیجندب دنیشم و یابند نیب منفعت رندیبگ دهن در باشند داده جو ش حنظل شحم

 بسوزند طرفا چوب آنی روبرو و باشد خانه در ضیمر و دینما دماغ از او لیتحل وی بلغم خلط فیتلط آن مانند و زیشون

 و ندیببو آن مانند و بان و هیغال و سازند بعود بخور و کنند انکباب مرزنجو ش و الملک لیاکل و شبت و بابونه بخار بر و

 سرسام در لقوه که گفته نوسیجال و ندینما استعمال نهیبع بیترت همان بر شد مذکور فالج باب در کهیریتدب بالجمله

 نیا و موت قرب هنگام علت نیدر شودیم حادث اندک اندک که آنست عالمتش و باشدیم یبس از و ست مهلک

 اگر پس کند نظر علت حدوث وقت در ضیمر بکزاج بیطب که دیگو یطبر موت قرب بسبب است معالجه مجاوزازحد

 و ماکول در او حفظ و او مزاج نیتسک در تلطف و نشود متعر  بحقنه و هیادو دنیبنوشان و گردد ریمتغ بحرارت او مزاچ

 او مزاج اگر و کند ابتدا او عالج در دیا باعتدال او مزاج چون و نشود حادث برسام یا حار سرسام آنرا تا کند او مشروب

 گوشت ادخال ریبغ تیبز نخوداب غذا و فقط گرم بآب نیحلنجب سنیمر روز هر او دنیبنوشان دینما مبادرت نگردد ریمتغ

 رندیبگ که باشد چنان نیا و بمالند بزور اب در را نیحلنجب شده پاک او معده فم که گردد معلوم چون و داد دیبا ان در

 تا بجوشانند و کنند ضم صعتر و خشکی زوفا اندک نیا با و واجب مقدار بری مساو سونیان و انیباد و کرفس تخم

 لیاکل و بابونه بمثل نیلة حقن بعده روز چند بنوشانند دهیمال ان در واجب بمقداری عسل گلقند پس دیبرا بجو ش آن قوت

 وی خطم و گندم سبوس و دیسف ریانج و چقندر برگ و  شبت و حلبه تخم و کتان بزر و قرطم وی کوه حسک و الملک

 مختلط بدنی زیچ بود میسل دیبرا حقنه در آنچه انکه تا ارند بعمل آن مانند و سرخ شکر و بورق و زردی ریخ روغن

 نیا احتمال مزاج اگر تلخ بادام روغن و ریانج دیب بروغن ماءاالصول دنیبنوشان او ریتدب در کنند رجوع ان از بعد نباشد

 را همه نیا درم دو مقل درم سه ریجاوش پنجدرم نجیسکب آن ةنسخ ندینما حب نیبا هیتنق بعده بدهند روز هفت تا کند

 هوم سوسنة عصار الغار حب خهیسل پوست کرفس تخم بگدازد چون کنند تر کهنه بشراب مخلوطی نبط کرنب اب در
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 صعتر خشکی زوفا الوج عود هرج نریماه یکدرم واحد هری هند نمک بلسان حب سونیان درم دو واحد هر المجوس

 ثلث و درم سه ان ازی شربت سازند جها فلفل مثل سرشته منقوعه صموغ با ختهیب کوفته درم مییکن واحد هری فارس

 و نجیسکب اندک و ارند بعمل مذکورة حقن نگردد زائل مر  اگر پس کنند روز پانزده مدت در دفعه سه حب نیبا هیتنق

 و نموده صاف بود بدان حقنه اراده کهی بقدر دهیمال طبخ بعد و ندیحما ضم او طبخ در مقل و ستر دیجندب و ریجاوش

 همه یا بخواهند که نهایاز کدام هر بلسان روغن با نینارد روغن و قسط روغن و ریانج دیب روغن واجب مقدار شیباال

 و عاقرقرحا و زجیبمو غرغره نگردد منحل علت اگر و ارند بعمل حقنه نیا دفعه سه دو و برند بکار ختهیر معتدله ریبمقاد

 ختهیام گرم اب در یکدفعه و سلس شراب در یکمرتبه و فختجیم در یکبار متفرق و مجموع قرایف ارجیا و کوفته خردل

 انچه و شده منحل ان از انچه مر  بمقدار داده راحت روز سه دو کنند اریبس بدفعات غرغره نیا چون و ندینما استعمال

 قوت اگر کنند استفراغ ریتدب نشود ریمتغ ضیمر مزاج و بودی باق ان از اعظم جزو اگر پس کنند نظر باشد ماندهی باق

 و حسی ظاهر دالئل جوب و بحسب ندینما کم یا کنند ادهیز مسخنهی ایاش در کند واجبی را اگر و باشد متحمل

 خواهند اگر و کنندی رکاب تیبز امده پرواز در بچه بکبوتر مطبوخ نخوداب بر غذا دری ادتیز همه نیدر وی صناع حدس

 خود حال بر مزاج و شود ریمتغ او زبان حس اگر و بدهند سازند ان از انچه یا دیسف عسل بخورندی نیریش ازی زیچ که

 نینارد روغن ای یمصطک روغن در و دانگ مییکن واحد هر کلنگة زهر و کبکة زهر رندیبگ برند بکار سعوط نیا باشد

 ان در را شهیش انداخته شرابی قدر گید در و کنند بند بصوف سر ش کرده گردن دراز کوچکة شیش در و بگدازند

 بمقدار بعده شود سرد تا بگذارند و برارند اب از آنرا دیا بجو ش شهیش در روغن آنکه تا کنند روشن آتش او ریز و گدازند

 کله دو هر بر نشود طائل مر  اگر پس ندینما روز یکشبانه فاصله دفعه هر در و کنند سعوط دفعه سه دو ان از واجب

 و علک وی مصطک دنییبخا امر و ندینما مالش خوب شد مذکور رهیغ و تشنج در که مجموعه بادهان اوی قفاة فقر

 عطسه چون و بدهند نیمنحز در ان ازی اندک و ارند زعفران و صبر و زیشون و بکند ش معتدلة عطس و کنند قرنفل

 انیبر تیبز انیماک بچه بلحم ماکول در او ریتدب نقل و زندیر گرم اریبس آب او سر بر و ندینما داخل حمام در دیا اریبس

 آب بدل و کنند من  باردی هوا تعر  از و سرد آب شرب از را مر  نیا صاحب و بنوشانند اندک کهنه شراب و ندینما

 هیفاو با عسل شربت باشد بارد بلد یا سرما فصل یا بارد او سن یا دینما احتمال مزاج اگر و دهند ساده عسل شربت

 لعاب که ستی نوع مر  نیاز و نمانند باز المقدوری حت او مزاج اسخان و اسعاط از و کنند قونیخند ذینب بدل و بسازند

 نیدری گاه و نهند دغ را گو ش پس رگ دو هر که دیبا پس کند النیس آن زوال بعد و علت وقت در تبزق بعد ضیمر

 عضل پس گردد منقبض جد که ندینمای م نیبد اراده و شود یاس و گردد متعسر چون دهندیم داغ سر وسط بر مر 
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 قیطر بنار معالجه و داغ و شود نرم لحم و گرددی مسترخ جلد ان در که ندینمای مواضع بداغ قصد و نشودی مسترخ

 در ارجیبا لقوه صاحب تحنّک اریس ابن و کردم انیب که آنست او قیطر و کندیم او مذمت بلکه ستین نوسیجالی ارتضا

 اگر او قاروره و بود مختلف صلب اکثر در علت نیا صاحب نبض و داشتینم مکروه را نیا او و کردیم مر ی ابتدا

 در او حقنه و بود قاروره آن ریتغ بحسب شود ریمتغ او مزاج چون اما باشدیم منقط  کدری مائ و نگردد ریمتغ مزاجش

 هیتطفة باراد سپستان و عناب و حسک و چقندر و الملک لیاکل و بابونه آن و کنند مذکور حقنه از تر فیخف علتی ابتدا

 و باشد واجب ریبمقاد بورق و کنجد روغن و شکر و شبت برگ و کتان بزر و قرطم وی خطم و سبوس و علتی ابتدا در

 همه و ندینما ادهیز سعد و سماق و عاقرقرحا دینما تبزق بدان که ممضوغه هیادو در و بود الزم آنکه بحسب ندینما طبخ

 و آرد رونیب زبان که کنند امر و بگذارند او زبان وسط بر ان ازی اندک و بمالند بدان فوق از و اسفل از را زبان سوده را

 و آورند عطسه و کنند مضمضه گرم بآب بعده شود سائل اریبس لعاب دهن از تا دینما صبر بود ممکن تا و ندیبکشا دهن

 تخم مونیافت نیافست الغار حب قرایف ارجیا آنة نسخ آرند بعمل ان از مختص حب نیا مذکور حب استعمال وقت

 درم مین واحد هر ایسقمون عاقرقرحا ستر دیجندب درم ثلث دو واحد هر السوس رب مقل یکدرم واحد هر نجیسکب کرفس

 و فلفل از تر کوچک سرشته بدان را منخوله مسحوقهیة ادو و بگدازد تا کنند تر شراب و گندنا اب در را نجیسکب و مقل

 آنة مین و ندیبخا او نصف که انسن بهتر و ست مین و درم سه باشد رطب که ان ازی شربت سازند جها عدس از بزرگتر

 علت نیدر و سبب در مشارکت بسبب ست فالج عالج از بیقر لقوه عالج که دیگو دیسع بود ممکن اگر ندینما بل 

 انضاج در عتیطب معودت که است واجب بلکه ندینما اقدام هفتم روز از قبل مستفرغه هیادو استعمال بر که ستین واجب

ی مصطک و بدهند ماءالعسل یا بنوشانند مگرمین آب و بخورانند نیجلنجب امیا ان در را ضیمر کهی بنوع ندینما فضول

 بدن هیتنق هفتم روز بعد و سازند نخوداب غذا و ندینما مالش هیبغال را وجهی مسترخ جانب و زندیبر دهن آب و ندیبخا

 و سداب و صعتر مطبوخ بآب اوی رو دیتکم و ندینما عسل و لیزنجب و بعاقرقرحا غرغره هیتنق بعد و کنند صبر بحب

 در که شراب بخار بر یا نیاحیر نیاز مرتف  بخار بر اکباب و کنند حیش و الملک لیاکل و مرزنجو ش و بابونه و غار برگ

 سردی هوا مالقات از و ندینما کیتار خانء در مسکن و اورند عطسه بکند ش و کرد دیبا باشند انداخته گرم سنگ ان

 من  باردهة اطعم از و سازند بر قنا و ریعصاف غذا یابد صالح چون و ندینما مداومت مرزنجو ش دنیشم بر و کنند حذر

 ریش و کنند بنفشه بروغن سر مالش که دیبا باشد تشنج از حادث لقوه اگر و یابند خالص علت از ریتدب نیبا که کنند

 ممزوج شراب و کنند داخل حمام در و سازند باج دیاسف غذا و ندینما سعوط بنفشه روغن و و بمسکه و دوشند بدان

 ندینما حذر مجففهی ایاش  یجم از که است واجب بالجمله و کنند من  سخت حرکت از و یابس حار هیاغذ از و بنوشانند
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 مبادرت باشد سکته مقدمه یا فالج مقدمه عالمت بالقوه اگر که سندینویمی القیا و یجرجان کنند مرطبه هیبادو معالجه و

 چون داد دیبای تر وی خشک در معتدل ملطفی غذا اول هفته در و کنندی قو بمسهل ایخاد بحقنهی قو یاستفراغ

 نگذرد روز چهار از کم و یکهفته مدت تا عسل چون دینما لیتحل و کند کم را رطوبت کهیزیچ و تیز بروغن نخوداب

 و کرد دینشا چیه معطسات و غراغر مثل لقوه معروفی عالجها نشود کردهی قو استفراغ تا و کرد دینشای قو استفراغ

 تر ظیغلی باق و کند لیتحل باشد تر فیلط ماده از چه هر انکه بهر از دارد انیز سخت علتی ابتدا اندر زیت هیادو همه

 کنند صبر ردینگ قرار علت بموض  مائل ماده تا که انست تری اول سبب نیبد و کند اثری بدشوار ان در دوا و عالج شود

 و دینشا هم تپ با ضایا و نبرند بکار سعوط نگذرد روز چهل تا و بود دینبا مشغول قوتی ابقا و ماده مدد بموض  جز و

 حادة بحقن یکهفته بعد و بخورند اریشب لیسب بر قرایف ارجیا مثقال یک بگذرد روز چهار چون که آنست صواب ریتدب

 گندم سبوس چقندر برگ الملک لیاکل کتان تخم حلبه قرطم خرمل مرزنجو ش شبت بابونه آن صفت کنند استفراغ

 هیاوق یک یک هری مر و کهنه تیز روغن و عسل کف یک هر کیبار ونیقنطور ریانج دیب تخم مغز خشک ریانج

ی عل را همه دسته یک هر شبت و سداب و پنجدرم کتان تخم ضایا بکارند کرده صاف و بپزند مقرر بدستور را همه

 آنست هندوستانی اطبا مجربی عالجها از و کنند حقنه سداب روغن هیاوق یک با نیاز درم هفتاد مقدار و بپزند الرسم

 نهند سر بر تیز روغن با و بکوبند کرده جدا استخوانها و بپزند گذشت نایسی بوعل قول در کهی دشتی وانیح گوشت که

 و ابرو بر و ندیبشو رای رو وستهیپ باشند پخته گذشتی حیمس قول در که ملطفات رهیغ و صعتر اندران که سرکه و

 ارد سود کنند طال سوده بسرکه خردل اگر و دیا فرودی نیب راه از رطوبات تا چکانندی نیب در سرکه ان از و بمالندی شانیپ

ی تشنج لقوه در و دارند آن ببخار سر و گز چوب بآتش بپزند اب اندر سداب و صومیق و اسفند هزار و مرزنجو ش و

 و دنیمال گردنی مهرها و صدغ بر مرغ و بط هیپ روغن و شوند مشغول ماده لیبتحل پس کنند نرم را عضلها نخست

 و قرایف ارجیبا را دماغ چشمی عضلها بهر از و نهند سر بر و گردن پس بر کند نرم را اعصاب مذکور جانورانی گوشتها

 نیقراباد از ایزکر محمدبن و برند بکار سر مقدم بر مذکورهی ضمادها هیادو و کنند پاک یا قوقا حب و حنظل شحم

 و وانیح چیه و نرسد را او باد تا نشود رونیب ان از روز و شب و ندیبنش کیتار خانه در لقوه صاحب که کرده نقل میقد

 هفته هر در و خورد طعام پس دینما غرغره ساعت هر روز مین وقت تا و کند غرغره ناشتا صبح هر و نخورد تر وهیم

 مگرمین الخضررا حبه روغن یا جوز روغنة قطر یک و بست نشود منطبق چشم که انطرف ازی نیب در ناشتا صبح یکروز

 آب آن و بپزند بسته سر ظرف اندری دشتة نیپود صعتر بابونه پس چکاند قطره شش گرید جانب اندر و بچکاند قیبتفار

 بمالند درشتة بپارچ سر وی رو کرده پاک عرق پس دیا اریبس عرق تا دارد آن خاریب سر دهیچیپ چادر ختهیری طشت در
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 ساعت یک و بمالند گردن پس و گو ش بنا وی رو و سر بر کرده گرم الخضرا حبه روغن یا جوز روغن پس شود سرخ تا

 باز و بمالند روغن و کنند صاف عرق و دهند بخار بدستور کرده گرم را آب آن باز و دارند محفوظ باد از و دهند شیآسا

 ارند بعمل نیهمچن یکروز هفته هر در و کنند عمل نیا بار ده شب و یکروز در آنکه تا ندینما عمل نیهم کساعتی بعد

 و بابونه خیطب بخار بر انکباب مر  نیدر بالجمله و ستین ریپذ عالج که بدانند نشود به عالج نیبد یکماه بعد که هر و

 و نافعست باشد عاقرقرحا و ونیفرف و ستر دیجندب قوت ان در کهی روغن خاصه و مذکورهی روغنها ریتقط و آن مانند

 بدن تا رندیگ باز ملقو از طعام که دیگو ایزکر ابن ضایا و ست قابض او انکه بهر از ستین سودمند علت در نینارد روغن

 و سر بر الخضرا حبه روغن یا سداب روغن یا قسط روغن و دهند مذکوری بدوا بخار پس گرددی خال رگها و شود گرم او

 ترست ناف  ستر دیجندب عصبی علتها نیای برا که دیگویم نوسیجال و ندارد باک دیآ تپ اگر و بمالند مگرمین گردن

 را او کند گرم را اعصاب فلفل که دیگو او هم و دیرس نتواند آفت بموض  او برابر دوا چیه دنیمال و بخوردن آنکه بهر

 و ست سعوط و بغرغره شتریب علت نیا عالج در اعتماد و ستین او برابر دوا چیه که کنند طالی بروغن دهییسا غبار مثل

 نثایعرط کند ش لیزنجب فلفل قثاءالحمار عصاره حنظل شحم ونیفرف جند نستیا سازند ان از سعوط بیترک که هیادو

 و وج ریجاوش نجیسکب زجیمو عاقرقرحاة زهر خردلی ارمنة بور نوشادر ایثافس مرزنجو ش دیتر جبلهنگ دیسف قیخر

 شکری باندک زنان ریش و بنفشه روغن رسد بدماغی الم سعوطات از گاه هر و گذشت حیمس قول در گرید سعوط نسخه

 پس بر محجمه و نهند سر بر کرده مخلوط مرغة ضیبة دیسف و سرکه وی خطم و نهند دماغ مقدم بر و چکانندی نیب در

 و گردنی مهرها کردن گرم و ردیپذ لیتحل کنئ گرم گرید هیادو چون تا آرد رونیب دماغ از را ماده نهادن گردن گردن

 عالجی باق و باشد شوری ایدر آب عو  نمک آب و باشد کین حمام در شور بآب کردن غسل و دارد سود فک عضله

 و مفاجات مرگ خوف ان از چه نکنند هفتم روز ملقوما کیتحر که دیگو اسیال ابن کرد دیبا طلبی بلغم تشنج عالج از

 و بوره ازی اندک و کبر خیب پوست و ماءالعسل و قرایف ارجیبا غراغر استعمال و ست فالج عالج عالجش و است سکته

 آب بخار بر تام هیتنق بعد و ارند بعمل فالج باب در مذکورة حادة حقن و ندینما کلنگة زهر م  مرزنجو ش بروغن سعوط

 انکباب باشند پخته آن مانند و ستر دیجندب و حوز مرما و حیش و نینسر و صعتر و مرزنجو ش و تمام ان در که ملطف

 ریتاث را ممضوغات و بدارند قرنفل و فلفل دار و فلفل و جوزبوا دهن در و ندیبخا تیحلت وی مصطک و روند کند و ندینما

 درم دهی عسل گلقند با درم دو یک هر هینجبو بادر و گاوزبان و انیباد جالب روز هر وة لقو معالجه در ست میعظ

 بکار حاده ریغة حقن نشود حاصل نجات دوا نیبا اگر و نانخواه و فلفل وی نیدارچ و قرطم بمغزة مزور غذا و بنوشانند

 عار  گردن عضل در ورم خناق در شتریب که دیگو یخجند ندیننما استعجال آن مغلظ و ماده مجفف حاری بدوا و برند
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 سه تا لقوه در و ام کرده مشاهده مرتبه دو را نیا و لقوه نه باشد خناق مر  و گرددیم عار  لقوه درم بسبب و شودیم

 حق که ندیگو و بدهند نیجلنجب با سونیان مطبوخ آب بلکه کنندیم ترک فالج در چنانچه کنند عالج ترک روز چهار

 بعد و گردد متعسر ان در دوا ریتاث پس کنند ماده فیبتخف آن که ماءالعسل کهی حت نکنند حاری بدوا استعجال که انست

 غرغره آنکه اال ست فالج عالج از بیقر لقوه عالج و ارند بعمل حدتی اذن م  نیلة حقن و بنوشند ماءاالصول روز هفتم

 حب آن که بود ایقوقا حب مر  نیدر نف ی رو از هیادو احص و ستی اول لقوه در خاصه نفوخات استعمال و سیتعط و

 خالص بآب ختهیب کوفته جزو مین مکد حنظل ایسقمون و یکجز مکدی مصطک نیافسنت عصاره صبر آن صفت نوسیجال

 تجربه لقوه در ماده انضاجی برا آنچه که دیگوی عل بن خضر مثقال کی یشربت جهاسازند سرشته مطبوخ کرفس آب یا

ی هند بندق مغز که ست ایقوقا حب بخشد نجات ان در انچه و بجوشانندی هند بندق با را حلوی مغل که نستیا ام کرده

 شربت از نکند عدولی مباد در خواب وقت شب هر یا لوغاذ ارجیا مثقال یک خوردن و باشند کرده اضافه ان در درم رب 

 ان اخر در و حرارت کثرت هنگام تر ش اندک مونیل شربت یا بنفشه بشربت یا تنها مذکور حلوی بمغل اسطوخودوس

 اسطوخودوسی نیدارچ بلسان عود اسارون خهیسل اذخر آن صفت ست بیعج آن آخر در مرکب نیا خوردن و اقیتر

 تنهای هند بندق خوردن و بخورند خواب هنگام بگلقند ان از یکمثقال ختهیب کوفتهی مساو قرنفل و زرد بیالط سنبل

 یکدرم مقشر السوس اصل کردیم امر مزاج سخونت عند روز هر مطبوخ نیا باستعمال من استاد و ست دیمف خواب وقت

 با صبح آنة مین نموده صاف دهیجوشان درم سه مقشری خطم هیاوق واحد هر سپستان عناب درم سه ازرق بنفشه گل

 در و ندینما استعمال نیهمچن بشبی باق نصف و بخورند درم مییکن هینجبو بادر تخم او قبل و بنوشند شکر هیاوق یک

 و ندینما تناول عسل مثل رطوبت محللی ایاش و سازند تیبز نخوداب مثل یبس و رطوبت در معتدل غذا اول هفته

 که دیگو یانطاک کنند من  باردهة اطعم از و بخورند اج در وی پرواز بچه کبوتر و قنابر و ریعصاف یابد صالح چون

 سبوس وی خباز و سداب که نستیا است بلقوه مختص انچه و کرد دیبا گذشت سکته در انچه هفته یک عالجشبعد

 بعد و رندیبگ هوا از محفوظ موض  در آن بخار و بجوشانند خوب ریبخم بسته سر ظرف در بابونه وی خطم و گندم

 اکل و طرفا چوب بخور و کند زائل روز سه بعد را مزمنة لقو عمل نیا که کنند سعوط مبارک بروغن عرق شدن خشک

 ظرف در مبسوط رای نار حروف که نستیا خواص مجربات از و ست فالج و لقوه ناف  تیبالخاص آن ظرف در شرب و

 و یابد صحت کند نگاه ان در مکرر تا بدارند ماریبی رروبرو نوشته باشد حاره بروج ازی یک در قمر کهی وقت پز چوب

 روز سه تا و بنشانند کیتار خانه در را ضیمر چون که دیگو الضاعه جام  مولف ذ  ش ف م ط ه ا نستیای آتش حروف

 در کهیبآب قرایف ارجیا روز هفت بعد و بدهند اندک اندک ماءالعسل چهارم روز در و ندهند هیاغذ و اشربه و هیادو ازی زیچ
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 در بچه کبوتر با که بنخوداب غذا و بدهندی متوال روز سه در آن شربت سه و بخورانند باشند دهیجوشانی مصطک ان

 دو بوزن ان از و انندیببو ستر دیجندب ماندی باق علت ازی قدر اگر و شود زائل مر  نیا بسازند باشند پخته امده پرواز

 یافتند صحت و کردم عالج ریتدب نیبا لقوه صاحبان از رای اریبس من و یابد صالح حال پس بخورانند روز هر حبه

 ندینما فضول انضاج و ریتدب فیتلط اوال که نستیا کنندیمی استرخائ لقوه نوع بدان معالجه انچه که سدینویمی النیگ

 یا مگرمین اب و بخورانند عود دانگ مییکن وی مصطک درم مین و سونیان یکدرم با گلقند پنجدرم روز هر که نحو نیبا

ی شوربا یا جوز روغن یا تیبز نخوداب غذا و کنند دهن آب ختنیر وی مصطک دنییبخا امر و بنوشانند ماءالعسل

 و ارند بعمل حاده حقنِ هفتم روز بعد و بخورانند اریشب لیسب بر صبر حب و قرایف ارجیا چهارم روز بعد و سازند گنجشک

 نیاحیر مطبوخ بآب اوی رو و کنند بماءالسل لیزنجب و عاقرقرحا از بغرغره امر هیتنق بعد و دهند ایقوقا حب روز چند بعد

 ریتبخ و اندازند گرم سنگ ان در که شراب بخار بر یا و ندینما انکباب ان بر و ندیبشو آن مانند و صعتر مثل حاره

 مالش باشند کرده سترحل دیجندب و فلفل ان در که سداب بروغن و هیبغال را وجهی مسترخ جانب و سازند بابونه سندرس

 طال نیا و نبود جائری زیبچ سعوط نگذرد روز چهل تا کنیل ترست واجب بدان سعوط و وج دنییبخا کنند امر و ندینما

ی کابل لهیهل و نافعست فلفل و کندر مضغ و ندینما طال دانگ دو زعفران یکدرم واحد هر حضض و م و صبر ست ناف 

 و شتا یا باشد فیص ندینما آب شرب از امتناع او غذا در ریتدب بحس ابندی یم صحت علت نیازی گاه و دارند دهن در

 ماءالعسل ابتدا در ملقوی غذا که نوسندیم خان فیشر گذشتی طبر قول در که همانست رهیغ و غرغره از ریتدبی باق

 بعد کنیل نخورند آن اجرام و شبت و نمک و زرهیب بیمط روغن وی پرواز بچه کبوتر لحوم از معمول نخوداب بعده باشد

 تای گاه و روز سه تا گاه غذا نیالمحقق اکمل استاد و ستی اهل ازی اول هیبافاو***  دیص لحوم و ندارد باک هیتنق

 اقتصار ماءالعسل بر روز اول از طعام و آب عو  و دادندینم آن ضعف و ضیمر مزاج قوت حسب روز هفت یا پنجروز

ی اعضا که رایز باشد تیدهن غذا در که دیبا و فرمودندی م رهیغ و کبوتر بگوشت مرتب بنخوداب امر ان از بعد کردندیم

 بمطبوخ عامیة تنق اول که نستیا منة زمان در معمول و کنند بحبوب پس بارجات با اول هیتنق و ست موافق رای عصبان

 هفته یک در برند فرو او آب و دارند دهن دری گرید بعدی یک متصل اگر حب نیا و بحبوبة بعد شنبر اریخ و سنا

 از و بندند حبی صحرائ کنار بقدر و ندیبسا کیبار و کرده حل شراب در عنبری اندک و لیفصة انفخ رندیبگ یابند صحت

 زائل را لقوه روز دو وی س تا بخورند درم دهی عسل بگلقند مخلوط کرفس درم دو چون اند کرده نقل خانیعلو میحک

 در کهی حیمس بکماد انکباب باب نیدر و ببرد را لقوه ندینما سعوط روز سه چقندر بآب مخلوط کلنگة بزهر چون و کند

 طرفا برگ کندیم نف  هیتنق بعد رای امتالئة لقو خانیعلو فیل تا بخور نیا و شده کرده تجربه هیتنق بعد گذشت آن قول
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 خشک نییاسم گل جزو مین مشکی جزو یک هری هند عود عنبر جزو ده یک هر ذیفان و آن ثمر و چوب و

 جها مرزنجو ش بآب کوفته جزو مییکن واحد هر ایفاوان لبانی رحص کند مقل سندروس جزو دو یک هر اسطوخودوس

 از و گردد مزمن لقووه چون که ندیگو و رندیبگی نیب در او دخان و اندازند آتش بر حاجت وقت کرده خشک و سازند

 صاف شود مهرا تا بپزند آب در و مرزنجو ش و خردل و بابونه رندیبگ نکند فائده هیادو ازی زیچ و کند تجاوز روز چهل

 و لیاکل و بابونه و حرمل و سداب و حیش و عاقرقرحا و صعتر مطبوخ براب انکباب آن بعد و ندینما غرغره بدان کرده

 تیروا قیطر ابن از و ندینما حبه دو بقدر هنگ بحبل سعوط گردد نرم عصاب و دیآ دیپد عرق چون و سازند غار برگ

 صحت روز سه در فلفل بقدر روز هر کند سعوط بدان ملقو سوده کیبار اگر رای هند بندقی باال پوست که اند کرده

 در که دمید را کس دو که گفته و اندازدی م ان در حجامت باشد لقوه مستعد که رای کس گفتهی ایزکر محمد بخشد

 و ریپ انها ازی یک افتادند لقوه در روز همان دو هر بودند خورده انیماک ضهیب حجامت از قبل و کردند حجامت یکروز

 را او پس ماند گرسنهی مدت آن بعد کرد استعمال حجامتی مرد که گفته ضایا و بود بارد او کزاج کنیل بود جوان گرید

 زیشون نوشادر ست مجرب سر هیتنق و زبانی استرخا و لقوه و فالج بجهت غرغره نیا که ندیگو یبعض شد عار  لقوه

 کدام هری ارمنة بور زجیمو عاقرقرحا خردل لیزنجب ششدرم کدام هر اهیس نمک اهیس فلفل دیسف فلفل پنجدرم کدام هر

 را همه درم هفت کدام هر سوسن خیب فلفل دار درم ده کدام هر مرزنجو ش صعتر درم هشت خشکی زوفا درم چهار

 و ست االثر بیعج که ندینما غرغه ختهیآم گرم آب وی عسل نیسکنجب و قرایف ارجیا کدرمیب ان از درم دو ختهیب کوفته

 هر ستر دیجندب اهیس و دیسف فلفل درم هفت کند ش ست سودمند را حرع و فالج و لقوه و سازد پاک را دماغ عطوس نیا

ی نیب در ان ازی اندک ختهیب کوفته درم میکنی یسقوطر صبر درم دو کدام هر زیشون خردل خشک سداب یکدرم کدام

 اول در دو هر بورق و نجیسکب باشد لقوه مشرف و گردد مائل او چشم کهیکسی برا ست النف  غیبل سعوط نیا و دهند

 و زندیآم سوده کند ش آن رب  کرده جدا ان از بعده گردد خشک تا نهند آفتاب در و ندینما طال طشت اندر سرشته اسپ

 دانه انار کبر خیب پوست خردل عاقرقرحا صعتر مرزنجو ش از غرغره و کنند سعوط بنفشه روغن اندک بعده دهندی نیب در

 دار قرنفل عاقرقرحا زجیمو از و آرند بعمل کرده داخلی عنصل نیسکنجب نموده صاف دهیجوشان مکوفتهین لیزنجب تر ش

 در کردن غرغرهی عنصل سرکهی اندک باضافه دهیجوشان بگالب لیزنجبی هند ساذج نباد زر بیصل عود خام عود فلفل

 یک هر بادام مغز قونیغار اگر و مجرباتست از کنند سعوط بمشک پسته روغن اگر و خانست فیشر میحک معمول لقوه

 کنند زیپرهی ترش از و بخورند پنجروز ساخته حبوب جمله از پنجدرم اسارون درم دو یک هر ریانج خشت ریش پنجدرم

 گز چوب بآتش سرکه در سداب صومیق اسپند هزار مرزنجو ش اگر و ست محمود نیعمادالد میحک مجربات از لقوه در
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 در ستر دیجندب یا بمالند نموده حل ستر دیجندب جوز روغن در درشت بخرقه عرق کردن پاک بعد و رندیگ بخار پخته

 رعشه و فالج و لقوه خداوند گاه هر و کند زائل را لقوه هفته چند در ندینما عمل نیا ساعت هر و ندیافزا مذکور مطبوخ

 یک در دانگ سه تا یکدانگ از بلسان روغن ماند باز حرکت و خس از و گرددی بط و فیضع نبض و شود سرد بدان را

 ی تعال انشاءاهلل آرد بحال الفوری ف بدهند عسل و زیمو شربت با کرده حل بادام روغن هیاوق

 رعشه

 مر  نیای کل سبب و بود حساسه قوت در آفت خدر چنانکه است محرکه قوت در آفت نیا و عضو دنیلرزی عنی

 رفتار و بلندی جا از نظر مثل هائل مفرغی ش دحلول و خوف عرو  از یا آن و محرکه قوت ضعف یکی است گونه سه

 و حزن و غم از سازد ضیمنق رای نفسان انچه آن ریغ و بیمه محتشم مخاطب وی موذ هائل درنده مالقات و وارید بر

 بر مایّس جماع کثرت از یا و بود روح حرکت در اختالف محدث غضب و قوت حرکات نظام مشو ش دیشد فرح و خجالت

 دوم شود واق ی ریپ و سن کبر از یا و استفراغات افراط و امرا  مقاسات از بعد نقاهت در و قوت موهن معدهی امتال

 شراب شرب عصب بارد مزاج سوء از چانچه نرسد فالج بحد که بود تام ریغی استرخا اسباب از یا نیا و حرکتة آل ضعف

ة مبرده و شرب آب در غیر وقت او یعنی بر ناشتا و بعد ریاضت و جماع و سکر متواتر و کثرت شرب آب سرد و ادوی ریکث

و حمام عار  شود و رعشه که به پیران افتد ازین قبیل ست و همچنین اکثار اغذیه خواه حار خواه بارد باعث تبرید 

ر مجرای مزاج است بسبب الطفای حرارت غریزی و الغمار آن و ضعف عصب و روح و قوت محرکه از تحریک اعضا ب

طبیعی و یا از وقوع سده در اعصاب باشد بسبب خلط غلیظ لزج حادث از تخمه و ترک ریاضت و یا از غلبة یبوست بر 

ضعف قوت و اله هر دو این یا از اسباب خارجی بود چنانچه از رسیدن سردی شدید و افتادن زخم و سوم عصب باشد 

اخلی باشد چنانچه از اجتماع غلط بغایت سرد و بغایت گرم و در گزیدن حیوان زهردار و سوختن عضو و یا از اسباب د

رعشه گاهی در جمی  اعضا حادث شود و اکثر در هر دو دست سوای پاها و یا در سر فقط افتد و گاهی بالجمله موضعی 

عصب و دائم و ثابت باشد و گاهی در وقتی باشد و در وقت دیگر نه و سبب غالب در احداث رعشة ثابت برودت مضعف 

روح ست یا رطوبت باکه مرخی کمتر از ارخای رطوبت فاعل فالج و نمدار رعشه بمشائخ و کسانی را که ادمان شرب 

شراب کنند و یا آب سرد بسیار خورند اکثر حادث شود و رعشه جوانان را کمتر افتد مگر کسی را که شراب صرف قوی 

تشخیص . نکند و صعب ترین رعشه آنست که ابتدا از نب چپ کندبسیار خورد و یا امتالی طعام بافراط بود و ریاضتت 

اسباب رعشه چنان کنند که به بینند اگر مریض پیر باشد سببش پیری باشد و این عالج نپذیرد و اال بپرسند که رعشه 

و فرح و گاهی عار  میشود یا ثابت و دائم می ماند اگر احیاناً ظاهر گردد از اعرا  نفسانی مثل خوف و غم و غضب 
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غیره باشد و اگر ثابت بود از تقدم عرو  امرا  یا کثرت جماع یا شرب شراب کثیر یا اب سرد بسیار یا در غیر وقت او 

یا فرط استعمال ادویة بارد یا رسیدن سردی شدید یا زخم یا گزیدن جانور زهردار یا سوختن از آتش سؤال کنند پس اگر 

جود باشد یا سببش نقاهت بود و اگر مریض بدیگر سببی ازین اسباب اقرار کند تقدم امرا  بیان کند و با آن ضعف مو

سبب رعشه همان باشد و اگر کدامی سبب از اسباب مذکوره نباشد حال تقدم عرو  تخمه ها و ترک ریاضت بپرسند 

ه بران بمالند اگر باشد سبب رعشه سدة خلط غلیظ بود و اال بسوی عضو مرتعش نگاه کنند اگر الغر باشد و روغن ک

بزودی جذب کند سببش یبوست باشد و گرنه سبب رعشه اجتماع خلطی بارد یا حار باشد پس فرق در خلط بارد و حار از 

ایالقی و جرجانی گویند که در جمله انواع رعشه سوای یسبی و ضعفی عالج . عالمات مخصوصة هر یک نمایند

در اب دریای شور و آب معادن ناف  بود و هر گاه در رعشه  گرسنگی و تشنگی و ریاضت و استفراغ رطوبت و شستن

احتیاج تنقیه افتد جلدی در استعمال ادویة قویه نکنند که باعث ایمان قوت گردد بلکه بر فق و تدریج از ضعیف تقوی 

و گرایند و بهمة وجوه حفظ قوت مریض مرعی دارند و در همه اقسام بیشتر عنایت بطرف مؤخر سر مصرف و دارند 

کثرت فصد و جماع ضرر دارد و غذا سری  الضم دهند و شراب و آب سرد مضرست و بهترین ابها و قلیل الضرر درین 

 . مر  آب بارانست و اگر در ان گلو زبان یا گل آن تر کرده عرق کشیده بنوشند بهتر باشد

 عالج رعشة بارد

در عالج امرا  عصبی بارد گذشت بعمل ارند و اگر بسبب سوء مزاج بارد ساذج عصب باشد بهر تسخین مزاج انچه 

استعمال معاجبین حارّه و اغذیه و ادویة گرم مثل ماء االصول با دهان حاره و ما ش بروغنهای گرم قوی خصوص روغن 

قسط و ناردین و روغن کلکالنج ناف  و غسل بآب بحر و آب چشمهای گرم مثل کبریتی و نطرونی و زرنیخی و قفری و 

شدید عضو نیز مفید و تعریق بحلو ش کثیر در خانة گرم حمام و در افتاب گرم و تغذیه بنخوداب م  پخش و مالش 

شبت و زیره و فلفل و خوردن عسل مصفی بمغز حب البطم و مغز حبة الخضرا و مغز چلغوزه ناف  بود و حلتیت بماء 

روغن دارچینی النف  ست و شربت العسل سودمند ست و خوردن بیخ سوسن سوده سه ماشه با عسل یکتوله و مالش 

اسطوخودوس ارجاع عصب و رعشة بارد در اناف  ست و رعشه که از اب سرد افتد تکمید بنطرون و خردل و مالش 

بروغن قسط نیز آنرا مفید بود و انچه از رسیدن سردی شدید بود روغنهای گرم چون زیت که در ان جندبیدستر و 

ر عضو مالیدن هم سود دارد و اگر سبب رعشة بارد رطوبت مرخی یا سدة خلط عاقرقرحا و حلتیت حل کرده باشند ب

غلیظ بلغمی باشد که مجاری قوت محرکه را مسدود سازد هر چه از تنقیه و تعدیل در عالج امرا  عصبی بلغمی 

انجیر و دیگر ادویة مذکور شد استعمال نماند و استفراغ ماده بتدریج کنند مثالً بماء االصول اول ماء االصول بروغن بید
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مسهله سر دارو ساخته بدهند بعده حب شیطرج و حب منتن و بعد از ان اگر احتیاج باشد ایارجات کبارگاه گاهی دهند و 

گاهی در رعشه و استرها مسهل از بنفشه اصل السوس تخم خطمی بیخ بادیان بیخ کاسنی عنب الثعلب قنطوریان دقیق 

زبان اسطوخودوس بسفایج فستقی هر یک هفت ماشه مویر منبقی دو توله انجیر  غاریقون سفید هر یک شش ماشه گاو

زرد پنج دانه سنای کمی یکنیم توله گل سرخ یکتوله مغز تخم قرطم یکنیم توله شب در عرق شاهتره و عرق گاو زبان 

شنبر شش توله شکر و عرق پعنب الثعلب هر یک پا و اثار گرم نموده تر کرده صبح جوشانیده صاف نموده مغز خیار 

سرخ چهر توله گلقند چهار توله روغن گاو شش ماشه افزوده میدهند غذا و پهر نخوداب شب شله و بجای آب عرق 

عنب الثعلب و گاو زبان و بعد تنقیه اصالح مزاج بمعاجین مسخن مقوی اعصاب نمایند و اگر از صبر و جندبیدستر 

ناف  آید و یا جا و شیر و فلفل هر یک بقدر پنج حبه یا یکنیم اوقیه  ستوحب ساخته یکدرم یا بقدر قوت مریض بدهند

شربت عسل بدهند و لیسیدن جندبیدستر سه ماشه در عسل یکتوله تا جهل روز متواتر بعد تنقیة بدن در انواع عادی 

مال حوگراج بسی مفیدست حتی که استیصال ماده میکنن و همچنین حلوای بالدری و حب اذاراقی و معجون آن و استع

و شربت عسل نیز مفیدست و روغن قسط و نردین و زنبق که در آن جندبیدستر و فرفیون آمیخته باشند مالدین و در 

طبیخ کفتار و خرگو ش و روباه یا آبزن علیوخان نشانیدن ناف  و اگر قسط تلخ جندبیدستر فرفیون فلفل سیاه کوفته 

رج عصب او در شب وقت خواب طال نمایند و صبح بشویند برای بیخته بروغن ماسب آمیخته بر عضو مرتعش و مخ

رعشه بلغمی مفید و از روفس منقولست و بعض سالطین در مجریات خود از بعضی اطبا نقل کرده که خوردن جوز تازه 

سویدی مینویسد که اکل  اقوال حذاق. در ازالة رعشه مجرب ست و کذلک شرب روغن سداب بقدر پنجدرم در حمام

رطبة مسلوق و ضماد آن و شرب آب آن و تخم آن بروغن و شم لحای آن و کذا بچة کبوتر که آنرا تا یکماه دانه بقله 

گرسنه خورانیده باشند و سر و گردن با آن نپزند و کذا اگر آنرا حب المحلب پانزده روز بخورانند و سر و گردن او بعد ذبح 

و کذا تنقل مغز حب الصنوبر کبار بشکر و کذا احلتیت جندبیدستر شخم  دور کنند و همراه او نپزند و آن بچه را بخورند

حنظل قنطوریون دقیق هر واحد نیم درم هر روز خوردن در رعشه مجرب من ست و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب 

ا پودینة بیخ خطمی بشراب و یا عسل و یا جندبیدستر تنها و مخلوط بروغن گل تا سی و پنجروز هر روز یکدرم یا ب

کوهی آمیخته و یا شرب حجرالمها یکمثقال و یا قسط هندی تنها یا بعسل بست ورم و یا غافث و یا اکل کرنب بستانی 

بدوام و یا دارچینی که نف  بلیغ دارد و یا دارچینی مخلوط بقردمانا و یا شوربای خروس پیر بقرطم و بسفایج و نمک و یا 

نه خورانیده باشند و یا روغن حرمل و یا فلفل و یا مغز حب الصنوبر کبار بعسل لحم ماکیان که یکماه او را حب گرس

آمیخته و یا روغن شونیز و یا روغن بلسان نیم مثقال مخلوط بروغن بادام تا ده روز متصل و یا فرفیون و یا اکل بقلة 
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سه درم بآب گرم تا هفت روز فرنجمشک و شرب عرق آن و یا حب صبر بهر تنقیة ماده و یا قنیطوریون دقیق هر روز 

متصل و یا یکمثقال از آن با نیم درم جندبیدستر و یا خریق سیاه بهرقی و یا حب الغار و بالحم افعی مصلح بدستوریکه 

در ترکیب تریاقست و یا حلتیت بقدر باقال صبح و هنگام خواب و یا روغن بلسان هر روز نیم مثقال بشراب حلویا نبیند 

ده روز متصل و یا غاریقون و یا فلنجه و یا درونج و یا روغن نارجیل و یا کراث و یا مداومت اکل فندق مویز یا عسل تا 

و یا ایرسا و یا گلنار یکدرم ده روز متواتر بجالب و یا سرونجان و یا سداب بستانی سه وقیه درنه وقیه آب جوشانیده تا 

وشانند تا آب فانی گردد و زیت بماند و این روغن پنج درم نصف بماند صاف نموده و بوزن او زیت طیب داخل کرده بج

بنوشند و طال روغن جندبیدستر و یا قسط هندی مخلوط بروغن غار و یا فلفل و یا بیخ فثاء الحمار چهار درم حاتیت 

ه بر یکدرم و غبار آسیا پانزده درم با هم سرشته گرم کرده و یا کرنب و یا وض  صوف مغموس در زیت کهنه گرم کرد

فقرة وی از قفار پشت و یا سرکه و یا روغن نارجیل و یا ضماد شیطرج و تمریخ روغن خردل بر فقرات پشت و گردن و 

یا زیت مخلوط بفلفل و یا روغن و کذا شرب و تمریخ روغن دارچینی و یا روغن یاسمین بری و یا روغن شبت و یا 

ط روغن حرمل بآب مرزنجو ش و یا مغز چلغوزه و یا روغن شونیز روغن خردل و یا روغن بطم و یا روغن بیدانجیر و سعو

و تعلیق حجر المها که آن بلورست و یا بالد رویارته و غذا بآب طبیخ نخود سیاه مطیب بصعتر و زیت و یا چغندر تنها و 

ف بخردل و یا گنجشک مطبوخ بآب لبالب و قرطم هر واحد ناف  انطاکی گوید که امر بترک جماع و شراب صر

خصوصاً بر گرسنگی کنند و عسل و جوز بسیار خورانند و بچقندر و خردل و شوربای خروس پیر بقرطم و نمک غذا 

سازند و روغن خردل و بابونه بمالند و بر استفراغ با یارجات کبار لزوم نمایند و این معجون مجربست در سه روز یکبار 

نطوریون قرنفل هر یک ده درم پوست هلیلة کابلی صعتر بقدر دو مثقال بماء العسل گرم بخورند اسطوخودوس ق

دارچینی هر واحد هفت درم تربد غاریقون حلتیت جندبیدستر هر واحد چهار درم زعفران عاقرقرحا هر واحد سه درم 

ابوسهل گوید که بعد تنقیه بحب منتن و حب شیطرج . بعسل سرشته بردارند و انچه در فالج گذشت درینجا کار برند

شیخ میفرماید که اگر این . بید انجیر و روغن سداب و روغن فرفیون و روغن قسط و روغن قثار الحمار بمالندروغن 

مر  از اخالط متشربه یا غلیظ باشد یا علت راسخ گردد محجمه بر فقرة اولی از فقرات پشت بغیر شرط نهند و در 

خر االمر هر گاه مر  بطول انجامد جندبیدستر در شربت آبزن روغن گرم و شوربای روباه و کفتار و بز کوهی نشانند و آ

عسل و یا بایارجت کبار دهند و حب مرتب از سداب و اسقولوقندریون خورانند و از دماغ خرگو ش بریان رده انتقاع بسیار 

می یابند و چیزیکه مرتعش را نف  میکند اینست که شربت عسل بآب مطبوخ تخم خطمی و برگ امونیون نیم اوقیه 

بنوشند و همچنین عصارة غافث بآب خورند و عالج استرخا بعینه استعمال نمایند و اگر رعشه خاص در سر باشد 
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باستعمال اسطوخودوس بقدر یکدرم یا دو درم تنها یا باریج فیقرا هر واحد یکدرم حب بسته یا بشربت عسل تجربه کرده 

طبری گوید عالج نوع رعشه که از . کبار خوردن نیز مجرمستشده و حب قوقایا از یکدرم تا یکنیم درم در هر ده روز ی

فساد مزاج بارد باشد پرهیز مریض ست و اقتصار بر لحم حمل یکسالة بریان بزیت و من  او از اکثار از ان و نوشیدن 

شراب کهنه بمقدار معتدل و خوردن حبوب حاره مثل حب شطیرج و حب سکبینج و حب اصطمخیقون و حب نفط و یا 

حب بگیرند سکبینج صاف و حلتیت هر یک دو درم جاو شیر یکنیم درم این همه را در آب کرنب نبطی ترکنند تا  این

بگذارند بعده بگیرند تخم کرفس و انیسون و بادیان و اشنه و عاقرقرحا هر واحد یکدرم صمغ سداب و فرفیون و 

ه غاریقون و تربد هر واحد دو درم وج یکنیم درم جندبیدستر هر واحد دو ثلث درم سلیخه از قشور و چوب او پاک کرد

مشک رع درم همه را کوفته بیخته با صموغ مقوعه سرشته جها مثل فلفل سازند و انگشتها را وقت بستن حبوب بروغن 

بلسان چرب کنند شربتی از ان سه درم بآب نیمگرم سه شربت در مدت سی روز ازین حبوب بخورند بعده باین حقنة 

نسخة آن خار خسک بابونه اکلیل الملک قرطم کوفته بزرکتان حلبه برگ سداب برگ شبت هر واحد . نندحاده حقه ک

یک کف قنطوریون دقیق باقة کبیرهشخم حنظل خوب زرد سه درم جاو شیر سکبینج اسقولوقندریون هر واحد پنج درم 

قسط روغن نردین هر یک پنج درم روغن همه را بپزند تا آنکه صموغ بگذارد بعده بمقدار قوت علیل صاف کرده روغن 

بلسان یکدرم بران ریخته در هاون حل کنند بعده بدان حقنه کنند و این بالغ ترین حقنها ست برای این مر  و 

اعضای مرتعشه و پشت و فقار را بروغنهای گرم بمالند و بهترین آنها روغن مجموعه است که در تشنج گذشت در ان 

داده بر اعشا مالند و اگر آنرا بنوشند و یا بدان حقنه کنند ناف  بود و امر باستعمال ایارجات  اندک جندبیدستر مشک جو ش

مثل ایارج جالینوس و ایارج ارکاغانیس در بعض اوقات کنند و بران ادامت ننمایند و بهترین چیزی که در ارتعا ش حادث 

یکند لیکن در استعمال او شرائط بسیار ست و آن از سوء مزاج استعمال کنند تریاق کبیرست که این در یکروز اثر م

اینست که در کبد و طحال و معده فساد نبود و بدن از اخالط فاسده پاک باشد و فصل معتدل یا فریب باعتدال بود و 

بدترین اوقات استعمال او آنست که آفتاب در برج اسد یا در جدی باشد و بهترین او آنست که آفتاب در حمل یا میزان 

د و مرا خر از فعل تریاق درین علت بشئ بسیار عجیب داده اند و قاضی معروف بابوالبائب را دفعة تشنج عار  شد و بو

سعید گوید که رعشه حادث از غلبة سوء مزاج بارد یا از . تریاق بقدر مثقال او را خورانیدند و همان روز صحت یافت

د و عالجش بچیزهای مسخن عصب و محلل فضول مثل حب کیموس غلیظ صحت می یابد بدانچه حذر از ان به میشو

منتن کنند و بعد تنقیه اصالح مزاج بگلقند عسلی و استعمال جوارشات کنند و دلک شدید اعضای مرتعشه و مالش آنها 

بروغن قسط نمایند و در اب کبریتی نشانند و از امتالی معده حذر کنند و غذا لطیف مثل مطبخنات و لحوم صید سازند 
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قنابر و عصا فیر خورانند و در استعمال اغذیة مسخنه اسراف نکنند تا رطوبت اصلی فانی نگردد و از جماع و کثرت  و

ابن الیاس گوید که جالب گرم از بادیان و انیسون هر یک دو درم . سکر باز دارند چه کثرت شراب محدث رعشه است

رطم و اندک دارچینی و زنجبیل و زعفران و فلفل سازند و بعد گلقند عسلی ده درم نوشانند و غذا فرورة نخود بمغز و ق

ظهور نضج در قاروره تنقیة بدن بحب ایارج یا حب صبر کنند و بعد تنقیه روغنهای گرم مثل روغن سته  فندق و جوز و 

عرق اورند و  بید انجیر و کتاب نوشانند و اصول اعضا بروغن قسط بمالند و در افتاب و حمام گرم و تبمرغ بر طابق گرم

لحوم جزور و اسپ ایشان را ناف  بود و خوردن نارجیل نف  بین میکند و مغز سر خرگو ش نیز بالخاصیة مفیدست و 

صاحب رعشه ا دلک اعضا و مالش بروغن جندبیدستر و روغن بابونه و غیره ادهان حارة محلله ناف  ست و پیری ضعیف 

گیالنی از بعض . کثیر الملح نوشید و اسهال قوی آمدند و صحت یافترا دیدم که رعشه او را عار  شد پس آب مالخ 

اطبا نقل کرده که اگر رعشه دوام کند و السیما در حمیات باید که ترطیب بدن کنند با دهان مرطب و هنگام سکون 

اولی از گردن  تپ بزیت کهنه یا بروغن قثار الحمار مالش نمایند و صوف بروغن آغشته بر اطراف نهند و محاجم بر فقرة

تا اول فقرة پشت گذراند پس اگر مر  مزمن گردد باید که مریض را در روغن هر روز بنشانند و یا در اب و زیت و اگر 

در انجا برودت باشد شربت عسل و جندبیدستر بنوشانند و مسکن او در مواض  گرم باشد و بغذا سری  الهضم مثل حریر 

چه گوشت او نرم باشد بدهند و چون تپ زائل شود در حمام داخل کنند و از اب سرد ها غذا سازند بعده طیور و ماهی ان

 . و شرب شراب اجتناب نمایند

 عالج رعشة شرابی

در رعشه که بسبب کصرت شرب شراب بود گویند که این دو از مجرباتست بیخ مهلک محکوک سوده سه ماشه در 

دام چهار عدد دایرسا سه ماشه باشهد یکنیم توله خورند و بقول عسل یکتوله آمیخته تا یکهفته بخورند و یا مغز با

مسیحی و غیره درین نوع بعد ترک شراب اصالً تقویت دماغ بروغن گل و روغن مور دو روغن حنا باندک سرکه آمیخته 

غ ماده و تناول اغذیه مغلظ خون مثل کرنب و عدس و لحم گوساله و ادمغه و مانند آن مقید بود و بقول شیخ استفرا

کنند و استعمال روغن قثاء الحما و مانند آن و ادامت مالش بروغن قسط نمایند و روغن حند قوقی را درین باب خاصیت 

عجیب ست شربا و تدهینا و همچنین اگر رطبه تنها ضماد نمایند و صاحب کامل گفته باید که اجتناب از شراب نمایند و 

رده ریزند و یا آب حصرم یا روغن طل  یا روغن بید که این درین باب بر سر مریض روغن گل و سرکه خوب مخلوط ک

ناف  ست و دماغ خرگو ش بریان و گوشت بر مطبوخ بعدس و کرنب و لحوم عجاجیل و غیره بخورانند و شربت 

طبری گوید که ترک شراب یکبارگی کنند و من  از اطعمة منجره و غلیظه و اقتضار بر لحوم . اسطوخودوس ناف  ست
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مالن صنعار و جدی و بچة ماکیان و زردی بیضه و مانند آن نمایند بقدر امکان و سعوط بروغن گل سازند و روغن گل ح

و سرکه نیمگرم بر سر ریزند و تضمید سر باین ضماد کنند بگیرند عصی الراعی و حی العالم اندک و در سرکة کهنه 

ب بزنند و خرقه بدان الوده دائم ایام متوالی بر سر نهند و بجوشانند تا قوت او سرکه اخذ کند بعده بروغن گل و گال

حفظ مزاج او را تغییر کنند چه اگر مزاج بدن متغیر گردد با وجود آن تقویت مزاج دماغ او ممکن نبود پس اگر دالیل 

ا دهد تبخیر بسوی امتال معلوم شود تنقیه بحقنة لین کنند و چیزی از ادویه نوشانند بهر آنکه هر چیز که معده او را ایذ

سر او کند و انچه تبخیر بسوی سر یا ایذا بمعدة او نماید در ارتعا ش او افزاید و در بعض اوقات اشیای حاره که در نهایت 

و گل او و گل یرخ اگر زمانة او *** حرارت نباشد مثل شاهسفرم مبلول و مرزنجو ش مغموس در سرکه و حشیش 

د آن ببویند و امر بدخول حمام بر ناشتا و ریختن آب نیمگرم بر سر نمایند و در ان باشد بعد پاشیدن سرکه بران و مانن

بسیار نه نشینند و از حرارت حذر کنند چون حرارت اشتداد نماید برودت اشتداد کند و صاحب این نوع متحمل استفراغ 

 . کثیر نبود

 عالج باقی اقسام رعشه

ک جماع کنند و خصوصاً بر امتال و بهر تقویت هر چه در فصل در رعشة جماعی که از کثرت جماع عار  شود تر

ضعف باه برای تدارک ضعف گفته میشود و انچه در عالج صداع جماعی گذشت بکار برند و نوشیدن شیر تازه و مالش 

ز که بدن بروغنها و خوردن بیضة نیم برشت نیز مفید بود و حکیم علیوخخان این دوار از مجربات خود نوشته اند تمرمو

در درخت پخته باشد یکعدد بیخ مهلک مقشر سه ماشه تا یکهفته وقت صبح بخورند و ایضاً ثمرموز پخته یکعدد 

مصطکی روی دانة هیل مکد سه ماشه نبات یکنیم توله ساییده خورانیدن ناف  نوشته همچنین زردی بیضة مرغ خام 

و همین قدر آب بیاید و عسل از انگشت آمیخته لیکن  اول بنوشند بعده در پوست آن همانقدر روغن گاو گداخته تنها

قبل ازین ناککسیر دو ماشه قرنفل یکماشه شکر تیغال سفوف ساخته بخورند و گویند که شرب جاو شیر در رعشة 

جماعی سودمند ست و نوشیدن چای خطائی درین باب اثری عظیم دارد و از تجارب انطاکی ست و رعشه که از اجتماع 

فصد کنند بشرط تیقن غلبة خون و مسهل صفرا دهند و اصالح مزاج بسکنجبین و آب انار نمایند و غذا  خلط حار بود

بزیرباج یا شوربای چوزة مرغ بآب حصرم سازند و بیمار را در حمام داخل کنند و در استعمال مبردات اسراف نکنند و 

ق عنب الثعلب شربت بزوری تسکین حرارت کرده گاهی در رعشه بفصل تابستان اول از لعاب بهدانه عرق گاو زبان عر

باز ماء االصول میدهند و گاهی بعد مسهالت برای تسکین حرارت آبله مربی ورق نقره بالعاب بهدانه در عرق گاو زبان 

و عرق عنب الثعلب و عرق کاسنی براورده شربت اسطوخودوس داخل کرده میدهند و رعشه که از یبوست عار  گردد 
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ت و العالج گفته اند بهرحال معالجه بمرطبات مثل شربت بنفشه و سیب کنند و غذا مزورة ما ش بکدو و بسیار ردی س

مغز بادام و حریره مرتب از شکر و آرد و روغن بادام سازند و باقی تدبیر ش از عالج امرا  عصبی یا بس و تشنج یبس 

ه اند استعمال نمایند پایچه بزغاله نه عدد سر جویند و این آبزن علیوخان که در ان بعض تصرف حکیم شریف خان کرد

آن سه عدد ماهی تازه یک عدد و سرطان مهری ده عدد جرادة کدو و خیار و بادرنگ مغز هندوانه هر واحد یکرطل جو 

مقشرگل نیلوفر تخم خرقه تخم کردو کاهو هر یک نیم رطل در اب سیر بسیار یا آب شیرین بپزند تا آنکه مهرا گردد 

کرده روغن بنفشه و کدو اضافه کرده در ظرفی کالن انداخته مریض در ان نشیند تا آنکه سرد گردد و بعد پس صاف 

خروج از ان باین روغن نشوق ننمایند آب کدو آب خیار آب بادرگ هر یک ده درم آب نیلوفر دو اوقیه روغن بنفشه چهار 

رند و آنچه از خوف و غم و غضب و غیره اعرا  نفسانی اوقیه همه را بجوشانند تا روغن بماند و آب فانی شود بکار ب

باشد بتحقیر و دلجوئی و امیدواری و خواب و راحت و مانند آن هر چه انسب بود تسکین نمایند و انچه از نقاهت افتد 

قوت بعد از الة سبب تقویت دل و دماغ نمایند بمرحات مناسب و بتکثیر غذا و نوم معتدل و طیب و اندکی شراب الغلش 

کنند و انچه از زخم و گزیدن حیوان و حرق نار باشد هر چه در مقام آنها بیاید استعمال نمایند و ایضاً در گزیدن حیوان 

 . مناسب بود*** بادرنجیه و غذا *** ذی سم خوردن تریاق 

 ارتعاد

هی بسبب کثرت عبارتست از پریدن اعضا مانند برق در خواب و بیداری و سببش غلبة رطوبت است در دماغ گا

نوشیدن شراب میباشد پس انچه از غلبة رطوبت باشد بتدریج پدید آید و دیر دیر افتد و اکثر وقت شروع خواب پیدا شود 

و همان زمان مریض بیدار گشته مبهوت ماند و دو سه بار متواتر افتد و تا یکدوساعت هیچ نباشد و باز چون چشم 

همچنین در روز و بسا باشد که دست و پا بلکه همه بدن از بستر خواب یک  بپوشد و نزدیک بخواب رسد ظاهر گردد و

وجب و یازده بپرد در خوای و هم در بیداری و اما انچه از کثرت شرب شراب باشد همه عالمات مذکوره در ان ظاهر 

م صلب و یا بسبب باشند لیکن یک بیک افتد و زود زود پدیدار و گاهی این مر  بسبب بودن سرطان در پستان و یا ور

سوختن جانب جگر و خصوصاً از بارد و افتد و این هر سه قسم عالج اصالً نمی پذیرد اال ماشاء اهلل کذا فی االندیمیز 

در طوبی جهت نضج عالج . یاورا قم مشاهده کرده که زنی را بعد تولد بچه این مر  افتاد و در سه روز هالک گردید

ادیان پوست بیخ کاسنی فقاح اذخر اسطوخودوس هر یک نه ماشه قنطوریون دقیق در ماده این منضج دهند پوست بیخ ب

ونج عقربی عود صلیب هر یک چهار ماشه حب کاکنج یکتوله بسفاینج بادرنجبویه شکاعی باداورد هر یک هفت ماشه 

صبح گلقند عسلی  انجیر زرد پنج عدد مویز منقی سه توله شب در عرق اذخر و اسطوخودوس و ابریشم ساده خیسانیده
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پنج توله اضافه نموده بجوشانند که بچهارم حصه آید مالیده صاف نموده بنوشانند و بعد یکپاس نخوداب مرغ نوشانند و 

وقت دو پهر غذانان تنوری بشوربای کبک و یا دراج و یا سنگخواره دهند و بجای آب بر عرقیات مذکوره اکتفا نمایند و 

ه تا حصول نضج نوشانیده تنقیة بدن و دماغ نمایند بحب ایارج و قوقایای علیوخان و شبیار تا هفت یا نه روز بلکه زیاد

م  اضافه بعضی ادویة مسهله مانند سنا دو توله تربد سفیدر یوند خطائی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیار شنبر 

اشه و آنروز نخوداب وقت دو پهر ترنجبین هر یک هفت توله شربت دینار علیوخان چهار توله روغن بادام هفت م

نوشانند و شام غذا بدستور دهند و صبح تبرید عود صلیب سوده الجور و مغسول مصطکی هر واحد یکماشه در دواء 

المسک تلخ نه ماشه ورق طال یکعدد پیچیده اول بخورانند بعده قنطوریون دقیق اذخر بسفاینج گل گاو زبان هر یک 

ه صغر فارسی هفت ماشه در عرق بادرنجبویه و اذخر و ابریشم هر یک ده توله بجوشانند چهار ماشه حب کاکنج نه ماش

که سوم حصبه بمالند مالیده صاف نموده شربت اسقیل علویخان دو توله داخل کرده تو دریین نه ماشه پاشیده بنوشانند 

یفل اسطوخودوس علیوخان با و وقت دو پهر غذا بدستور دهند و همین نمط چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل اطر

شربت اسقیل دهند و این کماد بسیار مفیدست مغز قرطم مغز پنبه دانه هر یک نه توله کنجد چهار توله جوزبو ابسباسه 

حب کاکنج هر یک چهار درم گاو رس و یادخن بست توله نیمکوفته در پارچة سفت بسته بر تابه گرم نموده بکار برند و 

تر یکماشه زعفران چهار حبه مشک شش حبه هپعود صلیب هفت حبه در شربت یاقوت علیوخان این دو اناف  جندبیدس

در شرابی اول ترک شراب کنند و اگر دفعة نتوانند بتدریج بگذارند و بجای آب بر ماء العسل که در اما یکتوله بلیسانند و 

و ایارج علیوخان بکرات و مرات نمایند و بعد از عرق کاکنج و بادیان ساخته باشند اکتفا کنند و تنقیة دماغ بحب قوقایا 

تنقیه جهت تعدیل مزاج معجون سیر علیوخان بعمل ارند و روغن قاوندی مرکب و اسقیل و جند در رف  این علت عظیم 

االثر ست و این دوا دهند زعفران چهار حبه اصل السوس مقشر یکماشه سوده در عسل یکتوله آمیخته بلیسانند و 

اسه و شونیز و اسطوخودوس هر یک یکماشه در عسل یکتوله و کماد از شونیز و پنبه دانه و گاورس نه همچنین بسب

 . توله سازند که بسیار مفیدست و حب جند و حب فاوانیای علیوخان که بهر صرع ناف  درین باب اثری عظیم دارد

 حذر

جا که سبب بود و قوت حرکت نیز و آن عبارتست از نقصان یا بطالن حس لمس بحسب ضعف و قوت سبب پس ان

ممتن  گردد تغیر در حرکت نیز راه یابد و در ینحالست تا که مستحکم نشود حذر با رعشه بود و هرگاه مستحکم گردد با 

استرخا باشد و گاهی حذر بال عسر حرکت بسبب اختالف عصب حرکت و حس نیز یافته شود و باشد که در ان عضو 

خلش سوزن محسوس شود و بسبب سوء مزاج بارد یا امتالس عصب از خون و سبب چیزی همچون حرکت مورچه و 
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حذر امتناع قوت حساسه است از سلوک در اعصاب و اعضا و آنا دو سبب ست یکی ضعف قوت چنانچه در اخر حمیات 

و یا حار رویة حاره و وقت غشی و قرب موت افتد دوم فساد مزاج که بسموم بارد مثل خوردن افیون و گزیدن عقرب 

مثل خوردن بنیش و گزیدن مار و یا بحرارت شدید مثل حمام شدید الحرارت و حمیات محرقه و یا غلظ جوهر عصب از 

سوء مزاج بارد داخلی چنانچه خوردن اشیای بارد یا خارجی چنانچه سیر در برف و مواض  بارده و یا سده از اخالط غلیظ 

را و رطوبت مائی نیز سده افتد و از قط  عصب و رسیدن نوک نشتر در فصد مثل خون و بلغم خام و سودا و گاهی از صف

بعصب و یا سده از ضفطة ورم و خراج و ربط رباط و ر  شدید و خل  عضو و کسر و جلوس بر یک هیئت و وضعی که 

اهی حذر بآن خون بسیار در عضوی بریزد و گاهی احتقان ریاح تخت فقار موجب انطغاط نخاع و محدث سده گردد و گ

از یبس و جفاف مسدّد و مسالک افتد و ازین قبیل ست حذر اطراف که در حمیات حاده بسبب تحلیل رطوبت اصلی افتد 

و جالینوس گوید که گاهی صاحب مزاج حار یا بس را از خوردن دوای حار یبوست زیاده میگردد و در اطراف او حذر می 

باب حذر اگر در نفس دماغ بود حذر عام در تمام بدن باشد و اغلب که افتد پس باعضای دیگر متادی میشود بالجمله اس

این در همان روز هالک کند و اگر در هر دو شق نخاع بود حذر در همه تن سوای اعضای رو افتد و اگر در یک شفق 

عصب یا  نخاع باشد حذر در نصف بدن افتد و اگر در عصب واحد یا در شعبة او بود حذر مخصوص بعضوی باشد که آن

شعبة او بدان عضو پیوسته و حذر بارد چون مزمن و مستحکم شود و طول کند باسترخا مؤدی گردد و بسیاری حذر مذر 

بسکته یا صرع یا تشنج یا کزاز فالج عام بود و حذر کل عضو هر گاه دوام کند و مشتد گردد منذر بفالج یا تشنج بود و 

بمایخولیا ست و حذر تاب  حماسی حاده دلیل موت بوده بیشتر حذر عقب  حذر روی منذر بلقوه باشد و حذر مراق مذر

ذات الریه و ذات الجنب و سرسام بارد افتد و هرگاه حذر در عضوی دوام کند و او را استفراغ زائل نکند و عقب او دوار 

حذر گردد و راقم افتد منذر بسکته باشد و بعضی گویند که حذر چون قوی شود فالج گردد و فالج چون ضعیف شود 

اسباب حذر آنست که اوال قوت و ضعف مریض از نبض و طریق تشخیص . گاهی دوام حذر مقدمة جذام مشاهده نموده

غیره دریافت نمایند اگر قوت ضعیف باشد و آثار غشی یا قرب موت یافته شود سبب حذر ضعف قوت باشد و اال حال 

چیزی از قسم سموم یا بارد یا گزیدن حیوان زهردار یا حمام شدید تقدم وقوع امرا  مثل تپ حار و غیره یا تناول 

الحرارة یا رسیدن سر وی شدید یا قط  عصب یا درم یا بستن عضو یا ضربه و سقطه یا خل  عضو یا نهادن عضو بر یک 

اگر این هیئت و شکل تا زمانه دراز بپرسند پس بهر کدام ازین اسباب که مریض اقرار کند سبب حذر همان باشد و 

اسباب یافته نشود بر عالمات مخصوصة مواد نظر کنند مثالً اگر تربل و سستی بدن و سفیدی رنگ و ثقل حواس معلوم 

شود حذر بلغمی و رطوبی باشد و گر سرخی رنگ و چشم و امتالی عروق و ثقل بدن و خواب مفرط و یا سرخی عضو 
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ت مخصتة سودا یا صفرا ایارج یافته شود سبب حذر همان ماده مائلق یسائی مدرک گردند حذر دموی باشد و اگر عالما

 . باشد و اگر عضو مخدور الغر بود و تقدم استفراغات کثیر یا محلالت مفرط اتفاق افتاده باشد حذر یبسی بود

 عالج حذر بلغمی و رطوبی

علب بیخ کاسنی بادیان بطوریکه در عالج امرا  بلغمی از تنقیه و تعدیل مسطور شد عالج کنند و گاهی عنب الث

بیخ بادیان هر یک شش ماشه گاو زبان اسطوخودوس گل سرخ هر یک چهار ماشه منبقی دو توله انجیز زرد سه عدد 

جوشانیده گلقند مالیده صاف کرده میدهند و بعد نضج مغز خیار شنبر ریوند چینی سنای مکی غاریقون بسفایج افزوده 

ت مزاج شاهتره شش ماشه گل بنفشه چهار ماشه عناب پنج دانه عو  بادیان بدستور مسهل میدهند و در صورت حرار

بیخ بادیان می افزایند بعده از حبوب مسهلد مثل حب ایارج و قوقایا تنقیه میکنند و بعد تنقیه ادویة مسخنه بلغمی و 

حمام داخل کنند و گلقند  سودای و استعمال نمایند و موض  را خوب بمالند و بروغن قسط و فرفیون تمریخ نمایند و در

عسلی بخورانند و سکنجبین بز روی بنوشانند و جوار ش بالدری بدهند و عاقرقرحا مویزج باریک سوده بسرکة کهنه و 

آب پودینه طال کردن معمول ست و صالی عاقرقرحا بآب با شراب با روغن زیت نیز مفید ست و ضماد خردل با سرکه 

سیاه سوده در شیر آک مساوی آمیخته هفت روز طال نمایند و از آب سرد  مجرب حکیم شریف خانست و یا فلفل

پرهیزند و روغن موم و روغن حکیم میرزا سلیمان و روغن تألیف حکیم علیوخان و ضماد ایشان نیز مجربست و اگر از 

کنند تا مواد از  این ادویه فائده نشود حجامت م  شرط کرده شب یمانی تنکار در آب لیمون ساییده بر موض  حذر طال

زخم خارج شود و هر گاه زخم خشک گردد عاقرقرحا خردل ارشیشعان در سرکه ساییده طال کنند و طالی روغن هر 

تال از مجربات والد مرحوم ست و ریاضت عضو و دوام تحریک او و خوردن غذای مجفف و لطف مثل غذای مفلوج 

قنابر و تیهور خورانند و انچه در رعشه و فالج گفته شد همه  نافعست و یا نخوداب دهند و اگر قوت ضعیف گردد لحم

سویدی مینویسد که اکل لحم تازة دلدل که نوعی از اقوال اطبا . مفید بود و از نوشیدن آب سرد عقب طعام کنند

خارپشت ست بدفعات و کذا استعمال شخم حنظل و کذا خوردن زنجبیل مربی و کذا مالیدن روغن تخم مشمش تلخ و 

ا خوردن گوشت ماکیان که ده روز آنرا حب الحلب خورانیده باشند و کذا کبوتر بچه که پانزده روز آنرا حب بخورانند و کذ

کذا نبات انجره سلوق بروغن بادام خوردن و گل او باریک ساییده بعسل سرشته لیسیدن و کذا خوردن سرطان نهری ده 

کرده که شرب ریوند و یا قسط بماء العسل در حمام و یا  روز متصل درین مر  مجرب منست از اطبای دیگر نقل

فرفیون بزیت و یا ایرسا و یا برگ سوسن و گل او و روغن او یا عاقرقرحا بسرکه و یا سورنجان و یا جندبیدستر و یا لحم 

است و یا لحم گور قنقذ تازه و مملوح و یا بهمن سفید و با ماء العسل عو  آب و یا عنبر و یا با زرد که آن میعة سائله 
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خر و یا اکل بقلة شبت و شرب عصارة آن و یا ایارج روفسن بهر تنقیه بعد نضج و یا طبیخ خاشا و یا طبیخ تخم کرفس 

تنها و بایارج فیقرا و یا زنجبیل و یا معجون فالسفه و یا سلیخه و یا پوست بیخ کبر و یا بعدة چبلی و یا حنطیای نازومی 

یا تربد و یا جاو شیر بعسل و یا لحم ماکیان که پانزده روز حب گرسنه خورانیده باشند و یا  بعسل و یا اشق و درم و

حلتیت نیم درم چند روز و یا سکبینج نیم درم بشراب کهنه تا پنجروز متواتر و یا روغن او بآب مرزنجو ش با بآب برنوف 

دارد و یا نخود سیاه و یا نخود سرخ یکشب در  و یا خولنجان و یا روغن زقوم از پنج توله تا هفت درم که نف  عجیب

سرکه تر کرده خوردن و یا در ونج و یا اصاب  الصفر و یا حرمل و یا کندر و یا بیخ فاشرا و شرب و تمریخ فرفیون بروغن 

غار و یا قثاء الحمار سرشته و یا بدار چینی و یا عاقرقرحا و یا سکنبیج و یا روغن آجر و یا روغن خردل و یا روغن حب ال

قطران و یا روغن بلسان و یا میعة الرمان و یا سنبل الطیب و یا روغن بطم و یا روغن سداب و یا روغن شونیز بر قفا و 

و تمریخ قسط هندی بروغن بان و یا قیروطی بروغن سوسن و سیعة سائله و یا قیروطی بعاقرقرحا ساخته و . قفار پشت

وغن زیت جو ش داده یا روغن خردل در حمام و ضماد نخود سفید و یا روغن یا روغن بیدانجیر و یا شخم حنظل در ر

قسط و یا فرفیون و یا خاکستر سرطان مخلوط بزیت و یا مویزج سوده بروغن فثاء الحمار امیخته و یا سکنبیج و قفاح 

لتیت رب  اوقیه غبار آسیا اذخر و علک آمیخته و یا سکنبیج بروغن فثاء الحمار سرشته و یا طبیخ فثاء الحمار یک اوقیه ح

دو اوقیه آمیخته و یا جندبیدستر بروغن بان و یا عنبر محلول بروغن بان و یا خردل بروغن فتاء الحمار و یا بورق بروغن 

مذکور و یا با زرد و یا موم و زیت کهنه و یا روغن زنبق بموم و جندبیدستر و یا سلیخه و یا جعدة جبلی و یا قیروطی 

عاقرقرحا و جاوشیر و یا مشک بروغن بان بر فقرات پشت وگردن و یا مرزنجو ش سوده بروغن فتاء  بروغن سوسن و

الحمار سرشته و یا حرمل و شم و مضغ و بخور عنبر و شم و شرب و مشک و شونیز و ولک بحنظل که بر عضو حذر 

ل ارند و بیخ نیل کوفته بیخته هر شرط زده توتیای سبز و نوشادر در اب لیمون ساییده بمالند و حسب حاجت مکرر بعم

روز نهار دو درم بآب گرم تا شش ماه بخورند و از جمی  ترشی و بادی پرهیزند و اولی آنکه درین اثنا گاه گاهی تنقیه 

میکرده باشند و استعمال خاکستر هر تال که دراب دو دهی خرد کشته باشند تا چهل روز نهار و درم بآب گرم تا شش 

از جمی  ترشی و بادی پرهیزند و اولی آنکه درین اثنا گاه گاهی تنقیه میکرده باشند و استعمال خاکستر ماه بخورند و 

تخم دهتورة سیاه هشت جزو داخل کرده بسایند بعد شیرة برگ آگ داخل کرده خوب کهرل نموده طال کرده باشند 

ج کنند و در استفراغات تقدیم مجرب صاحب بقائی ست مسیحی گوید که هر چه محلل و مسخن باشد بدان عال

بحقنهای حاده نمایند پس اسهال بحب شیطرح و حب منتن کنند و هر گاه بدن از ماده پاک گردد روغن بیدانجیر یا 

روغن کلکالنج بماء االصول بیاشامند بعده موض  را بروغن فتاء الحمار یا روغن فرفیون یا روغن قسط که در ان 
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آمیخته باشند بمالند و اگر این کفایت نکند ایارج جالینوس و لوغاذیا دهند و بالجمله این جندبیدستر و عاقرقرحا سوده 

علت منذر بفالج ست لهذا در ان تهاون نباید کرد که مؤدی بفالج گردد و بتدابیر مذکوره در باب فالج معالجه کنند و 

وید کهچون سبب محدث حذر مثل سبب مجوسی گ. تبدیل مزاج ببالدری و معاجین قوی التسخین و التلطیف نمایند

محدث فالج ست اال آنکه ماده در حذر اندک سبب و ضعیف ست لهذا در عالج حذر بادویة که در مدار و قوت کمتر از 

ادویة محتاج الیه در فالج باشند احتیاج می افتد پس نظر کنند اگر خلط خام باشد با ماء االصول خفیف چند روز تا ظهور 

ه حب اصطمخیقون تنقیه کنند و اگر این فائده نکند حب منتن دهند و بعد تنقیة نطول ادویة مسخن نضج بدهند بعد

محلل بر عضو نمایند و روغن خیری و یاسمین و بان و مانند آن بمالند و صبر و مردراب پودینه حل کرده و عاقرقرحا و 

و از اغذیة مؤلد بلغم و از جماع اجتناب نمایند و  مویزج باریک سوده هر دو بسرکه و آب پودینه سرشته بران ضماد کنند

اغذیة مسخن که قوی االسخان باشن مثل نخوداب بزیت و زیره و شبت و لحوم ماکیان و دراج و کبک و امثال آن 

بدهند و بعد نضج و تنقیه در حمام داخل کنند و در امر حذر و عنایت بچیزی که در ان بنوشانند تمهل ننمایند که امرا و 

طبری گوید بنظر بزاج مریض و قوت او باید کرد پس بحسب مزاج و قوت او . مؤل باسترخا گردد و عالج مشکل شود

معالجه نمایند اگر مزاج او رطب باشد عالج او باشیای قوی الحرارة که در رعشه ذکر کردیم مثل حب منتن حار و 

منشف مثل روغن قسط و فاردین و فرفیون و  حبوب قوی الحرارة و معاجین مسخنه و مالش اعضا بروغنهای گرم

سداب جبلی و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و یایارجات کنند و اگر مزاج حار باشد قسمی از عر  یا سوء تدبیر یا اکثار 

اشیای مرطبه در حذر می اندازد پس واجب ست باشیای مفرط الحرارة عالج نکنند تا حذر زائل نشود و این اشیای حاره 

اعضا و مزاج مضرت رساند و مؤدی به تشنج و فسادی گردد که تالفی او ممکن نبود بلکه در معالجة آن حقنهای بسائر 

معتدل با دهان متوسط الحرارة مثل روغن خیری و روغن بیدانجیر و مانند آن استعمال نمایند و در مالش اکتفا کنند 

غن بطم همه مجموع ست بغیر آنکه در ان چیزی از بروغن مجموعه که آن روغن خیری و یاسمین و بیدانجیر و رو

فرفیون یا سداب بجوشانند و مریض را مسهالت متوسط الحرارة مثل حب اصطمیخقون اصغر وحب ایارج خورانند و 

غرغره بمویزج و سماق و خردل و مانند آن سازند پس اگر ذر در هر مزاج که باشد مستعر گردد مریض را مسهالت 

ل حب اصطمخیقون اصغر و حب ایارج خورانند و غرغره بمویزج و سماق و خردل و مانند آن سازند متوسط الحرارة مث

پس اگر حذر در هر مزاج که باشد مستعر گردد مریض را ماء االصول بروغن بادام تلخ بنوشانند و بعد از آن ایارج 

ر هر شربت مسهل هفت روز باشد و جالینوس مقوی بتربد و غاریقون دو سه دفعه خورانند در شرب ماء االصول به

مالش عضو حذر بدست و یا خرقه گرم کرده اگر مزاج انسان بسیار رطب باشد خیلی نیکوست و در امر انواع معالجات 
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حذر طول نمی کنیم بهر آنکه معالجة او مثل معالجة رعشه و فالج قریب بیکدیگر ست و نبض صاحب حذر هر گاه عام 

ارورة او سفید غلیظ و باید که غذای او اشیای مسخنه مثل گنجشک و کبوتر بچة پروازی و باشد بطی متفاوت بود و ق

زیت رکابی و نخوداب بزیت و لحم حمالن یکسال باشد و از معجونات جوار ش کسروی که معروئف بجوار ش عنبرست 

و حذر در مزاج رطب منذر و تریاق اربعه استعمال کنند و امر کنند دائم بخائیدن مصطکی و کندر و ریختن آب دهند 

انطاکی گوید بر خوردن زنجبیل و شبت لزوم نمایند و فلفل سیاه بزیت مطلقاً . بفالج و بقوه بحسب عضو حذر بود

ستعمال کنند و انچه در رعشه مذکور شد بعمل رند و تریاق الذهب مجربست و کذا شرب زهرة ماده گاو و با هموزن آن 

ب نوشته که اذحال قرطم در حقنه مخسن عصب ست چنانچه مذکور شد و رازی روغن کنجد مجرب محشی شرح اسبا

گفته که اگر حلتیت نیم درم و مثل آن سکبینج بخورند و چند روز برین مد اوست نمایند حذر را نف  بخشد و خوردن 

یر یا باالی او حمام گوشت بریان خرگو ش نیز ناف  بود و از مجربات در ازالة اینست محذور قریب مکانی که اندران یا ز

باشد سکونت اختیار کند و ابن زهر گفته که چون کبوتر را دانة گرسنه بست روز بدهند و  دانة دیگر بعد از ان گوشت 

او بخورند حذر را نف  کند و چون پانزده روز حب المحلب خورانند نیز ناف  و مجرب نوشته و همچنین اگر ده روز حب 

ی نوشته که خوردن خردل و ضماد آن ناف  و حذرست و ضماد ش با سرکه مجرب منست المحلب خروس را دهند و راز

و حنین گفته که کربای دار فلفل حذر را نف  میکند و مالقی نوشته که چون فلفل را سوده در زیت پخته بر موض  حذر 

و زهرة مادة گاو مساوب بر  نهند بسیار ناف  بود و کذا طبیخ وج شربا و نطوال نافعست و ابن بیطار طالی روغن کنجد

حذر مجرب و مزیل آن بالد شیهه نوشته و ایضاً گفته که اگر لحم مملح خشک کردة دلدل بخورند در ازالة حذر 

مجربست و در تحفه نوشته که شرب بول بقر برای دف  این مر  مجربست و کذا زیت انفاق نیست و دو درم و مثل او 

نیز سه روز در حمام بخورند و از اب سرد اجتناب نمایند حذر را زائل کند و مجرب عسل و ثلث او کندر و اگر روغن شو

ست و رازی دکر کرده که اگر عاقرقرحا و حب الغار و مویزج و فرفیون و مرزنجو ش و بورق و خردل هر واحد اوقیه 

و مخدور ضماد کنند حذر را دف  فلفل جندبیدستر هر واحد دو اوقیه را کوفته بروغن قثاء الحمار سرشته بعد تنقیه بر عض

کند و حکیم علویخان این روغن را مجرب نوشته صفت آن تخم حرمل فاوانیا سورنجان جوزبوا قسط تلخ خردل برگ 

سداب ایرسا سنبل الطیب شونیز عاقرقرحا حب الغارگل حنا شخم حنظل پوست ترنج بوزیدان گل کادی هر یک ده 

د تا سه رطل باقی ماند صاف کرده سه رطل زیت کهنه آمیخته بپزند تا آب فانی مثقال همه را در ده رطل اب بجوشانن

گردد و روغن بمالند پس مومیائی و عنبر هر یک دو مثقال روغن بلسان شخم خرس یا ماکیان هر یک ده مثقال روغن 

یکمثقال داخل کرده جوز و پسته هر یک پانزده مثقال آمیخته بگذارند پس فرفیون جندبیدستر هر یک سه مثقال مشک 
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حل کنند بعهده در روغن مطبوخ اول حل نماین تا خوب مخلوط گردد ضماد علیوخان و ملخص حکیم شریف خان که 

برای حذر بلغمی مجربست موم زرد پیه خرس یا ماکیان هر یک دو مثقال روغن زیت چهل مثقال قسط تلخ بارز داشق 

مشک عنبر فرفیون هر یک دو دامگ حرمل خردل هر یک دو مثقال جاوشیر عاقرقرحا هر واحد یکمثقال جندبیدستر 

شونیز حب الغار مغز ساق گاو را تینج سلیخه سورنجان فلفل سیاه غبار آسیا هر واحد یکنیم مثقال ادویة کوفتنی را 

غن زیت کوفته و گداختنی را گداخته آمیزند و ضماد کنند مسوح ناف  عاقرقرحا فلفل قسط تلخ کوفته و بیخته در رو

کهنه آمیخته استعمال کنند و این شموم ناف  حذرست شونیز عنبر مشک کوفته در صرة کتان بسته ببویند و این سعوط 

 . ناف  بنطافلن شونیز عنبر در آب اذان الفار سوده استعمال نمایند

 عالج حذر و موی و سوداوی و صفراوی

درد موی فصد کنند و خون وافر برداند و تقلیل غذا نمایند و بعد چند روز بمطبوخ هلیله اسهال اورند و مبردات مثل 

روغن گل م  سرکه و کافور و صندل بر عضو طال کنند و اشربة حامضه بنوشند و نوشیدن شربت لیمون بعرق گاو زبان 

ذیة مؤلد خون ترک کنند و آنجا که موجب انصباب خون وض  عظیم النفهست و بمروزة سماق و حصرم غذا سازند و اغ

عضو بود بر هیئتی واحد تا زمانة دراز در اکثر تغیر هیئت کفایت کند و در حذر رسوداوی از تنقیه و تعدیل هر چه در 

هموزن  عالج امرا  دماغی سوداوی مذکور شد بعمل ارند و اگر بهر پهوکه شاهتره چراتیه مرچ سیاه پوست هلیله آبله

گرفته بقدر یکنیم توله در پارچه بسته شب در اب تر کنند و صبح آن آب را بریزند و ادویة مذکور ساییده بدیگر آب 

صاف نموده قدری مرچ سیاه سوده بران پاشیده بنوشند و همچنین تا چهل و یکروز استعمال نمایند و درین اثنا غذا نان 

از مجرباتست و معجون نیب و اطریفل شاهتره که در قراباذین مسطور شد  گندم خشک بی نمک بخورند و در ازالة حذر

 . نیز مجربست و در حذر صفراوی عالج امرا  عصبی و دماغی صفراوی نمایند

 عالج باقی انواع خدر

انچه از تپ و قرب غشی باشد بازالة آن کوشند و بتقویت قلب سوزاند و انچه قریب موت افتد العالجست و انچه از 

ردن ادویة سمیه و گزیدن کژدم و مار عار  شود تدبیر هر یک در باب سموم خواهد امد و تریاق فاروق در هر سم خو

جام  النفعست و گویند که بیخ بادنجان در نف  قائم مقام اوست و شخصی را از خوردن سم الفار خدروست و پا عار  

ت و انچه از سوء مزاج بارد واق  شو روغنهای گرم بر عضو شده بود بمداومت شرب شیر گاو امر کردم و از ان نجات یاف

و مبدأ اعصاب او بمالند و آب نیمگرم بریزند و اضمده و نطوالت حار استعمال کنند و عضو را انچنان بمالند که سرخ 

ر شود و شستن عضو به بول گاو و خردل مجرب گفته اند و هر چه در عالج امرا  عصبی بارد گذشت بعمل ارند و د
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خدر ضنعطی ورمی و خراجی عالج ورم و خراج کنند بطوریکه در باب اورام خواهد امد و انچه از بستن عضو باشد ربط 

بکشایند پس بآهستگی بمالند و تدبیر ر  عصب و خل  و کسر در فضل آن مذکور گردد بدان رجوع نمایند و انچه از 

ج نپذیرد و در جلوس بر یک هیئت تغییر هیئت کنند و رسیدن نوک نشتر بعصب در فصد و یا از قط  عصب باشد عال

عضو را بآهستگی مائل نمایند و بمالند و در خدر یبسی عالج امرا  عصبی یا بس بعمل ارند و آبزن علیوخان که در 

 . رعشة یبسی گذشت استعمال نمایند و صاحب خدر را از خوردن برف حذر کند

 اختالج

ی و غیر ارادی حادث در موضعیست از بدن مانند پلک و معده و طحال و غیر یعنی جستن اعضا و آن حرکت عضالن

آن از اعضای آلیه و عضالت و انچه متصل بآنهاست از اعصاب و جلدی که ملتصق اوست نیز حرکت کند و اختالج ریح 

وی بود بعد زوال غلیظ بخاری سری  التحلیل است و از اینجهت دفعه حادث شود و بزودی زائل گردد و لیکن اگر سبب ق

باز عود کند یا بی سکون تا زمانی طویل قرار گیرد و اکثر درابدان و زمان یارد داستان و امزجه بارد و از خوردن اشیای 

سرد و غسل کردن بآب سرد عار  شود و از چیزهای گرم ساکن گردد و بیشتر ریح محدث اختالج از مادة بارد در طب 

مثل فرح و غم و خوف و غضب و غیره باعث اختالج میشوند و پس اسباب مذکوره  حاصل شود و گاهی اعرا  نفسانی

را چنان مشخص نمایند که اگر در اختالج کوتاهی زمانة او و سرعت حرکت معلوم شود از مادة حار بود و اال از بارد و 

و عالمت صحت او احتداد قارورة صاحب این علت در اکثر مائی یا غلیظ عدیم الحرارة و نبض او ابطی متفاوت بود 

قاروره و سرعت نبض ست و اختالج عام بدن منذر بسکته یا تشنج یا کزاز بوده و دوام اختالج در عضالت شکم منذر 

بمالیخولیا و صرع در روی منذر بلقوه باشد و در زیر شراسیف و پهلوها گاهی بر درم حجاب سینه داللت کند و ایضاً 

ا اگر در انها بارد دستها یا در اصول گو ش باشد و اختالج لب زیرین گاهی مقدمه رقی دوام او منذر بفالج ست السیم

 . باشد و در ابتدای لقوه و صرع الزم بود

 عالج اختالج از مادة بارد

بپارچة درشت بمالند در روغن جوز طال کنند و بکمادات مسخن مثل نمک و سبوس گندم و جاورس و زیره و 

و شونیز در صره بسته و یا آب بحر و یا آب نمک در مثانه یا شیشه پر کرده تکیه کنند و زنجبیل و نانخواه و شبت

روغنهای محلل چون روغن بابونه و خیری و قسط و فرفیون بمالند و ابتدا بروغن ضعیف کنند پس قوی استعمال 

د و اکثار عسل اکالً و شرباً و کذا نمایند و شیرة بادیان شیرة انیسون شیرة زیرة سیاه عسل یا گلقند داخل کرده بیاشامن

طبیخ رازیانج نمایند و بخوردن گلقند عسلی و مربای زنجبیل و دیگر ادویة کاسر ریاح مداومت کنند و بدلک و تغمیز و 
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ریاضت لزوم نمایند و اگر ازین تدیر زائل نشود مسهل بلغم و حب اختالج دهند و خوردن ایارج فیقرا مقوی بتخم حنظل 

تی دارد استفراغ بایارج روفس نیز ناف  ست و بعد از ان مداومت تمرنج عضو بادویة مسخنه کنند و درین خاصی

جندبیدستر را بروغن زنبق تمریخا در دف  اختالج خاصیتی است و روغن حکیم اکمل خان و دیگر ضمادات محللة 

شربت بادرنجبویه و یا بادیان استعمال نمایند مذکوره در فالج و لقوه بکار برند و حب کچله و معجون آن و تریاق اربعه با 

و هر گاه دماغ خرگو ش بماء العسل بخورند اختالج را نف  دهد و جالینوس در میامر نوشته که هر گاه اختالج دوام کند 

بدن را بحمام متخلخل سازند و دلک بپارچة زخشن کنند و روغن قسط و زنبق که در ان جندبیدستر حل کرده باشند 

و سرکة کهنه که در ان پودینه و مرزنجو ش پخته باشند بر بدن طال نمایند و بعده بروغن نیمگرم و نمک دلک  بمالند

اعضا کنند و ماء االصول بروغن بیدانجیر بیاشامند بعد استعمال قدری لوغاذیا و بالجمله اگر اختالج دوام کند عالجش 

  تلطیف تدبیر نمایند و غذا نخوداب و شوربای گنجشک و مثل عالج رعشه و لقوه و فالج کنند و باید که درین مر

کبوتر و امثال آن بمصالح گرم بدهند و از خوردن آب سرد و برف و شراب بسیار و منضجات و مبردات و اغذیة غلیظه و 

مکثفه باقال و کمامخ و امتال و تخمه طعام شب و اشامیدن آب در شب و رسیدن هوای سرد ببدن و غسل بآب سرد 

گوید که در اختالج روغن گل نارنج و کذا رطبة مسلوق و مطیب بزیت تا پانزده روز خوردن و یا سویدی تناب کنند اج

طبیخ ایرسا و مداومت اکل کرنب مخلوط بروغن و شرب انجرة مسلوق و مطیب بروغن بادام غذا ساختن مجرب منست 

زنبق و یا عاقرقرحا نیم درم بجالب و یا سداب و یا اسطوخودوس هر روز یکدرم تا دو درم بماء العسل تا سی و پنجروز 

که منفعت عجیب دارد و یا طبیخ بهار و یا عصارة غافث و یا بیخ راسن بعسل سرشته و یا فلفل و کذا شرب و تمریخ 

پوست زرد اترج و یا روغن ایرسا و یا روغن غار و یا روغن سوسن ابیض و یا روغن گل بهار و یا روغن بلسان نیم روغن 

درم و تمریخ روغن خردل و یا کبریت بروغن بان و یا روغن سداب و استحمام بآب دریای شور و ضماد ببورق و غذا 

ه و عسل و مغز بادام مقشر ساییده و یا کبوتر بچة مسلوق بخورة مرغ نر مسلوق و طنجن بزیت انفاق و زیرباج آن بسرک

و مطنجن و مصوص بسرکه و عسل و دارچینی یا سنبل الطیب و یا کبک سلوق و مشوی و مصوص بدستور مسطور و 

یا قنابر زیرباج بطریق مذکوره و یا عصافیر مطنجن و یا دراج مشوی نافعست و باید که هنگام طبخ این طیور سر و 

گوید که رعایت مزاج علیل و سائر قوانین نمایند اگر عالج ممکن بود معالجه تحقنها که طبری . نها دور نمایندکردن آ

در عالج لیثر غس و نسیان و رعشه مذکور شد باید کرد و بحبوب که ذکر کردیم تنقیه نمایند و این حب از قوی ترین 

حب الغار هر یک دو ثلث درم سکبینج یکدرم ایارج  چیر بیست که در اختالج میخورانند شخم حنظل شیطرج هندی

فیقرا تخم کرفس انسیون نانخواه هر واحد نیم درم همه اساییده در شراب صاف سرشته حبهای کوچک بسازند و بوزن 
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سه درم بخورانند قبل از انکه خشک گردد و اگر این کفایت کند بیخ شربت در مدت بست و پنجروز اگر مزاج متحمل 

ن حب بخورانند نسخة آن بگیرند سکبینج و جاوشیر و جندبیدستر و حلتیت هر واحد یکدرم بعده پنج درم تخم باشد ازی

کرفس وانیسون در شراب کهنه خوب جو ش داده صاف کرده ادویة مذکور را درین شراب تر کنند هر گاه بگذارد بران 

فلفل جها ساخته دو درم بآب نیمگرم بخورند و  ایارج فیقرا ایارج شرودیطوس هر یک سه درم امیخته بسرشند و بقدر

اگر این هم کفایت نباشد ایارج لوغاذیا خورانند و تریاق کبیر دو دانگ دراب تخم کرفس حل کرده اندک روغن یاسمین 

 یا روغن ناردین بمقدار واجب بر ان انداخته بر ناشتا حقنه کنند و روز دوم بآب نیمگرم که در ان بابونه اکلیل الملک

جوشانیده باشند اندک روغن قسط بر ان چکانیده حقنه نمایند و بروغن مجموعه که در تشنج گذشت عضو مختلج را 

بمالند و در ان ادهان خفیفه استعمال نکنند و روغنهای محلل بکار برند پس اگر اختالج در روی و چشم و لبها باشد 

روغن خیری حسب مزاج آن سعوط کنانند و موض  مختلج بوزن نیم درم زهرة کلنگ و یکحبه مشک بروغن یاسمین یا 

را بدست خوب بمالند و در ابزن آب مطبوخ بابونه و اکلیل الملک و شیخ و قیصورم و برگ غار نشانند و غذا باید که 

 . گنجشک صحرائی و کبوتر بچة پروازی و لحوم حماالن یکساله و مانند آن باشد

 عالج اختالج از مادة حار

غلبة خون ظاهر باشد فصد کنند و استحمام و دلک بدن نمایند و اگر عناب امرود هر یک بست درم اگر اثار 

پرسیاوشان تخم کاسنی هر کدام ده درم گل سرخ انیسون هر واحد پنج درم در دو رطل اب بپزند تا رب  بماند صاف 

و کشیر خشک و نبات سفید مساوی  نموده بنوشند در ازلة اختالج حار از مجربات انطاکی ست همچنین کبابة چینی

کوفته بیخته بقدر سه درم هر صباح خوردن فائدة عجیب دارد و ایضاً انجا که احتباس حیض و عدم خروج خون معتاد 

باعث اختالج شود از فصد زائل گردد و ملطفات خون مثل شاهتره و بادیان و غیره ناف  اید و حکیم عابد سرهندی در 

د که شخصی را این مر  عار  شد از شیرینی دهن و تغیر ناخنها برنگ بادنجانی و عموم شرح اسباب خود مینویس

اختالج ببدن دانستم که دمویست و بر مریض اعرا  مقدمة سکته هیجان کرد اگر چه اطبای دیگر فصد جائز 

ت بر کثرت مهارت نمیداشتند لیکن من فصد قیفال گرفتم و از ان فی الحال صحت یافت و نزدیک عوام ابن تدبیر حج

 . من درین فن گردید

 امرا  عین

یعنی بیماریهای چشم بدانکه مزاج چشم گرم و ترست و جمی  انواع امرا  مادی و ساذج و ترکیبی و مشترک او را 

عاضر میشود و امرا  مذکوره گاهی خاص میباشد و گاهی بمشارکت عضو دیگر و اقرب اعضای مشارک چشم دماغ و 
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و خارجی آنست و بعد از ان معده و سائر اعضای دیگر و هر مر  چشم که بمشارکت حجاب خارج سر و حجب داخلی 

افتد از خطر سالم تر باشد و ایضاً امرا  عین بعضی متعددی اند مثل رند و بعضی مورثی و مثل سبل و امرا  او در 

تابستان بسبب کثرت صعود مواد در ان  بالد جنوبی خاصة بالد مصر بیشتر افتد و در بالد شمالی کمتر عار  شود و در

و در ربی  بسبب سیالن مواد و در خریف بسبب فساد آن اکثر افتد و از امرا  چشم بعضی خاص بملتحمه است مثل 

رند و طرفه و ودقه و بعضی خاص بقرنیه مثل بیا  و کمنته المده و بعضی خاص بعینیه مثل زرقه و بعضی خاص 

نزول الماء و بعضی خاص بروح مثل خیاالت و کوری و ضعف بصر و بعضی برطوبات مثل بحدقه مثل التساع و ضیق و 

جمود و زیادت انعقاد و امرا  منسوبه لطبقة ملتحمه و عار  بدان و بغیر آن بعضی آنست که آنرا و پلک را عار  

و بعضی آنرا و لحمة موق را  شود مثل انتفاخ و جساء و حکه و توثه و بعضی بدان و بطیقة قرنیه افتد مثل سبل و ظفره

عار  شود مثل دمعه و بعضی بدان و بیلک و قرنیه هر سه افتد مثل لحم زائد و دبیله و بعضی از ان عام بجمی  احزای 

او باشد مثل تفرق اتصال و اما امرا  منسوبه بطبقة قرنیه عار  آن و بغیر آن بعضی آنست که آنرا و طبقة ملتحمه را 

ق و بعضی بدان و بپلک و ملتحمه افتد و ازین بعضی آنست که اجفان را نیز منسوبست باسمای عار  شود و مثل ش

آن مثل قروح و بثور و یا بغیر اسمای آن مثل دبیله و بعضی آنست که بغیر آن منسوب نباشد و اگرچه اجفان و غیر آنرا 

اند مثل رمه و بعضی باطنی سهل  عار  شود مثل سرطان و حفر و رطوبت و تشنج و از امرا  چشم بعضی ظاهری

التعرف مثل احوال روح باصره در زیادتی غلط و رقت او و مانند آن و بعضی باطنی عسر التعرف اند مثل افاتی که در 

رطوبات حادث شوند و بعضی باطنی بتخمین ضعیف شناخته میشوند همچون افاتی که در طبقات داخلی یا عصب نوری 

حادث گردند و امرا  چشم صعب اند بسبب شرافت عضو و کثرت ارواح و قوت حس او و از سوء مزاج و مانند آن 

بیشتر عشر التشخیص پس بدون تشخیص آنکه مر  اصلی است یا شرکی و در طبقاتست یا در رطوبات یا در عصبة 

او در خفت  بدانکه شناخت امرا  چشم از دو وجه کنند یعنی از کمیتطریق تشخیص . مجوفه جرأت بعالج وی نکنند

و ثقل و از ملمس او و حرکت او و عروق او و رنگ او و مقدار او در عظم و سغر و فعل خاص او یعنی بینائی و حال 

چیزیکه از ان سائل شود و حال انفعاالت او پس اگر شخصی شکایت مر  چشم نماید اول دریافت کنند که مر  

معلوم میشود یا گرانی و از چشم چرک برمیآید یا نه پس  ساذج ست یا مادی چنانچه سوال کنند که در چشم سبکی

سبکی چشم و عدم خروج چرک بگوید مر  عار ساذج بود و اگر ملمس سرد و حرکت ثقیل و عروق دقیق خفی و 

انتفاع از گرمی و تضر را از سردی باشد مر  بارد ساذج بود و اگر ملمس صلب در حرکت خفیف و عروق خالی و چشم 

و نف  از تری و ضرر از خشکی باشد با مر  یابس ساذج بود و اگر ملمس نرم و حرکت ثقیل و چشم کوچک و خشک 
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بزرگ و حسن ادراک شئ بعید نسبت بقریب و چرک بسیار و انتفاع از خشکی و تضرر از تری باشد مر  رطب ساذج 

اگر حرارت ملمس سرخی بود و اگر مریض در جواب اول گرانی چشم و خروج چرک بیان ند مر  مادی باشد پس 

چشم و خروج اشک و انتفاخ و درور عروق و ضربان صدغین و با هم چسبیدن پلک بود مر  دموی باشد و اگر با 

وجود گرمی ملمس سرخی نائل بزردی و اشک قلیل گرم و حاد و نخس و التهاب و قلت التصاق جفن بود و مر  

بسفیدی و گرانی شدید و الطرق پلک و چرک بسیار و تبهیج و صفراوی باشد و اگر برودت ملمس و سرخی خفیف مائل 

اشک بود مر  بلغمی باشد و اگر ثقل یا تیرگی رنگ و قلت التصاق پلک و دیگر آثار مر  یابس ساذج بود و مر  

سوداوی باشد بعده بصورت تحقیق قسمی از اقسام مذکوره به بینند اگر با مر  چشم بعض دالئل آفات دماغ مثل 

و ثقل سر و غیره نیز شریک باشد مر  شرکی دماغی بود پس اگر مشارکت بواسطة حجب داخل قحف باشد صداع 

ابتدای ئج  دالم و تمدد از عمق و غور چشم محسوس شود و قلت انتفاخ اجفان بود و درینصورت اگر بادی کثرت 

یالن یا بد غلیظ بارد بود بر مادة بارد عطسه و دغدغة بینی و خار ش چشم و حنک و بینی بود بر مادة حار و اگر انچه س

داللت کند و این مشارکت بسبب سوء مزاج ساذج کمتر افتد و اگر مشارکت با حجاب خارج قحف باشد و از ان ماده 

بچشم متوجه بود ابتدای تمدد از پیشانی احساس نماید و ضربان در عروق خارج سر ظاهر گردد و منصرت و انتفاخ 

د و با سرخی شم و روی و گرمی سر و پیشانی و پری رگهای خارج سر بود و اگر اختالف احوال قریب پلک بیشتر باش

چشم باختالف حال خال و امتالس معده یافته میشود و باقی و تهوع و کرب معده بود و حال آفت معده در اشتهاد هضم 

انقطاع استفراغات معتاده و ثقل بدن  از پیشتر ظاهر گردد و مر  شرکی معدی باشد و اگر غلبة ماده در جمی  بدن و

معلوم گردد مر  چشم بمشارکت تمام بدن باشد و اگر فساد رنگ بدن و ترهل نماید بمشارکت اعضای هضم باشد و 

اما طریق معرفت امرا  ترکیبی و تفرق اتصال و اورام در فصول علیحده مذکور خواهد شد اکنون تدبیر حفظ چشم که 

 . رعایت آن واجبست بقلم می آید و بعد از آن عالج کلی امرا  عین مسطور گردد در حالت صحت و مر  چشم

 تدبیر حفظ عین

بر حافظ صحت چشم و خصوص آنکه چشم او ضعیف مستعد آفات و امرا  باشد واجبست که از جمی  مضرات 

فیت حفظ صحت چشم بصراحتراز نماید و اشیای ناف  عین اختیار کند و هر واحد جدا جدا مسطور گردد و اما کی

موقوفیست بر معرفت مزاج آن و مزاج خاص آن مزاج دماغ بود در اکثر زیرا که اکثر اجزای آن دماغیست و گر چه در ان 

عروق و شرالیمین بیشتر از استحقاق مقدرات و لهذا مزاج خاص آن جا در رطب در اکثر باشد بسبب کثرت خون و روح 

آنکه فعل خاص او بکثرت حرکت تمام شود و حرکت مخفف مجلل ست اعانت کند در اورده و شرائین ما تحت آن بهر 
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در اصل خلقت بسطوبت مزاج و حار بهر آن ساخته شد که حاجت او بحرکت بیشترست و داللت میکند بر حرارت مزاج 

ضی که او سرعت حرکت و فراخی رگها و حرارت طلس و سرخی رنگ آن و در اکثر اسود مائل سیاسی بود مگر در بع

مزاج چشم او بارد بود پس حرکت او بطی و ملمس او بارد و عروق او تنگ و رنگ او در اکثر ارزق باشد و بر رطوبت او 

نرمی ملمس و کثرت رطوبت او داللت کند و در اکثر جا خط باشد مگر در بعضی که مزاج چشم آن یا بس باشد ملمس 

ک بود و بدانند که درین صناعت الزم نیست که چشم همه آدمیان را او یابس و عدم سیالن رطوبت و در اکثر غائر کوچ

بغایت صحت گردانیده شود زیرا که امر چه و ترکیب در مردم مختلف اند و جز این نیست که قبول کند هر واحد از 

قوتها و  ایشان فحتی که بدان الئق باشد و همچنین الزم نیست که چشم در جمی  انسان شبیه بیکدیگر باشد بهر آنکه

مزاجها مختلف اند بحسب آن پس ممکن ست که چشم هر سن الئق آن سن باشد و چشم در صحت خود یا بصحت 

نامة فاضله باشد و دران احتیاج بتغیر چیزی نیست و احتراز جمی  امور موذی چشم در ان کفایت باشد و یا صحت او 

اما . و ضعف بنیة آن باشد و یا بسبب آنکه صیابدان بود چنان نباشد بلکه کم از غایت بوده و این یا بسبب سوء مزاج

تدبیر صحت در اشخاص روی المزاج و بنیه احتیاج در ان بسه امر باشد یکی اما ال سبب فاعل برای این صحت و این 

د تعدیل مزاج و ترکیب بود دوم تقویت جمی  قوای عین سوم تنقیه چشم از فضول اما تعدیل امزجة خارج از اعتدال بض

آن باشد و هر مزاج که ارادة تعدیل آن کنند یا جبلی باشد پس تعدیل آن بسیار دشوار بود و در مدت مدید تمام شود و 

هر کسی را که این حاصل شود باید که در ان بادویه بسیار ضعیف ابتدا کنند بعده در تقویت آن ادویه اندک اندک بغیر 

یر ادویه در یابند از ان قصر نمایند و راحت دهند و بضعیف تر عود کنند این سختی تدریج نمایند و هر گاه انحراف در تأث

همه م  تعهد تنقیه باشد و اما اگر مزاجی که ارادة تعدیل آن کنند مزاج حادث باشد تعدیل آن سهل تر باشد لیکن 

تدبیر در ابتدا دشوار تر بود  معذلک مختلف بود چه تسخین در ابتدای امر آسان بود و اگر امر طول کند دشوار گردد و اما

و در آخر امر سهل باشد و اما در ترطیب و تبیس خطر متقارب بود و ترطیب عسرتر باشد و ام تقویت قوای عین احتیاج 

در ان بدو امر بود یکی اصالح ماکول و مشروب و این چنان کنند که از ان خون معتدل القوام متینمولد روح روشن 

بنحوی که سزاوار ست نه کم چندانکه از . مر تمام میشود بآنکه صالح الجوهر بود و مستعل شودصاف پیدا شود و این ا

فرط جوع خون تیز و گم گردد و نه بسیار که آن فاسد گردد و بعد تناول آن حرکت سخت و خاصةً جماع نکند و ایضاً 

کثیر ابخز نماید و اما در شراب تا قرب خواب نکند مگر بعد الخدار او و کثرت شرب آب بعد آن هضم را خراب کند و ت

انحدار غذا تأخیر کند و بقدح کوچک بخورد و بهتر شراب درین رقیق خوشبو ریحانی خو ش مزه باشد و تا حد سکر 

استعمال نکند بلکه تا ابتدای نشوم  تنقل بچیزی که مان  ابخره و مقوی معده باشد مثل نبق وز عرور و گلقند و 
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ستعمال مقویات چشم از تصرفات و اکمال و قطورات افضل در ان ادویة تقه است که در ان تخفیف جوار ش اترج و دوم ا

قلیل و تحلیل و قبض لطیف و تنقیه باشد مثل سرمه و توتیا مربی و انار شیرین که از ان برود سازند و آن معروف ست 

نقیه چشم از فضول و در ان احتیاج به و کذلک ادا ست اکتحال بخضض خاصة در انجا که رطوبت رقیق باشد و اما ت

تنقیة بدن و سر و معده بود و ریاضت اطراف در جذب فضول باز چشم و تحلیل آن ناف  ست و این بمثل منشی آهسته 

بود و اگر آن با سکون سر و نواحی آن باشد افضل بود و مثل ریاضتی که انسان در ان پای خود را بقوت و عجلت 

از من  تصعد ابخره چاره نباشد و در اکثر امر این تصعد از معده بود و انچه در ان نف  کند بعد  حرکت دهد و بعد از ان

طعام تناول قسب و زیتون خام کم نمک ست و همچنین کشنیز خشک بشکر و نبق نیکوست و کزاز عرور و البد ست 

تراز از امتال و تخمه و فساد هضم و تعهد از اجتناب فواکه و بقول مثل کدو خیار و ثوم و بصل و شفتالو و حوبانی و اح

بتلین طبیعت ضروریست زیرا که قبض طب  شدید الضرر بچشم ست و لهذا اسهال اگر مفرط نگردد و چشم را بسیار نف  

کند و اما تدبیر صحتی که مهیا بحدوث سوء مزاج با فسا و بنیه و مستعد بدان باشد و در اکثر امر این استعداد بسبب 

در عضو مشارک چشم بود و اولی اعضا بدین سرست و اکثراً این وقتی باشد که امتال بدان حادث شود و این  خلل حادث

تمام میشود بسه امر یکی تنقیه آن عضو و این چنان باشد که از ان استفراغ مواد زائد کرده شود یا بانفراده اگر امتال 

م بود و دوم تقویت چشم تا مواد مندفعة آن عضو قبول نکند خاص بدان باشد و یا م  استفراغ همه بدن اگر امتال عا

سوم بند کردن راه میان هر دو و این راه گاهی از داخل بود چنانچه مشارکت میان چشم و دماغ از طریق حجب داخلی 

ا باشد و بند کردن این دشوار بود و افضل اشیادران نوشیدن شربت خشخاتش با پوست آنست که مهر آنچه طبیخ او ر

بشکر یا بعسل بحسب اختالف ماده در حرارت و برودت آن بقوام اورده باشند و گاهی این راه مشارکت میان چشم و سر 

از طریق سمحاق باشد و بند کردن این آسان بود بسبب سهولت و صول ادویه بدان از خارج چنانچه آن ادویة طلیعه و 

و تقویت یا با برودت و یا با حرارت باشد و بحسب مواد و آب و اضمده باشد که بر پیشانی و پلک نهند و در ان قبض 

طالی جیدست و همچنین آب عوسج و آب بار تنگ و آب حی العالم و آب برگ بهی و آب برگ سیب و آب عصی 

سبب الراعی هر کدام از ینها که باشد مفرد یا با قاقیا و زعفران گاهی تضمین جهنه شقل این آبها یا بسفرجل کوئفته یا ب

کوفته میکنند و گاهی در ان فوفل و اندک زعفران اضافه می نمایند و پوست خریزه ضماد نیکو برای مواد حارست دیگر 

مازو و اقاقیا و فوفل هر واحد رب  درم پست جوشقالی بزرقطونا یکدرم بآب آس سرشته بر پارچه مالیده استعمال کنند 

واحد یک جزو مر نیم و افیون رب  جزو بسفیدی بیضه سرشته استعمال  دیگر غبار آسیا و جزو اقاقیا دقاق کند و هر

نمایند ضماد وجید برای مواد بارد کبریت بورق هر واحد نیم درم کندر یک دانگ بآب زیتون سرشته استعمال کنند دیگر 
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ل ارند و گاهی کبریت زرد دو چندان آن بورق مرو کندر و زعفران هر واحد نیم وزن کبریت بآب مورد بسرشند و بعم

تسدید طریق مواد بربط شریان صدغ یا بداغ او و مانند آن میکنند و گاهی استغنا از سد طریق با ماله مواد بسوی غیر 

 . جهت چشم می نمایند و این بمثل فصد صافن یا حجامت ساقین و استعمال حقنها و مانند آن بود

 ذکر مضرات بصر

سرد و باد سموم ست و جمی  مجففات مثل جماع کثیر و نمک بسیار و  و آن غبار و دخان و هوای بسیار گرم و

طول نظر بسوی چیزهای براق و روشن و سفید مفرط مثل برق و سیف درخشنده و آفتاب سیما در حالت کسوف و برف 

ریه و و دوام نظر برف یکچیز و قراءت خطوط دقیق بافراط و همچنین نظر بدیگر اعمال دقیق و فرط انکباب و کثرت گ

حزن شدید و هم غضب و رعب و کتابت میان عصر و مغرب و بعد فصد و کثرت مسکرات امتالی طعام و شراب و 

خواب کردن بر امتال و طعام شب و خفتن بر پشت تا زمانی طویل و خصوصاً زیر آسمان و تمامی اغذیه و اشربة غلیظة 

ا حار مثل سیر و پیاز و مکدر عین مثل کرنب و عدس و گوار و جمی  سخرات خواه بارد مثل شیر و باقال و لوبیا ی

بادنجان و اشیای حریفه مثل گند ناوجر جیر و حندقوقی و خردل و شونیز و نانخواه و دیگر ادویة مفرده مضرعین و آن 

 یا مخدرات ست مثل کاهو و افیون مگر عند شدت وج  و یا انچه کیفیت غالب داشته باشد مثل سرکه و یا انچه صورت

او مخالف جوهر قوی و ارواح باشد مثل بیش و زرنیخ و بالد و ادویة مرطب نیز مضر چشم ست در جمی  احوال زیرا که 

مزاج چشم رطب ست در اصل خلقت و کذا اغذیة مالحة اشیای لذاعه و حریفه و عفصه و حامضه و شدید التبرید محمد 

مضعف دماغ باشد و سرکه و سیب تر ش و بادروج و شبت و قوت و شدید التسخین محلل آن و انچه موذی فم معده یا 

خرما و لحم بقر و گوشت خشک و نمکسود و جمی  لحوم غلیظه و زیتون رسیده ناموافق ست و کثرت استفراغات مثل 

فصد و خصوصاً حجامت متوالی و کثرت مسهالت قویه و فساد طعام در معده و سوء ترتیب تناول طعام چنانکه هضم او 

ردد و بخار از ان بسیار خیزد و جمله قابضات شکم مانند قلبها و گوشت بریان از لحوم طیور و غیره و مؤلدات فاسد گ

خون کدر از اشیای مالحه و حریفه و غیره مثل شراب کدر و غلیظ و کثرت خواب و بیداری طویل و استحمام مفرط و 

تحریک مواد دماغ و دف  بسوی چشم مضرت دارد پس قی کردن اگر چه از جهت تنقیه معده نف  میکند لیکن از جهت 

 . اگر ضرورت قی افتد بعد طعام و بآهستگی استعمال کنند

 ذکر اشیای نافعه

حافظ قوت چشم و آن غوطه زدن در اب صافی شیرین و کشادن چشم اندر انست جوانان را در اب سرد و پیران را 

عث خون صالح باشد و اکثار تناول ادویة مقوی مجفف باعتدال و در آب گرم و خوردن غذاهای لطیف مقدار معتدل که با
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کذلک انچه در ان جال و تحلیل باشد و کحلهای مقوی بصر مثل سرمه و سنگ بصری مربی بآب مرزنجو ش و آب 

بادیان تازه و آب غوره و دوام اکتحان بآب بادیان یا سرمه بآب بادیان سوده عجیب عظیم النف  ست و برو درمان نیز 

عجیب ست و اکتحال بخاکستر کبوتر و انزروت و شب و زعفران و مشک چشم را تقویت دید و صحت او را نگاهدارد و 

من  از قبول نوازل نماید و اکتحال عقیق بمیل طال در ماهی دو نوبت باعث امن از جمی  اوجاع و امرا  چشم ست و 

بادام و اکتحال بکحل روشنائی و کحل الجواهر نیز مقوی ریختن آب نیمگرم بر سر و تدهین سر بروغن بنفشه و کدو و 

بصرست و بقول طبری و رازی و اطبای هند اکتحال خوالن در هر هفته یکبار حفظ صحت چشم بتحلیل رطوبت 

خلطی نماید و اکتحال مرقشیشا و بسد و شاذنج مغسول و سرطان بحری سوخته مغسول و سنبل الطیب و ساذج هندی 

ن که در ان هفت روز بادیان تر کرده باشند و در چشم هر واحد حافظ صحت عین و مقوی آنست و و تقطیر اب بارا

همچنین اکتحال باشد هر شب و بمروارید و مرجان و اقلیمیای ذهبی و زعفران و حضض و شکر و ابریشم محرق و 

زمرد و سنگ سبخ و هر چیز سبز مامیران و جست برو صبر و ایضاً بوییدن مشک در سرما و عنبر در گرما و نظر بسوی 

و کشیدن میل طال هر وقت در چشم و گویند که دارچینی و کندر و سلیخه و قرنفل کحالً و شرباً با ناف  ست و خوردن 

اطریفالت و معاجین مناسبه و دیدن اشیای جمیله و استفراغات معتدله و تنقیة دماغ و تقویت آن و من  انجرة ناف  چشم 

وردن دارچینی فلفل سیاه زعفران بادیان باندکی نمک اندرانی و کذلک مغز بادام با نبات و جمی  ست و گویند که خ

مغزیات و سفوف بادیان و اصل السوس شکر و مداومت هلیله سربی و آبله سربی و برگ تنبول حافظ صحت چشم ست 

 . تو اطریفل صغیر قوی را نف  ست در حفظ صحت آن و دوام تلبیس طبیعت ناف  چشم س

 عالج کلی امرا  عین

اگر چه بیماریهای چشم بسیار ست و میاطی تا پنج هزار مر  او شمار کرده لیکن جمله نحصر در چهر جنس یعنی 

مر  مزاجی ساذج و مادی و مر  ترکیبی چون حول و حجوز و تفرق اتصال مثل جراحات و اورام ست پس عالج هر 

ستفراغ ماده و در ان تدبیر اورام نیز داخل ست و اصالح هیئت و او مال و چهار مقابل عر  باید اعنی تبدیل مزاج و ا

العالم و تدبیر اورام هر واحد مسطور گردد اکنون بدانکه قانون واجب در عالج امرا  چشم صرف عنایت ست با صالح 

سهال و تقلیل غذا و مزاج دماغ و تنقیه و استفراغ مواد مضبه بچشم از دماغ و یا از دیگر اعضا بفصد و حجامت و ا

تلطیف و اصالح آن و تناول غذای مؤلد خلط محمود و اجتناب از جمله منجر و بدگوار و تقویت چشم با ضمده و اطلیه 

و تبدیل مزاج عار  آن و هر گاه همراه بیماری چشم صداع باشد ابتدا بعالج صداع م  صرف عنایت بطرف حال چشم 

شم یا حاصل باشده یا متوق  و عالج ثانی تقدم بالحفظ بمن  سبب اوست مثل و بدانند که سوء مزاج چ. باید نمود
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استفراغ عند غلبة مواده و تطفیه عند ثوران اخالط و عالج اول اگر حصول او تمام شده باشد و استقرار یافته بالضد بود 

افتد اما تقدم بالحفظ بنابر انکه علی االطالق و اگر چنان نباشد بلکه در اول حصول باشد در عالجش احتیاج بهر دو امر 

خواهد بود و اما عالج بالضد بهر آنکه موجود هست و هر سوء مزاج یا ساذج باشد یا مادی اما در ساذج ادویة معدله 

در اقوال شیخ و جرجانی مسطور . مبدلة تناوله موضعیه کفایت باشد و ادویة مبدله و غیره که در چشم استعمال نمایند

مزاج غریب استعمال نمایند و در اغذیه و اضربه نیز حسب سبب همین رعایت مرعی دارند و اما در  گردد و حسب ضد

مادی ازالة ماده البد ست یا از همه بدن و یا از دماغ و یا از نفس چشم اگر عضوی مواد خود بسوی آن نفرستد بعد و 

استفراغ بدن گاهی بفصد و بنحو آن و بحجامت  گاهی استفراغ تنها کفایت کند و گاهی احتیاج بتعدیل بعد آن افتد و

بود و گاهی باسهال و گاهخی بقی و گاهی بادرار و بتعریق و باین هر دو نادر باشد اما فصد وقتی کشاده شود که در 

خون کمی نباشد و در ان از دو امر حذر کنند یکی هیجان مواد حار هر گاه غالب باشد بسبب نقصان رطوبت خون دوم 

مواد بارد نقصان حرارت و انچه قائم مقام فصد ست رعاف و خروج خون حیض و نفاس و خروج آن از افواه  خام شدن

کند مواد را از موض  قریب از چشم فلهذا در امالة آن بسوی خالف جهت چشم نف  نمیکند  عروق بود و رعاف خارج می

خروج حیض ست و فصد باسلیق برای جذب و خون حیض و نفاس و عروق مقعد چنین نیست و فصد صافن قریب بنف  

ماده بسوی اسفل باعتدال و فصد سر و برای استفراغ خون از اعالی بدن و فصد عروق گوشة چشم بغشاده و دمعه و رمد 

و مزمن و صداع و ثقیقه ناف  میکند و فصد رگ پیشانی برای ثقل راس و امتالی چشم ناف  گویند رگهائی که برای 

د اوالً قیفال ست پس عروق نواحی سرلیکن عروق پیش سر در نقل از موض  انفعتر بود و عروق امرا  چشم میکشانی

پس سر در جذب مفیدتر باشد و گویند که اگر مر  در چشم باشد و قوت مساعد بود پس سزاوار آنست که فصد 

یز یافته نشود باسلیق کشایند قیفالین کنند و اگر یافته نشود حبل الذراع و اگر ان هم یافته نشود اکحل و اگر ان ن

بشرطیکه در خون کثرت و قوت قوی باشد و اوستاد رحمة اهلل عنه از ان مر  باخراج خون از رگ پیشانی و رگ ناقین 

میفرمودند و اما حجامت جالینوس گوید که خلقی کثیر از علل مرضة عین به تنقیه از استعمال حجامت بر قفا صحت 

جذب مواد بسوی اسفل بقوت نماید و ابتدای امرا  چشم را نف  دهد و حجامت نقره جذب اند و حجامت ساقین  یافته

ماده بسوی مؤخر سر کند فلهذا چشم را بسیار ناف  ست و لیکن چون در انجا امتالی بدنی نباشد که با وی خوف تصعد 

و اوردن موا نافعترست و اثارت مواد ماده بسوی سر بود و اما اسهال گاهی بشرب دوا بود و گاهی باحتقان و این در فرد 

ترین  از دماغ و تسهیل او بسوی چشم کمتر کند و لهذا گویند حقنة بجمی  امرا  مادی بچشم ناف  ست و موافق

مسهالت مستعمله بود بچیزی که در ان لینت باشد با وجود موافقت در اسهال مثل بنفشه لیکن اسهال بنفشه بتلیین و 
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یله بعصر پس اگر مساوات باشد یا عمل هلیله مقدم بود من  بطالن از الق گردد درین صورت از از الق ست و اسهال هل

اند البد ست از تقویت و تحریک  تر باشد و چون هر دو ضعیف العمل تکثیر مقدار بنفشه چاره نباشد تا در فعل سابق

بکتیر او رب السوس در مخرج باشد مقل بمثل سقمونیا و اندک از ان کفایت کند و بسبب حدت او محتاج باصالح خود 

ارزق نیکوست و اگر چه حار باشد خالی از بلغم مخالط نبود تربد موافق باشد لیکن بسبب ضعف او گاهی تقویت 

بزنجبیل نمایند اگر خوف از حرارت نباشد و اگر خوف ضرر در مخرج باشد مقل ارزق نیکوست و اگر مواد مائل بغلظ 

ا افزایند که آن از اعالی فرو دارد و اگر بیشتر غلیظ باشد حب ایارج جید بود و گاهی نوبیت بایارج باشد معذلک ایارج فیقر

لوغاذیا یا حب قویا رسد و این هنگام شدت غلظ مواد بود و اگر مواد حار رقیق باشد آب انارین بشخم و افشرده با هلیله 

ین این نقوع آلو بخارا و عناب و آبو باشد و مشمش هر و شکر نیکوست و گاهی تربد و محموده افزوده میشود و همچن

واحد بست دانه سنا و گل بنفشه هلیلة زرد و خطمی هر واحد سه درم با شکر استعمال نمایند و گاهی قوی میکنند بده 

درم فلوس خیار شنبر و اندک روغن بادام شیرین و گاهی احتیاج بطبوخ فواکه افتد و گاهی عو  شمش سپستان کنند 

و گاهی ریوند نیم درم و سمقونیا رب  درم افزایند و گاهی ماده بسود اویت بود پس در مطبوخ سه درم افتیمون و سه 

درم بسفایج زیاده کنند و تقویت بضعف درم حجر ارمنی نمایند و اما نقوعات مستعمله برای تبرید و تلیین طبیعت پس از 

سنا و یاسنا تنها محذوف نمایند و همچنین درین هنگام اشربة بارده  نقوع مقوی هلیله حذف کنند و ایضاً گل بنفشه و

تر ازین آنست که سنا و گل بنفشه  صفت فتیلة شکر مقوم باندک نمک و بورق و قوی. ملینة مسهله و حقنها احتیاج افتد

فلوس خیار شنبر ده هر واحد رب  درم و سمقونیا اندکی بیفزایند حقنه خفیفه ماء الشعیر شصت درم آب چقندر ده درم 

درم روغن کنجد و شکر هر واحد پانزده درم و اما قی اگر چه نف  میکنند بسبب تنقیة مواد لیکن شدید المضرت ست 

بسبب تهیج و تحریک آن و اما ادرار و تعریق در غالب امر احتیاج بدان وقتی باشد که مائیت بر چشم م  انتشار آن در 

ا محذوف نمایند و همچنین درین هنگام اشربة باردة هلینه مثل شربت آلو با شربت بدن غالب باشد و سنا و سنا تنه

صفت فتیله لشکر مقوم باندک . بنفشه یا شربت نیلوفر استعمال کنند و گاهی بفتائل هلیلة مسهله و حقنها احتیاج افتد

کی بیفزاید حقنه خفیفه ماء الشعیر تر ازین آنست که سنا و گل بنفشه هر واحد رب  درم سمقونیا اند نمک و بورق و قوی

شصت درم آب چقندر ده درم فلوس خیار شنبر ده درم روغن کنجد و شکر هر واحد پانزده درم و اما قی اگر چه نف  

کنند بسبب تنقیة او لیکن شدید المضرت ست بسبب تهیج و تحریک آن و اما ادرار و تعریق امر احتیاج بدان وقتی  می

شم م  انتشار آن در بدن غالب باشد و استفراغ دماغ بعد تنقیة عام بمسهالت بمثل حب هلیله و باشد که مائیت بر چ

ارسال علق بر صد غین در مواد حار و حب ایارج و شبیارتا و اطریفالت و مانند آن در مواد بارد و مرکب بود و بادویة که 
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ت و عوطسات و استفراغ چشم یا بر سبیل صرف استفراغ آن از خارج کنند مثل ادویة مستعمله در بینی چون سعوطال

ماده از انست و یا بر سبیل تجلیب ماده از ان پس صرف ماده اوال از بدن بود اگر ممتلی باشد یعنی در صورت امتالی 

ماده در همه بدن اول بحسب خلط غالب تنقیة عام کنند و پس از ان تنقیة خاص دماغ بمنقیات او و بعد آن تنقیة عضو 

الخاص چشم نمایند بنقل مادة چشم و اماله و اخراج او از راه بینی و یا از عروق قریب چشم مثل عرقین ماقین و خاص 

اند که جذب ماده باستعمال عطوسات و مدسعات و  اما بتجلیب از ان بادویة مدمعه یعنی اشک اور و محالت بود و گفته

خاص دماغ و پس از سکون ماده از منقیات چشم ست و  فصد رگ گوشة چشم و پیشانی خصوص بعد تنقیة عام بدن و

اصل بزرگ ست در عالج امرا  مادی چشم اصلی باشند خواه شرکی و ایضاً میگویند که در امرا  مادی هر گاه 

احتیاج بنقل مواد از چشم به عضو دیگر افتد و ماده در طریق انصباب چشم ست و اصل بزرگ ست در عالج امرا  

اشند خواه شرکی و ایضاً میگویند که در امرا  مادی هر گاه احتیاج بنقل مواد از چشم بعضو دیگر مادی چشم اصلی ب

اند باستعمال عطوسات  افتد و ماده در طریق انصباب بسوی چشم نباشد پس بهترین عضویکه با وی نقل کنند منخرین

گر مادة چشم رطوبت غلیظ تاریخی باشد بعد که ا و بدانندو نشوفات و تناول طعام و شراب کمتر و لطیف و اجتناب ست 

تنقیة عام بمسهالت مناسبه تنقیة دماغ بحب ایارج یا حب قوقایا نمایند و بعد از ان مابقی را از باال فرو کشند و چشم را 

یق با آب حلبه و شیر تازه بشویند و بعد تنقیة ماده ادویة موافقه در چشم کشند و حمام نمایند و اگر ماده رطوبت رق

مختلط با خون یا صفرا باشد بعد فصد مسهل دهند و پس از ان ماده را از سر فرو کشند پس عالج چشم کنند و عالج 

چشم بوجهی قبل از تنقیه جائز نیست و نه انداختن دوا در ان خاصة اگر دوای محلل باشد مگر دوای سبهل عند 

گر ماده موی باشد فصد کفایت کند و باشد که با وجود الضرورت و در مادة ریحی حمام و اشیای محلل سفید بود و ا

کشادن فصد بسبب کثرت غلظ خون و پری رگهای چشم از ان امتالی عروق بر حال خود باشد درین صورت استحمام 

نمودن و عقب آن طعام لطیف خوردن سفید ست و تناول ایارج فیقرا و حب قوقایا سودمند و استعمال شیاف احمرلین و 

اند وقتی که تنقیه و  حلل خون غلیظ را رقیق کند و کذا خوردن قدری شراب صرف عقب حمام ناف  گفتهضمادات م

تدبیر صائب سودند معلوم کنند در چشم سوء مزاج روی یا مادة خبیثه کثیفه د طبقات مستکن ست که غذای عین فاسد 

اند گاه باشد که بدون  ز اینجاست که گفتهمیکند و یا آنکه دماغ ضعیف ست و از ان نزله بسوی چشم متوجه میشود ا

آنکه ورم در چشم ظاهر باشد بواسطه دوام نزول ماده بچشم منفعت عالج ظاهر نشود پس اگر ماده از حجاب خارج 

قحف دماغ اید در این صورت گشادن رگهای سر و بریدن شرائین صدغ و نهادن داغ بران مناسب ست و حجامت نقره 

نیز قریب بنف  اوست و تضمید با ضمدة مقویه رواع بر جبهة مفید از جمله روادع پوست خربزه و ارسال علق بر جبهه 
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اید درین حالت تنقیة دماغ بفصد و اسهال و  است برای مادة حار و قلقدیس از برای مادة بارد و اگر ماده از داخل قحف

نویسند که اسباب امرا   و غیره می ایالقی. ددیگر تدابیر منقیة دماغ باید کرد و هر چه در سبهل گفته شود مفید بو

مادی عین هفت گونه است یکی ضعف مزاج چشم حتی مه  مادة نازله را بسوی خود از دماغ قبول کند دوم ضعف 

مزاج دماغ بقیاس مزاج معده و سائر احشاء و قبول کردن آن بخار را که بسوی آن از احشا متصاعد شود و قوت مزاج 

چشم حتی که دماغ مواد را بسوی آن دف  کند سوم کثرت اخالط ریه در بدن چهارم ضعف قوت دماغ بقیاس مزاج 

غادیة چشم و عدم امکان هضم غذای وارد بران و بسبب آن اجتماع مواد زائد در ان و پنجم وسعت منافذی که از ان 

ضول از چشم خارج میشود آید پس مواد بسوی آن بیشتر جاری گردد ششم ضین منافذیکه از ان ف اخالط بچشم می

پس باقی نماندن آن در چشم هفتم وض  چشم تحت دماغ و بدان سبب همواره نزول فضلة غیر منهضم بسوی آن پس 

میفرماید که از ادویة چشم  شیخ. بر طبیب واجب ست که تفحص این اسباب نماید و اول بمن  سبب مشغول گردد

ب الثعلب و آب عصی الراعی و آب کاسنی و آب کاهو و گالب و آب اند اما مبردات مثل آب عن بعضی مبدالت مزاجح

گلسرخ و لعاب اسیغول و سفیده بیضة مرغ ست و اما مسخنات مثل مشک و فلفل و وج و ما میزان و مانند آن و اما 

رخ و اند مثل شیاف مامیثها و صبر و فیله هیرج و گلس مجففات مثل توتیا و سرمه و اقلیمیا وبعضی از ان مقبضات

مثل شیر و مغز بادام سوده و سفیدة تخم مرغ و لعابات بهدانه و خطمی خون فراخ و بعضی *** زعفران و بعضی 

و خصوصاً نان در ان تر کرده و بعضی محالت مثل انزروت و آب *** و زعفران و *** منضجات مثل عروق و آب 

گوید که جمله ادویة چشم هفت حبس ست  یجرجانبادیان و بعضی مخدرات مثل عصارة لفاح و خشخا ش و افیون 

التیس و  تر باشد مثل گلسرخ و عصارة او و عصارة لچته یکی ادویة قابض و این دو نوع ست نوعی انچه قبض او معتدل

مامیثا و سنبل الطیب و زعفران و ساذج هندی و این آنجا بکار اید که از چشم دردمند آب کمتر اید و نوعدیگر انچه 

تر باشد و آن تعلیقات و آب غوره و عصارة سماق و عصارة مازوی خام و قشار کندر و گلنار و مانند  قویقوت قبض او 

آن و این نوع آنجا بکار اید که اجزای چشم درست و قویتر و قوت بصر تیزتر باشد و خواهند که آب رفتن از چشم باز 

ز و انزروت قوی در وج  شدید و حرارت و سوز ش دوم ادویة مضنج و محلل چون آب حلبه و حضض هندی و بیر. ایستد

عظیم بکار برند چهارم ادویة مسد و منافذ گشاده و معزی و این دو نوع بود نوعی خشک و ارضی و آن اقلیمیا و 

زائد را کمتر کند و دمعه را *** سفیداب و توتیای مغسول وار زیر سوخته و گل شاموس و نشاسته است و این ادویه 

صاً اگر در چشم قرجه و بثره باشد لیکن بعد از استفراغ بکار برند و اگر در قرطه قرنیه قبل استفراغ سود دهد خصو

بضرورت استعمال کنند جائز باشد و نوعدیگر ترم و لزج و نزوجات باین چنین ادویه برای چهار غر  ست اوالً آنکه 
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ت درد ادویة نرم با وی آمیزند و رابعاً آنکه برای برای دف  اذیت چشم از مالقات ادویه حجری و ارضی خصوصاً در حال

پنجم ادویة . رف  خشونت و اندع متولد از مادة حار و حاد ادویة نرم و لطیف چون شیر زنان و سفیدة بیضة مرغ بیامیزند

که اثر  گشایندة منافذ و آن دو نوع ست یکی چون وج و دارچینی و فرفیون و حلتیت و سکبینج و این نوع آنجا بکار آید

ادویة مضنج و محلل پس طبقة قرنیه نرسد و از آمیختن این ادویه بسبب تضنیج منفذها قوت ادویه را چون اقلیمیا کندر 

. و صبر و مانند آن و نوع ثانی زوایندة سبل و جرب و ظفره و مانند آن چون نوشادر و قلقطار و توبال مس و مس سوخته

ون زرنیخ و زرنگار و این طرفه صلب و جرب مزمن و خشک ریشه را هفتم ادویة معفن که محرق و خشن ست چ

اول اختیار جوهر دوا زیرا که در عالج چشم بسبب رقت . گوید که در ادویة چشم رعایت چند امور نمایند گیالنی. بزداید

شد مثل و کثرت ارواح و قوت حس او ادویة مخالف طبیعت مثل بیش جائز نیست و نه انچه در ان کیفیت غالب با

حریف و بسیار تر ش و اشیای لذاعه و انچه شدید القوت بود بهر آنکه شدید النبرید اجماد قوت چشم کند و شدید 

و ثانی اختیار کیفیت دوا و این بعد معرفت نوع مر  بود پس معالجة حار ببارد و بارد . الحرارت تحلیل قوت او نماید

ثالث اختیار مقداد دوا پس هر دوائیکه آن انف  در غر  باشد تکثیر مقدار بجار کنند و بالجمله عالج تمام میشود و بضد 

آن اولی است بسبب غلظ جرم جغن و قلت شرف او و راب  اختیار کیفیت دوا در درجة او در حرارت و برودت او و غیر آن 

و عادت و فصل و  و این نوع و انچه قبل اوست موقوف ست بر معرفت طبیعت چشم و مقدار مر  او و بر جنس و سن

بلد و صناعت و سخه اما طبیعت چشم متضمن بر امور اربعه یعنی مزاج و خلفت و وض  و قوت اوست اما مزاج چشم 

بهر آنکه چون مزاج صحی و مرضی معلوم کردند از ان مقدار خروج او از مزاج خاص او دریافت گردد پس اختیار کنند از 

د کردن بسوی مزاج طبیعی باشد و اما خلقت چشم بهر آنکه در جرم مقله افضیه ادویه انچه مقدار او و قوت ادوانی بر

است که دف  بسوی آن ممکن بود یکی فضائی که در داخل اوست دوم فضائی که در داخل چشم ست سوم فضائیکه 

ت کند و در در داخل بینی ست زیرا که او را اینجا منفذ طبیعی ست فلهذا دف  فضول او سهل باشد و بدان سبب کفای

ان ادویة قلیل المقدار که شدید القوت نباشد و اما وض  چشم مشتمل بموض  و مشارکت ست اما موض  چشم ظاهر 

ست که آن از معده و جگر بسیار بعید ست فلهذا اثر ادویه با وی ازینجا نمیرسد مگر بعد فرط شعف قوت آن پس بجز 

ذا عمده در معالجات چشم ادویة وضعیه است که بسهولت بسوی چشم دوای شدید القوت در ان تأثیر معتد به نکند فله

میرسند پس واجب ست که قوت دوا بمقداری نباشد که بر مقدار مر  چشم زیاده شود و اما مشارکت چشم باعضای 

و دیگر پس بدانند که چشم شدید المشارکت بدماغ ست و چرا نباشد که آن مثل جزو اوست و طریق نفوذ مواد از داخل 

بسوی آن فراخ ست و آن عصب نوری ست فلهذا واجب ست که ادویة مان  نفوذ مواد از دماغ بسوی چشم قوی 
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التقویت و قوی الردع باشند لیکن نه بحدیکه موجب شدت تمدید و تکثیف طبقات عین گردند چه آن حبس فضول در 

م بسیار ست ارواح او بسیار بود و این من  ان نزیادتی مواد و وج  کند و اما قوت چشم پس اصناف قوتها چون در چش

میکند از انکه دوای چشم قوی النطیفه باشد تا اجماد مزاج روح نگرداند و از انکه قوی التحلیل باشد تا روح را فانی 

و اما مقدار مر  پس مر  قوی محتاج بدو ای قوی باشد و ضعیف را کفایت کند ضعیف و اما در اشیائی که . نکند

خامس اختیار وقت موافق برای استعمال دوا و این وقت گاهی معتبر بحسب فصول . دیم امر در ان ظاهر ستذکر او کر

سال بود پس اولی موسم استعمال ادویة محلله قویه شدید الجالرا سرما ست نه گرما و ادویة قوی الروع و شدید البرور 

و در ربی  استفراغ خون و در خریف استفراغ بادویة مسهله  اگر ما و ادویة مستفرغه را ربی  و خرایف ست نه سرما و گرما

باید و گاهی معتبر بحسب مر  باشد پس در عالج اورام استعمال ادویة رادعه در ابتدا و ادویة محلله در آخر کنند و 

ه هر دو در تر نمایند بعده محلالت را قوت دهند حتی ک میان هر دو زمان هر دو را مخلوط سازند و اوالر وداع را قوی

منتهی مساوی گردند و ایضاً موادیکه ارادة تحلیل آن یا استفراغ آن کنند اوالً در ان منضجات استعمال کنند و بعد نضج 

باید که ادویة اورام چشم قطورات باشد زیرا که دوای یابس  آن مستفرغات و سادس اختیار جهت استعمال دوا پس می

الم رسانند و ادویة ظفره و بیا  و مانند آن باید که ذرورات بود و ایضاً هر گاه  میان پلک و مقله متوقف شوند و آنرا

احتیاج بنفوذ و ابسوی اطراف و نواحی چشم باشد قطورات و جمی  اشیای سیاله بدان اولی بود و استعمال ادویة مبرده و 

ه حاره که در ان واجب ست تفرقه طینه خاصة مسکن وج  هر روز بلکه در روزی چند بار جائز ست و چنین نیست ادوی

اند دوای تیزراعلی االتصال و بیهم استعمال نباید کرد و اگر حاجت تکرار افتد صبر کنند تا  ایام و ازینجاست که گفته

بعضی گویند که بهترین اوقات استعمال کحل و تقطیر . آنکه چشم از اذیت مرتبة اولی استراحت یابد پس باز بعمل آرند

وقت سردی از روز ست و قبل تناول غذا و اگر مزاج مریض و کحل هر دو حار باشند بشب یا صبح استعمال و مانند آن 

کنند و اگر هر دو بارد باشند در نصف النهار بعمل آرند و اگر کحل حار باشد فقط در آخر روز بکار برند و بعد اکتحال 

و سبل بر پشت خوابیده و در مر  اسفل عین نشسته و در بمعد نیات خواب نکنند اال بعد اثمد و در نزول الماء بیا  

امرا  پلک سرنگون داشته کحل استعمال نمایند و عند استعمال ذرورات مرب  نشسته و اگر رید و امرا  خفن باشد 

جهت نماید که وصول کحل با جفان باشد فقط تا مقله را بخشونت آن الم نرسد و اگر قل  آثار و جالی بیا  و مانند 

ن مطلوب بود میل را بسوی مقله رسانند و بر موض  مر  احتکاک نمایند و در تقطیر چشم را بابهام و سبابة دست آ

چپ گشاده از دست راست قطور را بجمپچه میل بریزند و جوهر میل از نقره باشد در عالج سخونت چشم و رطوبت آن 

وس بعمل آرند اگر ارادة تلطیف مواد تحلیل آن باشد و یا از مس و از طال بسازند اگر اراده و تطفیة ماده باشد و یا از آبن
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مرتب سازند و باید که بعد هر استعمال سیل را بشویند و جوهر کمحله باید که از اجسام مناسبة کحلی باشد که در ان 

چنان باشد که و *** نهند پس گاهی از نقره و گاهی از ابنوس و مانند آن بود و شکل او مستدیر نائل بطول باشد و 

بسهولت گشاده شود و سنگ برای ساییدن شیافات و غیره حجر مسن بهتر ست و یا تختة آبنوس باشد و هر چیز که 

بران بسایند آنرا بشویند و بعضی اعمال محتاج به بستن عصابه و نهادن رفاده بود خصوصاً بعد قدح و قط  سبل و در 

ر  و برای حراست چشم از هوا و برای ضغطة عین در نتوّآن و برای مت  اطفال و برای حفظ اضمده و غیره و در آخر م

اوجاع و تسکین آن چنانچه در ضربان چشم و صدغ و نف  رفاه در رو جحوظ و نتو بیشترست و بدانند که ادویة 

مخصوص باشد مثل کحل و ذرور و شیاف و مانند آن والبد ست که خالی از کیفیات ضاره باشند و واجب ست که 

مختلف بود طریق عمل آنها بحسب اختالف قوام و کیفیت آنها و مانند آن پس در جمی  معدنیات و احجار و اصداف 

واجب ست که در تصغیر اجزای آن بساییدن مبالغه نمایند تا بسبب خشونت موذی مقله نشوند از حرکت پلک و این 

سام م  تربیت و تصویل بآب چنانچه در توتیا و  تصخیر را گاهی کفایت میکند کثرت سحق و نخل از خرقة صفیق تنگ

شاذنج و مرقشیشا و اثمد و مانند آن از معدنیات عمل میکنند و گاهی این بدون احراق باتمام نمیرسد بجهت کیفیت 

رویه یا عدم قابلیت بحق بلیغ و بهترین طرق احراق آنست که در کوزة جدید کرده گل حکمت گرفته در میان تنور یا 

نی بدارند تا آنکه خوب سوخته مهیا بجودت سحق کرده چنانچه باقلیمیا اوزاجات و سواد سند و حریر و شنج و قرن مد

حلزون و صدف و مانند آن عمل میکنند و بعضی ادویه بعد حرق و سحق بغسل کثیر محتاج باشند مثل سفیداب و این 

میکنند و ایضاً مانند نجاس محرق که در ان کیفیت برای ازالة ترشی ادکه مضر چشم ست و رف  حرارت مکتسبه از نار 

ضاره بعین ست و بسیار ادویه است که سحق او باختالط آب با رطوبت مائعی چید میشود مثل احجار و اکثر معدنیات و 

بعضی از ان محتاج باین نمیشوند مثل نشاسته و صبر و اما سحق صموغ بغیر رطوبت بسبب انحالل قوت آنها بحرارت 

وجب ضعف آنها میگردد و بعضی ادویه است که در برای تصغیر اجزای آنها خیسانیدن او در اب یا مائعی مناسب سحق م

کفایت میکند همچون کتیرا و صمغ عربی باید که در آب بخیسانند پس از خرقة صغیق صاف کنند و بعضی را در تصغیر 

آید و  اییدن باشند چنانچه در اشق و سکبینج بعمل میاجزا این کفایت نمیکند بلکه با وجود خیسانیدن باز محتاج بس

ادویة چشم در اب غوره و آب بادیان و آب هلیله و آب سماق و آب مرزنجو ش و آب باران چند بار خیسانیده و خشک 

کرده ساییدن قوت دوا زیاده میکند و اذحال مشک قوت ادویه را بقعر چشم و در طبقات میرساند و ادویة جدا جدا 

ه باز وزن مطابق نسخة نموده آمیخته مجموع در صالیه بآهستگی بسایند و از گرد و آفتاب محفوظ دارند و در سایید

جمی  شیافات احتیاج بدوائی میشود که در ان تعزیه باشد تا ادویه جم  گردد و بعض آنها ببعض بچسپد و باید که آن 
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رات و مانند آن بسازند فصل ربی  است بسبب اعتدال هوا در مغزیات ناف  امراضی باشند که برای آنها این شیافت و ذرو

ان پس ادویه متکرج نخواهد شد چنانچه در سردی سرما و نه تحلیل قوای آنها خواهد بود چنانکه در گرمی گرم لیکن 

باید که  اوائل ربی  بشیافات اولی ست تا قوای آنها قوت حرارت در مدت خشک شدن آنها تحلیل نشود فلهذا می

تخفیف آنها در سایه کنند و اما ذرورات پس تأخیر آنها تا آخر ربی  جائز ست و دوائیکه در ابهای مذکوره پرورند در اخر ب

ربی  بهتر باشد و باید که هر واحد از اکحال و شیافات در ظرف علمحده بدارند تا هر واحد از انها قوت یکدیگر اکتساب 

ل نگردد و همچنین حرارت مشک بمجاورت کافور کم میشود و برودت کافور ننمایند و بدان سبب قوت او ضعیف و باط

اصالح هیئت چشم کنند و ازالة آفت که در ترکیب اجزای  عالج مر  ترکیب عین. پذیرد از مجاورت مشک قلت می

عالج تفرق . چشم افتد و آن یا بفصد و استفراغ بود و آن مذکور شد و یا بانواع حیلها که در جایگاه خویش خواهد امد

بادویة قلیل التخفیف غیر الذع چون سرمه و زعفران و توتیا و سفیداب و شاذنج و صبر و مانند آن عالج  اتصال چشم

باید کرد زیرا که هر دوائی که مزاج چشم ست مضر عین بود و انچه اندکی مخالف اوست مثل ادویة مذکوره ناف  باشد 

دوای مرطب چشم را مضرت رساند و هر دوا که رطوبات کمتر کند و الذع  چون مزاج چشم گرم و ترست لهذا در اکثر

نباشد تقویت چشم نماید هر عضویکه قوی گردد ماده مر  را قبول نکند و انچه بدان رسد از خود دف  کند و این اصل 

خواهد شد انشاء عظیم ست در اکثر عالج چشم مرغی دارند بالجمله عالج مفصل او و عالج لوازم بفصول علمده مذکور 

 . اهلل تعالی

 اوجاع عین 

ونا خسه و ضربانیه و حاده و ضاعظ و خشنه و مانند آن افتد و آنرا ارجاع  بدانکه در چشم بیشتر اوجاع ممدده و لذا عه

تر از غیر او عار  شود بسبب قوت حس او و مالقات پلک بمواض  موجعة آن و پخش کردن آن از هر طرف و  زیاده

حاد بود و صبر طبیعت بر اوجاع او تا مدت طویل کمتر بود چون دردهای چشم شدید باشد پس امرا  موجعة آن بغایت 

و چون درد آن طول کند فضول در چشم کثرت پذیرد و ضعیف گردد پس مستعد امرا  شود بالجمله اوجاع چشم را 

هژده سبب ست طریق تشخیص اسباب او اوال چشم را مالحظه نمایند اگر در ان آثار اقسام رمد یا سبل یا جسارت 

ا شور یا قروح عین یا ضربة چشم یا قذی معلوم شود سبب درد همان باشد و هر واحد از ان در فصل علحده ملتحمه ی

مذکور خواهد شد و اگر عالمات امرا  مذکوره یافته نشود و درین صورت از مریض سؤال کنند که کدام قسم در دست 

عمق چشم محسوس میگردد و یا در دیگر اجزای ایا ضربانی و مسلی ست یا اناخس یا تقیل یا اضاعظ یا تمددی و در 

چشم پس اگر بیمار درد و ضربانی م  سلی یا م  ضاعظ در عمق چشم بیان کند و درد مذکور مثل شقیقة سرگاهی 
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الزم باشد و گاهی نه از صداع حدقه و شقیقة عین باشد و اگر درد ضربانی با صداع باشد از ورم عنبیه بود و اگر درد 

تا صد غین منتهی شود و عرو  درد سر خصوصاً عند حرکت بگوید و در رگهای چشم تمدد و رنگ  ناخس شدید که

ورم سرخ و نائل بسیاهی و تیرگی نماید و اشتهای طعام نشود و از سرطان قرنیه باشد از ورم عنبیه بود و اگر در چشم 

قه گردانیدن و در روشنی چشم کشادن نتواند المی ناخس بگوید و پندارد که در حدقه خار یا سنگریزه افتاده است و حد

از نرسیدن غذا برطوبت زجاجیه باشد پس اگر سببش خشکی رگهای مجاری غذای او بود و هر دو چشم در غور روند و 

اشک نیاید اما اگر سبب نرسیدن غذا سده بود گاه گاهی در چشم اشک همی آید و گاه باشد از هر دو گو ش چیزی شبیه 

مزه گردد و اگر درد ثقیل گوید و چشم گران باشد و اشک اردو هر چیز غیر مستقیم نماید و  ذائقة دهن بیبریم براید و 

پلک با هم نه پیوند و در نصف قرنیه کدورت نماید از زوال طبقة عنبیه باشد و اگر وج  شدید ضاعظ گوید و نتواند 

جلیدیه باشد و اگر وج  شدید در قعر چشم باشد چشم را حرکت داد و عطاس و چشم پر چرک و پر اشک بود از ضغطة 

و با آن انتشار نور در جمی  اجزای عین مدرک گردد و بصارت باطل شود از تفرق اتصال شبکیه باشد و اگر در عمق 

چشم درد بگوید درین صورت اگر در اقطار چشم سرخی نماید از فساد طبقه شیمیه باشد و اگر با درد ضاغط در عمق 

ین باشد از رم طبقة صلبیه باشد پس اگر ورم و موی بود با الم مذکور تمدد و حکه در چشم بموض  غیر چشم جحوظ ع

و اگر صفروای بود با احتراق و التهاب و حرارت شدید و اگر بلغمی بود با الم ثقیل و استرخای پلک و . معین باشد

وجود درد در عمق چشم چنان نماید که چشم دشواری نظر بسوی اشیای عالیه مثل سقفد و غیر آن باشد و اگر با 

بازپس کشیده میشود از ورم سوداوی یا یبوست صلبیه باشد و اگر التوای چشم بجابنی و الم تمددی بجهتی مائل گوید 

از التوای طبقه صلبیه باشد و اگر وج  تمددی گوید و چنان پندارد که چشمها بسوی اسفل خواهند برامد و باشد که نظر 

در چشم دردناک سیل نیندازد بلکه ادویه را در شیر با  عالجف دشوار گردد از استرخای پردة صلبیه باشد بسوی سق

چیزی دیگر حل کرده اندک اندک بفاصله چکانند و هر مر  چشم که با درد صعب بود اول تسکین درد نمایند لیکن 

خواب آورند بهر حیله که ممکن باشد حتی که  دوام استعمال مخدرات بهر تسکین وج  جائز نیست و باید که در اوجاع

بغنا و حکایات مالیم و آواز آب و شجر و آسیا و غمز لطیف م  قلت روشنی در مسکن و ترک حرکات خفیفه و اما 

از شقیقة عین باشد اول فصد سرور نمایند بعده بر  و انچهحرکات خفیفه مثل جنبش گهواره و مانند آن مفید بود 

ند و بعد نضج ماده مسهل و حب ایارج دهند و هر چه در شقیقة سر مسطور شد بعمل ارند پس برای صدغین زلو چسپان

الراعی و سفیدة بیضة مرغ و شیر دختران در شیشه کرده و اندکی شیاف  تسکین درد و حرارت وردع ماده آب عصی

بانند تا که مثل مرهم شود هر مامیثا و حضض سوده آمیخته بجوشانند و سرد کرده چند قطرة روغن گل امیخته بجن
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ساعت در چشم قطور سازند و الزق بر صدغین بچسبانند و اگر فائده نشود شریان صدغ قط  نمایند و در عالج مهلت 

از سرطان باشد عالج نپذیرد لیکن برای تسکین درد و توقف مر  فصد قیفال  و انچهروا ندارند تا بکوری نه انجامد 

بین افتیمونی و سفوف سودا و حب حنطیه که دران حرارت نباشد و بلحوم خفیفة طیور مثل کنند و بماءالجبن و سکنج

السوس مقشر کوفته و گاوزبان و  دراج و چوبة مرغ فربه و اطراف و لحم بزغاله و حمالن غذا سازند و یا حریرة جو باصل

خته صاف کرده شربت خشخا ش یا گل بنفشه هر یک سه درم عناب پانزده دانه نیلوفر تازه مقشر هفت عدد نیک پ

شربت انار شیرین یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر داخل کرده روغن بادام شیرین آمیخته بیاشامند و آشامیدن ماءالجبن 

ست و بقول جزری منضجات سودا استعمال نمایند و  با یکی از اشربة مذکوره یا شیر خر یا شیر بز و یا شیر گاو ناف 

عده ماءالجبن گاهی با سفوق مبدول و گاهی با سفوف مسهل بنوشند و سفوف مسهل از حجر ارمنی مطبوخ افتیمون و ب

و هلیلة کابلی و هندی و بسفایج و نمک هندی و غاریقون مرتب سازند و سفوف مبدل اینست مغز تخم خیار و مغز 

ساییده هر روز پنج درم هراه  السوس و صندل و طباشیر و گل سرخ و گشنیز خشک تخم کدو بادرنگ و گاوزبان و اصل

ست و شیاف ابیض با سفیدی بیضه آمیخته و با شیاف  ماءالجبن بدهند و سویدی مینویسد که این سفوف مجرب من

مامیثا در شیر زنان حل کرده در چشم چکانند و سفیدة بیضه باکلیل الملک و اندکی زعفران بنهند و یا آرد جو و بنفشه و 

الثعلب ضماد سازند و یا برگ خطمی و برگ خبازی و  بابونه و اکلیل و آب کاکنج و آب عنبنیلوفر و آرد باقال و 

الثعلب کوفته روغن بنفشه آمیخته مضماد کنند و هر شب قیروطی زردة بیضه و روغن گل بر پشت چشم نهند و  عنب

الصال استعمال نسازند و نطول نمایند جمی  ادویه که دران ملینات مغریه و مخدرات باشد بعمل ارند و ادویه و اغذیة حار 

الملک و گل نیلوفر جوشانیده باشند و طال نمودن زردة بیضة مرغ با  بآبیکه دران بابونه و گل بنفشه و خطمی و اکلیل

کتیرا یا شیر زنان نیز مفیدست و شادنج و نشاسته مساوی صبح و شام اکتحال نمایند و بقول انطاکی حیله در سکون الم 

کنند بعده در چشم شادنج و نشاسته و گل مختوم و مامیثا و مروارید استعمال کنند نه غیر آن که اگر ماده  بمخدرات

الثعلب و آب گل سرخ و سداگالب  غیرمستحکم بود به شود واال وقوف آن کفایت باشد و اگر آب کشنیز سبز و آب عنب

عرق بیدمشک یکتوله ضماد کنند بسیار  هر یک سه ماشه تخم کاسنی صندلین گل ارمنی هر یک سه ماشه در

مفیدست و گویند که هر گاه درد ساکن گردد توتیای مغسول شادنج مغسول نشاسته هر واحد یکدرم شیاف مامیثا گل 

مختوم هر واحد نیم درم مروارید دو دانگ کوفته بیخته اکتحال نمایند و شیافات لینة مسکنة وج  استعمال و لعابات 

ست و از اغذیة مولدة سودا مانند عدس و بادنجان و گوشت گاو  در چشم ریزند و حمام مرطب ناف  مرخیه و مانند آن

از ترسیدن غذا بز جاجیه باشد و سببش سده بود بحسب ماده در اسهال و تفتیح سده کوشند مثالً  و انچهاجتناب نمایند 
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ر بدهند و در مادة حار مطبوخ تخم کاسنی در مادة بارد مطبوخ بادیان بیخ اذخر افسنتین تخم کشوث بشربت دینا

الثعلب مویز منقی شاهتره همراه سکنجبین دهند و شربت بزوری و قرص ریوند و امثال آن استعمال  السوس عنب اصل

کنند و سده از مادة حار نادر بود و بعد انفتاح سده برای ترطیب ضماد برگ خطمی که در سرطان گذشت باضافة سفیدة 

چشم نهند و شیاف ابیض در شیر دختران حل کرده در چشم کشند و روغن بنفشه یا کدو در بین چکانند و بیضه دائم بر 

ایضاً برای ترطیب مزاج مثل روغن بادام و شیر دختران و روغن نیلوفر و سعوط از مسکة گاو و مغز ساق او و تدبیر 

وم چرب و لحم ماکیان فربه و زردی بیضة مرطب مثل فرط خواک و تناول اسفید باجات وسمه و کدو و خیار م  لح

نیمبرشت بعمل ارند و از هر چه مالح و حامض و حریف و مجفف باشد اجتناب نمایند و طبری گوید که عالج عدم 

غذای زجاجیه اینست که در غذا بر مرطبات اقتصار نمایند و ماءالشعیر ایام متوالی بنوشند تا بدن را ترطیب دهد بعده 

مطبوخ نمایند اگر ظاهر شود که از سده است فوموجبلی و بزرجرزبری هر واحد سه درم تخم کرفس استفراغ باین 

انیسون هر واحد چهار درم سنای مکی اسطوخودوس هر واحد پنجدرم و مویز منقی پانزده درم تمرهندی ترنجبین هر 

م شکر طبرزد سوده انداخته و سه واحد بست درم انجیر بیست عدد جوشانیده صاف نموده بقدر صد درم گرفته هفت در

درم تا پنجدرم روغن بادام تلخ باالیش ریخته نیمگرم بنوشند و از این مطبوخ دو شربت در مدت هفت روز بیاشامند اگر 

مزاج و قوت و سن و فصل و بلد احتمال آن نماید و در جمی  امرا  چشم جهد نمایند وقت عالج که مزاج مریض 

دال رد کنند اگر ازان خارج شود و چون این مطبوخ نوشیدند بر دوشیدن شیر دختران از پستان بحدت متغیر نشود و باعت

در چشم مواظبت نمایند و این ضماد بر چشم نهند برگ خبازی یا برگ خطمی جوشانیده بسایند و با سفیدة بیضه و 

  درین رطوبت باشد و بروغن بنفشه روغن بنفشه آمیزند و از قرب کافور بچشم و از شم آن اجتناب نمایند هر گاه مر

یا روغن کدو یا روغن خالف سعوط کنند السیما اگر در انجا صداع باشد و برای ترطیب شیاف ابیض بشیر دختران در 

چشم کشند و اگر مر  از عدم غذا و قلت او باشد و سببش یبوست بود بنابر کثرت استفراغ یا کثرت سوم یا ترک طعام 

ت بترطیب مصروف دارند و درینجا سبیل باستفراغ و نوشیدن چیزی از مجففات بنوشانند و از مانند آن همگی عنای

ریاضت سخت و عرق بسیار در حمام من  کنند و نطوالت بادویة مرطبه مثل بنفشه و نیلوفر و برگ بید استعمال نمایند 

بخواب روند و تعدیل خوابگاه نمایند و از  و اگر وقت بنفشة تر باشد بنفشة تازه را در گالب تر کرده شب بر سر نهند و

سموم و بادهای گرم محفوظ دارند پس باین طریق غذا کثرت پذیرد و بجلیدیه رسد و از انچه اقبال عافیت و ابتدای 

ست که زوال غور حادث در عین اوالً فاوالً معلوم گردد و هر گاه چشم در هیئت بطبیعت خود  زوال مر  ظاهر شود این

از زوال عنب باشد اگر غلبة خون دریابند فصد کنند و و انچه و صداع وحدت زائل شود مریض صحت یابد عود کند 
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مسهل مناسب مزاج دهند و بعد تنقیه مدمعات در چشم کشند و موافق خامة چشم از اسرب مانند خود ساخته و در وسط 

ندند و از حرکت و نظر بسوی روشنی و سرنگون آن سوراخ کرده در رفاذه بنهجی گیرند که سوراخ بند نشود و بر چشم ب

ست چنانچه در رمد گفته آید از  از ضغطة جلیدیه باشد عالجش مثل عالج عالج اورام چشم و انچهکردن من  کنند 

تسکین و استفراغ پس تحلیل اورام و تقطیر شیاف ابیض و دوشیدن شیر دختران از پستان و سعوط باشیای موافقه بعد 

از تفرق اتصال شبکیه باشد عالج نپذیرد مرگ بهر تسکین الم در ابتدا فصد و تعدیل مزاج و و انچه است  استفراغ ناف 

از فساد مشیمیه باشد فصد  و انچهاصالح غذا نمایند و شیاف ابیض افیونی با زردة بیضة مرغ و روغن گل استعمال کنند 

الثعلب آب  یند و از برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ عنبسرور و حجامت نقره یا کاهل کنند و بملینات تلیین طب  نما

براورده بجوشانند پس حفض و قدری شیاف ابیض حل کرده صبح و شام در چشم چکانند و طل  که آنرا بهار خرما 

گویند بلعاب اسپغول و اندکی سرکه و روغن گل سرشته وقت خواب بر چشم ضماد کنند و شیاف و یزج بعده برود 

از ورم صلبیه باشد در دموی فصد سررو کنند و بهر تلیین طب  ادویة خفیفه مثل بنفشه  و انچهتحال نمایند کافوری اک

نیلوفر خطمی عناب سپستان جو نیکوفته جوشانیده صاف نموده روغن گنجد شکر سرخ آمیخته حقنه سازند چند بار 

نجبین آمیخته بنوشند و بعد من  ماده از انصباب و متوالی و یا مطبوخ عناب سپستان آلو بخارا نیلوفر خطمی شیرخشت تر

تنقیة دماغ از فضول کحل رمادی اصغر صبح و شام در چشم کشند و اگر ازین تدبیر فائده نشود شیاف ابیض افیونی 

الثعلب سبز مطبوخ مصفی حل کرده در چشم چکانند و بربندند و شربت عناب بماءالشعیر مدام  بآب کشنیز تر و آب عنب

دن و بآب طل  و مانند آن سعوط کردن ناف  است و در صفراوی اگر واجب بود فصد کنند و از مطبوخ مذکور نوشی

باضافة هلیلة زرد و خمیرة بنفش و یا بگلسرخ و بنفشه و آل و عناب و تمرهندی و کشوث و تخم کاسنی و ترنجبین و 

انه هر یک ده عدد چشخام بست دانه نیمکوفته و مانند آن تلیین نمایند و یا مسهل صفرا دهند بعده جومقشر و بهد

قدری انزروت بآب شیرین آن مقدار که باالی دوا باشد در قدر مضاعف بجوشانند که بقوام ماءالشعیر اید صاف نموده در 

روز و شب چند قطره در چند بار نیمگرم در چشم چکانند و رفادة مبلول مبرد ثقیل بر چشم بدون بستن بنهند و ساعتی 

ر پشت بخوابند پس شحم انار و اطراف کاسنی مساوی کوفته برزقطو نابرابر هر دو آمیخته در گالب و روغن گل خوب ب

برهم زنندو وقت خواب بر چشم ضماد کنند و بمالیمت بربندند و صبح چشم را صاف نمایند و طعام مبرد مرطب خورند 

قات شیاف ابیض در چشم چکانند و از مشی در افتاب و و مدام بروغن بنفشه و شیر زنان سعوط سازند و در بعض او

دخول حمام من  کنند و در بلغمی بعد نضج و تنقیة مسهل بلغم و حب ایارج روغن مصطکی یکجز و مشک رب  جز و 

قدری آب زوافر مطبوخ آمیخته حل کرده در بینی چکانند اندک اندک هر روز افزایند پس مروشونیز بریان و زعفران 
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خرقه بسته ببویند تا که عطسه آید و اگر عطسه کمتر اید کند ش اضافه کنند که تعطیس درینجا انف  اشیاست سوده در 

و مشک در ادویة محلله داخل کرده اکتحال نمایند و در ابتدا بهر تسکین درد بگلسرخ و مرود در شراب پخته یا بزردی 

یا یبوست صلبیه باشد در صورت درم بمطبوخ افتیمون و  از ورم سوداوی و انچهبیضه و روغن گل و زعفران ضماد کنند 

سفوف سودا یا حب الجورد بعتد از نضج و ترطیب بدن تنقیه نمایند و یا بسمتفرغات خفیفه مثل خمیرة بنفشه با عرق 

ز یا گاوزبان تنقیة بدن کنند و بهر ترطیب بدن و دماغ و چشم اشربه و اغذیة مرطب اختیار کنند و شیر دختر یا شیر ب

العالم در  الراعی و آب حی شیر خر بر سر دوشند و در بینی چکانند و شیر دختران و روغن بنفشه یا نیلوفر و آب عصی

بینی چکانیدن بغایت مفیدست و چشم بسته دارند و بماءالشعیر و ماءالباقال و مانند آن بخار رطب بردارد غذا سازند پس 

بالیده و سنگین سوخته بشیاف ابیض آمیزند و در سفیدة تخم مرغ حل کرده اگر مر  زائل نشود شعیر رزین یعنی جو 

صبح و شام در چشم کشند و بران رفاده بگالب تر کرده بربندند و هر گاه درد خفت پذیرد و جحوظ کم گردد بآب گرم 

 و انچهد آن انکباب نمایند الملک و مانن تکمید کنند و اکثر آب گرم بر سر ریزند و براب ادویة محلله مثل بابونه و اکلیل

از التوای صلبیه باشد ایضا در ترطیب مزاج کوشند اکالً و شرباً و نطوالً و استحماماً و تمریخاً و طالءً و مسعوطاً و قطوراً 

و قیروطی که از روغن بنفشه یا نیلوفر و موم ساخته بآب عصی اراعی و قداح بید و آب جرادة کدو تسفیه داده باشند بر 

بدن مالند چنانچه جالینوس در میامر ذکر نموده و شیاف ابیض بشیر حل کرده در چشم چکانند و شیر دختران در  سر و

چشم دوشند و از خواب بر پشت من  کنند و اگر در هوای گرم احتیاج خروج از خانه باشد پارچه در گالب تر کرده بر 

از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند بعده غراغر منقیه از از استرخای صلبیه باشد بعد نضج  و انچهروی وی اندازند 

مویزج و عاقرقر حاومری و مانند آن استعمال کنند و مصطکی و کندر و راتینج و وج تنها یا با مویز مرکب ساخته بخایند 

ة ناشفه مثل قالیا و سعدا سود بر زبان بمالند و مدام شیاف احمر حاد بآب مطبوخ زوفا حل کرده در چشم چکانند و اغذی

و مطنجنات گوشت تیهو و کبک و دراج اختیار کنند و ارگ قوت و سن و فصل مساعد کند فصد سررو نمایند و اگر 

مر  زائل نشود حقنة منقی امعا از رطوبات غلیظه بعمل ارند و بریاضت معتدل امر کنند و هر گاه علت مشکل گردد 

م ترک نمایند و بعالج صداع متوجه شوند که بزوال آن این مر  نیز باوی صداع عار  شود درین صورت معالجة چش

 زائل شود و عالج ورم عنبیه مثل عالج رمدست

 اقسام رمد

بدانکه رمد نزد قدما ورم حاد ملتحمه است و اورام دیگر را تکدر گویند نه رمد و متأخرین رمد درد چشم یا ملتحمه 

ست یکی  حار باشد یا بارد چنانچه از کالم شیخ مستفاد میشود که رمد دو قسم ورم مادة ورم را گویند با ورم باشد یا بی
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حقیقی و آن ورم ملتحمه است پس اگر در عظم ورم و شدت اعرا  از حد تجاوز کند آنرا درد بیخ گویند و بیونانی 

ز اسباب خارجی ست ا کیموسیس نامند و این بیشتر بصبیان عار  میشود و دوم غیرحقیقی و آن تسخن و ترطب چشم

که محدث سرخی چشم بالورم شوند و آنرا تکدر و تختر نامند و بیونانی طاراکیس گویند بمعنی اضطراب و این قسم در 

اکثر امر وقتی حادث میشود که در بدن و سر امتالی بسیار از مواد نباشد واال بر احداث تکدر فقط اقتصار نمیکرد بلکه 

تواند که زود برمد حقیقی  ب بدنی یا بادی معاضد بادی اول آنرا معاونت کند میرمد حادث میشد و همچنین اگر سب

منتقل گردد مثل انتقال حمی یوم بحمیات عفنه و چون برمد انتقال یافت بیونانی انومکما نامند و رمد که تاب  جرب 

اول تکدریکه عار  چشم گردد ست  العین گفته که رمد سه صنف عین باشد در ابتدا از قبیل تکدر بود و روفس در کتاب

و از غبار یا دخان دوم ورم حار ملتحمه است سوم آنست که آن ورم صعب باشد بحدیکه ملتحمه باالی قرینه آید 

بجهت شدت ورم و سید جرجانی و ایالقی تقسیم رمد بسه قسم بدین طور نموده یکی آنکه در چشم هیجان از سبب 

تر از اول بود و اسباب این دو گونه است اول آنکه  ظاهر شود و دوم آنکه سختخارج مثل دخان و غبار و گرمی آفتاب 

هر گاه سببهای خارجی مذکوره دوام و کثرت پذیرد تأثیر قوای گردد و ماده را که در میان عروق و طبقات چشم باشد 

ی سازد و از دماغ بچشم نازل حرکت دهد و فاسد کند و ثانی آنکه مواد فزونی از جمی  بدن بدماغ سعود کند و آنرا ممتل

شود و خصوصاً اگر ملتحمه ضعیف باشد و دماغ و عروق او و دیگر طبقات چشم قوی باشند و مواد بسوی ملتحمه نازل 

ست و سبب او کثرت دردات اخالط و ورود آنها درین طبقه باشد و نشانش آنست که  تر از هر دو نوع گردد و سوم صعب

ی باشد و گاهی پلک چندان ورم کند که پوشیدن چشم ممکن نبود و بسبب صعوبت ورم سفیدی چشم بلندتر از سیاه

پلک منقلب گردد و جالینوس گفته رمد چهار نوع است یا از خون خالص زائد در کمیت یا از خون بلغمی یا خون 

از اخالط اربعه مفرد و  سوداوی یا خون صفراوی و این نوع کثیرالوجودست بالجمله مادة رمد حقیقی نیز مثل اورام دیگر

مرکب باریح باشد و خلط مؤرم گاه در چشم تولد کند و گاهی از دماغ بر سبیل نزله آید از طریق حجامت سر یا از طریق 

حجامت داخل و گاهی از اعضای دیگر مثل معده و رحم اید و خصوصاً وقتی که سود مزاج بچشم عار  شود و آنرا 

گرداند و بعضی گوید که مادة محدث رمد یا در چشم متولد میشود وقتیکه آنرا سوء ضعیف و قابل مواد اعضای دیگر 

مزاجی مفسد باشد که انچه از غذا بسوی آن آید فاسد گرداند و یا دران متولد نمیشود بلکه بسوی او منتقل میگردد از 

چنانچه بدن را حرارت شدید غیر او و آن خواه کل بدن باشد وقتیکه در بدن سوء مزاج مصعد مواد بسوی چشم بود 

بهمرسد از تعب و یا غضب و یا جماع و یا مالقات آفتاب گرم و مانند آن و بدن ممتلی و چشم ضعیف باشد که بسبب 

تحریک اخالط باین اسباب انتقال بسوی چشم یابد و چشم بسبب ضعف خود قبول نماید و یا بجهت امتالی کثیر از 
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انچه استفراغ آن ضرورست قبل از وقت میباشد چنانچه نزد احتباس خون حیض یا  مواد در بدن عند احتباس استفراغ

نفاس یو بواسیر یا اسهال قبل از نقای هر واحد و خواه عضو واحد بود و آن عضو یا متصل بچشم باشد مثل دماغ و یا 

مانند رحم و ماده که انتقال غیر متصل بدان و این عضو غیر متصل یا قریب باشد بآن مثل معده یا غیر قریب بود بدان 

باشد پس وج  او حادتر بود و گاه در او رده و گاه در اعصاب و گاه در  یابد بسوی چشم از دماغ گاه در شرائین می می

سمحاق و گاه درام غلیظ و گاه درام رقیق و گاه در جوهر دماغ و انتقال ماده از معده بسوی چشم گاه بر سبیل بتبخر 

اورده و شرائین صاعده از معده بسوی سر و ازان بسوی چشم میباشد و همچنین انتقال آن از رحم و بود و گاه بطریق 

لیکن رحم چون از دماغ بسیار بعیدست مادة بچشم از رحم انگاه منتقل شود که امتال کثیر و سوءمزاج مسعد مواد در 

و خصوصاً اگر رحم معذلک مؤف بود  مزاج آن بکمال شدت باشد و ازینجهت اکثر این عند احتباس طمث یا نفاس

نماید ادنی آفتی برای انتقال ماده مثل فساد  چنانچه عند وض  حمل و یا اسقاط حادث میگردد و اما معده را کفایت می

هضم و ضعف آن و اما انتقال ماده بسوی چشم از اعضای دیگر غیر اینها وقتی باشد که اعضای هاضمه ضعیف شوند و 

ردد و درین جمله انتقاالت البدست که چشم ضعیف باشد تا آنکه قبول نماید ور نه مادة مندفعه قبول تبخیر آن بسیار گ

نماید و گاه حداث میگردد انتقال ماده از سردی که بعضو اصلی برسد و هضم آن ضعیف گردد  نمیکند و از خود دف  می

الزم شود و چون چشم را باعضای راس اتصال و فضول آن کثرت پذیرد و این را کثرت پذیرد و این را کثرت ابخره 

بسیار و مشارکت تمام بدانست هر گاه در سر مواد بسیار مجتم  گردد و چشم ضعیف باشد اکثر رمد عار  میگردد 

خصوصاً چون متفق شود بآن سببی که سیالن دهد مواد را یا بارخای آن چنانچه تدهین سر نمایند یا با انسداد مسام 

مواد و یا امری که باعث ترقیق مواد گردد مثل گرمی آفتاب که بسر رسد و مانند آن و یا امری که ظاهر راس سائل 

بهیجان و حرکت آورد مواد را مثل غضب شدید یا جماع بسیار و یا امری که بفشار و مواد را بسوی چشم مانند آنکه 

کشف و انسداد مسام از وسخ بسیار چنانچه سردی بسیار بسر رسد و یا امریکه حبس مواد نماید از تحلیل مثل برد م

حادث میگردد چون بعد عهد از حمام گردد و گاه حادث میگردد رمد از سیر در یخ و برف و یا آنکه آفتاب بر یخ و برف 

بتابد و انسان بسوی آن نظر نماید و شعاع شمس از یخ و برف بسوی چشم رجوع کند و باحتقان ابخره دران بصر 

ان سبب ملتحمه ورم نماید و رمد رطب بهمرسد و ازان اشک بسیار سیالن نماید و گاهی رمد بحسب ضعیف گردد و بد

دور و نوبة انصباب ماده بسوی چشم از عضو دیگر و یا بسبب دور تولد او در چشم ذی ادوار و نوائب میباشد و آن ادوار 

دوار تزید ماده یا تزید شر آن و در اکثر نوائب آن گاه منتظم میباشد و گاه غیرمنتظم و گاه میباشد بانظام بحسب حال ا

غب یعنی یکروز در میان میباشد خواه ماده منصب از عضو دیگر باشد و خواه متولد در چشم و آن مادة صفراست و رمد 
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و ست اکثر رمد بادوار صفراوی بود و نوبة هیجان آن غب میباشد  دموی را نوبت نباشد و حدوث رمد از بلغم و سودا کم

آن از امرا  حاده است و بحران او در چهارده روز واق  شود و آن هفت دوره باشد ولیکن رمد و خاصةً صفراوی که 

تر بود و گاه نوبة  دران وج  شدید بود باید که بحران او در هفت روز گردد و هر قدر که درد شدیدتر باشد بحران قریب

ست که صفرا در کمال  لذاع بود آن صفراوی باشد و این هنگامی رمد هر روز میباشد پس اگر معذلک شدیدالحرارة و

حدت ولذع باشد و دو ماده باشد که نوبة هر یک ازان هر دو غب بود پیش و پس یکدیگر و با آن سائر عالمات اورام 

غمیت ماده تر باشد و اگر با آن ورم سردی و قلت وج  باشد و هر روز نوبه کند دلیل بل صفراوی بود و بحران او قریب

المدة میباشد و گاه  المدة میباشد و گاه نوبة آن رب  میباشد و این سوداویست و رمد سوداوی نیز طویل آنست و این طویل

وج  در رمد یا خلط لذاع اکامل طبقات و یا خلط کثیرالمقدار ممدد و  و سبب اشتدادتا چهل روز میکشد و بیشتر ازان نیز 

ذاع اکال بر فساد کیفیت ماده و حدت او داللت کند و وج  ممدد دال بر کثرت مادة دم یا بر یا بخار غلیظ بود وج  حاد ل

المنتهی آنست که  یابند و رمد سری  بخار غلیظ و ریح باشد و جمی  انواع رمد در شب اشتداد کنند اول روز تخفیف می

ست لیکن  گوید که چرک رطب سلیم بقراط باکثرت سیالن اشک و لذع او حادتر باشد و بطی المنتهی آنکه یابس بود و

البرءست اال ازان خوف قروح چشم باشد و اگر رمص اخضر و اشک بسیار گرم اید  البرء بود و چرک یابس سری  بطی

چشم جراجت کند و اگر زمان سیالن چرک و اشک و ورم طول کند شعر منقلب بود یا قرحه پیدا شود و رمص بر نضج 

کند و آنکه بانضج بود و بادی چشم در اول اندکی سبک گردد و بسرعت منحل شود محمود بود یا بر غلظ ماده داللت 

التصاق با جفان دلیل شروع  و رمص صغیرالحب بر خیر داللت کند و قطعة کبار رمص بهتر از صغار بود و حدوث

ابتدا بود و چون ابتدا بغلظت ست چنانکه بقول جالینوس مادامیکه سیالن رمص بسیار و رقیق حاد باشد دلیل زمان  نضج

ست و چون  و قلت نماید زمان ابتدای نضج باشد تا هنگامیکه غلظت یابد و بچسبد اجفان که آن زمان قرب کمال نضج

کم گردد رمص و بسیار غلیظ شود زمان کمال نضج باشد وارجیحانس گفته فضل رقیق که با آن رمص نباشد در اکثر 

د و با رمص مخوف نیست و مامون از کوری و قروح ردیه است و خداوند چشم جاحظ امر صاحب خود را کور میگردان

نماید و  قابلتر بعظم رمد میباشد و کثرت اشک بارد در رمد بسبب عدم هضم و نضج بود و داللت بر بطوی زمان می

ماده بود و در بالد  بیشتر رمد باسهال طبیعی زائل گردد و ردات رمد بحسب کیفیت ماده باشد و عظم رمد بحسب کمیت

جنوبی رمد بسیار عار  شود و بسرعت زائل گردد و در بالد بارد و ازمنة بارد بعکس این باشد و ابدان صلبه را بر بالد 

بارد شمالی و ابدان لینه را بر بالد جنوبی قیاس کنند و نهجی که بالد گرم رمد پیدا میکنند همچنین حمام بسیار گرم 

برد که رمد عار  شده و ثابت گوید گاهی رمد کسانی را که عادی حمام باشد  دخول آن گمان میچنانچه انسان هنگام 
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باشد  از ارسطو نقل کرده که رمد در صیف با تپ نمی علی بن عیسیاز ترک استحمام بسبب انسداد مسام نیز افتد و 

ابد و بسرعت زائل گردد و اگر رمد مگر بندرت پس اگر صاحب رمد را تپ عار  شود و خصوصاً در تابستان رمد نضج ی

بعد تپ شدت کند منذر بآفت عظیم بود و بکوری انجامد و جماعت کحالین گویند که اگر سرخی شدید و رطوبت کثیر 

بود مادة خون باشد و اگر سرخی شدید و جفاف بود صفرا باشد و اگر سرخی اندک و چرک بسیار بود بلغم باشد و اگر هر 

انواع و اسباب رمد باید که اوالً دریافت نمایند اگر رمد خفیف با سرخی قلیل و  طریق تشخیصاشد دو اندک بود سودا ب

سوز ش اندک و سیالن اشک بود و بعد گرمی آفتاب یا صداع احتراقی یا حمی یوم احتراقی یا رسیدن غیار و دخان یا 

مود یا خوردن اغذیة مضر چشم یا کثرت سردی یا ضربه یا هوای تند یا دیدن چیزهای بسیار روشن یا نظر بچشم مر

رمد مفرط با سرخی و انتفاخ و دمعه و  و اگرمطالعة کتب یا سهر مفرط و غیره اسباب خارجی پیدا شده باشد تکدر بود 

تر باشد و ورم بحدی رسد که سفیدی  تر و صعب الم شدید لذاع اکال و ممدد باشد رمد حقیقی بود پس اگر مر  عظیم

را بپوشد و بند کردن چشم مشکل گردد و گاهی اجفان از داخل بشکافد و خود ازان سیالن نماید و چشم سیاهی او 

تشخیص رمد حقیقی نوع مادة او مشخص کنند باین طور که حال  و بعدرنگ ورم همچون گلسرخ باشد و ردینج بود 

ت و قلت چرک و عروق نظر کنند شدت و خفت وج  بپرسند اگر وج  شدید گوید مادة حار بود بعده بسرخی چشم و کثر

ست یا ناخس محرق پس اگر سرخی شدید با کثرت چرک و عظم و انتفاخ و ظهور عروق  و بپرسند که در ممدد ضربانی

و در ممدد و ضربان صدغین و دیگر آثار غلبة خون از عظم نبش و قانیت بول و کسل و نعاس و ثقل راس و بعد عهد 

زهای براق سرخ در خواب و زمان ربی  و سن شباب و تقدم اکثار تناول اغذیة مؤلد دم از فصد و حالوت فم و تنحیل چی

و ورم پلک و انقالب آن بخارج معلوم شود مادة دموی باشد و اگر سرخی با قلت چرک و وج  ناخس و محرق ملتهب و 

شتعال بدن و زردی رنگ و تخیل در اکثر دمعه رقیق حاد و عدم التصاق اجفان بود و دیگر آثار صفرا مثل تلخی دهن و ا

شعله و نیران در خواب و حدوث آن در زمان صیف و سنتهای شباب و تقدم اکثار اغذیه و ادویة مؤلد صفرا و تعب و 

سهر و شراب صرف و مانند آن یافته شود و مادة صفراوی باشد و اگر وج  غیر شدید گوید مادة بارد بود بعده اگر با 

انتفاخ عظیم و حرارت قلیل و اشک و چرک و التصاق بسیار بود دیگر عالمات بلغم مثل لین سرخی خفیف ثقل شدید و 

ملمس و سردی او و تخیل آب و باران در خواب و کثرت آب و لزوجت دهان و حموضت آن و کمی عطش و کسالت 

ذیة بلغمیه و کثرت بدن و سفیدی رنگ قاروره و براز و سن طفولیت و شیخوخت و فصل سرما و برد مزاج و تقدم اغ

سکون و مانند آن باشد مادة بلغمی بود و اگر با کمودت رنگ ثقل و جفاف و قلت آب دهان و سرخی اجفان و قلت 

التصاق و ازمان مر  و با صداع غالباً و دیگر عالمات سودا مثل قحل عین و ضعف حرارت و سوداویت مزاج بد ن و 
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ن و تخیل اشیای تاریک و سیاه و خائف در خواب و عرو  آن در راس و سوئیت اخالق و غلظت رمص و یبوست آ

زمان خریف و سن کهولت و تقدم تعب و بیداری و هموم حزن و خوردن اغذیة سوداویه مثل گوشت گاو و حیوانات 

وحشی دریافت شود ماده سوداوی باشد و اگر وج  ممدد بالثقل و بدون سیالن و التصاق و تقدم استعمال اغذیة مؤلد 

ریاح مدرک گردد مادة ریحی باشد پس اگر رمد بشرکت دماغ یا معده یا دیگر اعضا بود مشارکت او بدستوریکه در 

 ابتدای بحث امرا  چشم مسطور شد مشخص نمایند

 عالج تکدر و رمد خفیف

و ادویة اکثر دران ازالة سبب کفایت میکند واال اگر بسبب حرارت باشد تدبیر ش سبکتر از عالج رمد حار نمایند 

مبرده مقویة چشم استعمال کنند مثالً پارچه بگالب و اندک کافور الوده بر چشم بندند و حفض صندل سفید دراب 

کشنیز سبز یا شیر دختران سوده بر حوالی چشم ضماد کنند و برگ تازة سنگهاره ساییده قرص بسته بر چشم نهادن نیز 

اب اسپغول یا بهدانه در چشم چکانند و شیاف بر یوما استعمال ست و شیر دختران با سفیدی بیضة مراغ و لع مجرب

الثعلب برای رمدیکه سببش دخان یا  نمایند و شیاف ابیض و برود کافوری در چشم کشند و اهرن گوید که عصارة عنب

ست  ست و معذلک عالجش سکون دهد و ترک غذا و تقلیل آن و جلوس در جای تاریک غبار یا حرارت آفتاب باشد ناف 

که درین شفای اوست و شیخ میفرماید که اگر با سبب معین تکدر امتالی خون یا مادة دیگر باشد بفصد و اسهال و 

غیره استفراغ آن کنند و گاهی تسکین حرکت مواد و تقطیر شیر زنان و سفیدة بیضه و غیره کافی گردد و در تکدر که از 

یا خون اعضای دیگر آن در چشم چکانند و بساست که تکمید آن ضربه افتد خون گرماگرم پر کبوتر یا خون بال آن 

باسفنج یا صوف در زوغن گل یا طبیخ عدس تر کرده و یا تقطیر شیر زن پسر دار از پستان گرماگرم کفایت کند واال 

شیاف ابیض در طبیخ حلبه سوده در چشم چکانند و در تکدر که از هوای سرد عار  شود حمام ناف  بود بشرطیکه 

الملک جوشانیده باشند یا آب حلبه  نوبت برمد و ورم نرسیده باشد و بدن و سر ممتلی نباشد و آبیکه دران بابونه و اکلیل

در چشم چکانند و ایضاً تکمید بطبیخ بابونه و شراب لطیف بعد سه ساعت از طعام و نوم طویل بر شراب از عالجات 

از دیگر سبب باشد لیکن در سبب آفتاب شراب کثیرالمزاج مائی ابیض باشد  اند خواه از افتاب یا از سردی یا نافعه نوشته

و باید که حمام و تکمید بر نهار و ناشتا بود انچه سبب جرب خفیف باشد اول جرب حک کنند پس عالج تکدر نمایند و 

و تنقیة بدن و  گاهی بعد حک جرب تکدر خودبخود زائل میشود و اگر جرب عظیم باشد و احتمال حک نکند پس تلیین

که تکدر اگر بسبب اشیای گرم باشد اشیای بارد از  و بداننددماغ بر وفق استعمال نمایند تا که محتمل تدبیر حک گردد 

ادویه و اغذیه دهند و تبرید مسکن نمایند بنحویکه کور شد و اگر بسبب تپ یوم باشد تبرید جمله بدن و تعدیل او کنند 
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ست بگیرند زعفران صبر حضض فوفلی عصارة مامیثا  و اوائل رمد خفیف کثیرالنف  و مجربو داوءالزعفران برای تکدر 

صندل سرخ گلسرخ هر یک پنج جزو افیون نیم جزو کوفته و بیخته شیاف سازند هر یک بوزن یکمثقال و در سایه 

ند و اگر در هر دو چشم خشک کرده عندالحاجت یکعدد آنرا بگالب یا آب کشنیز تازه ساییده بر پلک و ابرو ضماد کن

باشد دو شیاف بکار برند و چون بعد از تکدر رمد ظاهر گردد علیل را در خامة کم روشن نشانند و تقلیل غذا و شراب 

نمایند و تکثیر نوم کنند و بدواءالزعفران مذکور ضماد نمایند و اگر بشب چشم بچسپد بآب و سرکه آنرا بشویند و بشیاف 

گر این تدبیر کفایت نمود بهتر واال فصد و اسهال نمایند و شیر در چشم بچکانند و اگر وج  مجفف اکتحال نمایند ا

 الملک سرشته ضماد نمایند بسیار باشد گلسرخ بطبیخ اکلیل

 عالج کلی انواع رمد و نوازل چشم

بقول شیخ و دیگر مجربین قانون مشترک در تدبیر رمد مادی بلکه سائر امرا  مادی چشم تقلیل غذا و تخفیف 

آنست بقدریکه نیک هضم گردد نه بحدیکه گرسنگی افراط کند و اخیتار انچه مؤلد خون محمود باشد و اجتناب از 

همچون سرکه و سماق و حصرم و مالخ  منجرات و لحم سوءهضم و جماع و حرکت و غضب و از شراب و ترشی شدید

و حریف مثل کراث وثوم بصل مؤلد خلط غلیظ کدر مانند کرنب و عدس و قبض طبیعت و افراط خواب و کثرت بیداری 

و شب خواری و استحمام کثیر و خمر کدر غلیظ سرنگون داشتن و تامل در اشیای دقیقه و کثرت کالم و صیاح وقی و 

که خرما و انجیر و  و گوینددر ابتدای این مقاله مسطور شد خداوند رمد را مضر بود  جز آن جمله مضرات چشم که

شفتالو و مویز و عسل و انگور شیرین و خرپزه و بادنجان و جوز بالخاصیت مؤلد رمدست ازان احتراز کنند و تناول فواکه 

ر معده و ازدیاد اشک مضر بود و تناول نان ترسوای اندک بهی و ناشپاتی جائز نیست و نیشکر بنابر تولد او رطوبات را د

ست و  و خرما و گوشت و حلوا و خواب بر پهلوی چپ مطابق حدیث نبوی صلی اهلل علیه و سلم صاحب رمد را ممنوع

اسفاناخ و جو پخته مفید و جالینوس نیز تخفیف در غذا و اقتصار بر مءالشعیر نوشته و معده نه خالی باشد و نه ممتلی و 

ر نباید نوشید و لباس او سفید نباشد و ایضاً در رمد و سائر امرا  مادی چشم اعالی و سادة سرو حذر را از آب بسیا

پستی او واجب بود و گریبان کشاده دارد و از تدهین روغن بر سر و تقطیر او در گو ش و چشم اصحاب رمد و نوازل 

وی سر سفید و نگذارند که موی سر بلند گردد مگر ست و شانه کردن در م چشم را اجتناب ضرور بود که شدیدالمضرت

ست و بقول ارجیحانس حلق راس بمضراق ناف  رمدست و  کسی که عادی باشد بگذاشتن موی بلند در سر که او را ناف 

ست که نظر صاحب رمد بر بیا  و شعاع آفتاب و چراغ و آتش و  شعر کثیر مضرست السیما گر قصیر باشند و واجب

واق  نشود بلکه فر ش و پوشش او سیاه و یا سبز بود و بر روی او پارچة سیاه بیاویزند و خرقة زر و نیز چیزهای براق 
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اند و مسکن او معتدل مائل بظلمت باشد و بوی خو ش دران نباشد و ایضاً صاحب رمد بروز خواب نکند تا  مفید گفته

و شمامة لفاح و افیون و غیره که آن عالج جیدست  المقدور تدبیر خواب آوردن کنند بشم ریاحین بشب خواب اید و حتی

 و هر چند که باستعمال بعضی از مخدرات مثل خوارنیدن

و اگر در سجده اذیت یابند موض  سجده را بلند گردانند و بران سجده کنند و دعت و سکون اختیار نمایند و ادامت 

سررو نمایند که موافق جمی  انواع اوست و اگر رمد  تلیین طبیعت و اماله و من  ابخره در عالجش ملحوظ دارند و فصد

الحال صحت  شدید باشد از فصد چندان خون برارند که خوف غشی گردد زیرا که اخراج خون بسیار بساست که فی

ست بلکه اسهال خلط غالب بر خون بعد از فصد البدست و جهت  بخشد و لین طبیعت درین مر  نیز امر البدی می

ست بدهند بگیرند گلقند سی درم شکری بورحار و عسلی در بارد  که در انواع رمد از مجربات انطاکی تلیین این مطبوخ

تمرهندی بنفشه هر واحد بست درم عناب اسطوخودوس هر واحد ده درم همه را در ده چند آن آب بجوشانند تا رب  آن 

ل کنند و اگر نکایت دماغ اشتداد نماید بست بماند صاف کرده پانزده درم فلوس خیار شنبر مالیده صاف نموده استعما

درم تمرهندی کوفته شب در گالب دو چندان تر کرده صبح صاف نموده سی درم عقید ممسک دران حل کرده در 

ست خصوصاً هنگام غلبة رطوبت با اصالح اغذیه و من  خوشبو  دوای سابق آمیزند یا عقب آن بدهند و این انجب عالج

اشد و کحل انزروت که در عالج رمد حار در ذیل ذکر ادویة ناف  ورم حار چشم مسطور گردد در و انچه مخرج ارواح ب

ست و ادامت نظر بسوی خمرکه در  سائر اقسام رمد مجرب اوست و انکباب بر بخار گلسرخ مطبوخ و ضماد بدان ناف 

و اگر ماده از عضو دیگر بچشم  جو ش باشد در دف  رمد مجربست و نقوع هلیلجات و کشنیز در جمی  اقسام رمد مفید

اید تنقیة آن عضو نمایند و جذب ماده بسوی خالف جهت بفصد یا حقنه و حجامت و غیره کنند و گاهی فصد قیفال 

ست که ماده  کفایت نکند و بقط  شریان صدغ یا پس گو ش احتیاج افتد تا طریق وصول ماده منقط  گردد و این وقتی

جامت نقره و ارسال علق بر پیشانی قریب بنف  اوست و اگر کفایت نکند فصد رگ گوشة از شرائین خارج بچشم اید و ح

النف   ست و ارسال زلو قائم مقام حجامت نیز سری  النف  چشم و رگ پیشانی نمایند با آنکه حجامت نقره بعد فصد بالغ

قیفال پس اگر بقیه از رمد باقی  گفته که در رمد مادام که ابتدای ورم باشد سزاوراست فصد و جالینوسمشهود گشته 

برد فصد و آشامیدن  نوشته که جمی  اوارام حین را تبحلیل می و بقراطماند فصد عرق ماقین و تلیین طبیعت نمایند 

گوید که چون چشم  و سرابیوننیز گفته سزاوارست که ابتدا نمایند در عالج رمد بفصد و اسهال  و فیلغرسدوای مسهل 

ست که در ابتدای علت آن ادویة موضعیه را استعمال نمایند بلکه  القبول بهر امرا  واجب عضویست کثیرالحس و سری 

ابتدا بفصد قیفال از جانب علت نمایند و اگر احتیاج شود اخراج خون بسه دفعه نمایند یعنی در روز اول دو دفعه فصد 
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ست برای جذب مادة منصبه چشم و بعد ازان بیاشامند مطبوخ متخذ  انعی نباشد که مناسبکنند و روز دوم یکمرتبه اگر م

از هلیلة کابلی و زردآلو و تمرهندی و مویز منقی و شاهتره و عناب و ترنجبین بایازج فیقرا و یا اندک تربد یکمرتبه بعد 

ه در سر باشد بهتر چیزی از نقوع صبر در دیگری تا آنکه تنقیة سر حاصل گردد و اگر با حرارت زیادتی رطوبت مجتمع

الثعلب نیست تا آنکه حدت آن تسکین یابد پس حب صبر و مصطکی یا حب  آب باران یا بآب کاسنی تازه یا آب عنب

الکتفین و  قوقایا بدهند تا آنکه تنقیة تام بدن و سر حاصل گردد و بعد ازان متوجه ادویة موضعیه گردند و حجامت بین

چون تنقیه کامل یافت متوجه عالج چشم گردند و بچکانند سفیدة رقیق  بالجملهست  را نیز نف  تمام حجامت ساقین

بیضة مرغ دائم روز و شب و یا تأثیر دختران تنها یا با شیاف ابیض یا با لعاب بهدانه و اگر ماده هنوز در انصباب باشد 

تنگ و برگ نورستة کلم یا برگ نورسته اسفرجل یا  الراعی و خرفه و کشنیز تر و برگ بار الثعلب و عصی برگ عنب

السوس و بنفشه و گلسرخ و روغن  امرود یا برگ عوسج یا کاسنی و آرد جو و مغز نان سمید و خشخا ش سفید و اصل

گل و کدو و گالب و مانند آن سوده ضماد نمایند و هر ساعت تبدیل کنند و چهره را بگالب یا آب سرد باندکی سرکه و 

ست  حلبه و یا آب مطبوخ پوست خشخا ش بشویند و در ابتدا ادویة باردة رادعه و در انتها رادمة مخلوط بمحلله ناف یا آب 

الملک و گل بابونه و کشنیز تازه مفیدست و اکتحال بذرور ملکا یا در ابتدا صرف و در انتها باضافة  و ضماد آرد جو اکلیل

بخشد آنرا  ست هر رمدیکه با حمرت و حرارت باشد نف  می ر طب ملوکیو دمامیثا و زعفران و اندکی مر صافی ناف  

ست آنرا حب هلیله با تربد  ست یا تلیین طبیعت و انچه با رمص بسیار و قلت حمرت باشد ناف  ادویة صداع حار را ناف 

رانیدن و کشنیز سرشته و انچه از بخار باشد من  صعود بخار بسوی سر بمثل آب آنار و سویق جو و گندم با شکر خو

خشک با شکر و تبرید راس و تقویت آن بگالب و کافور و صندل و مانند اینها و حمام و بعد تنقیه افضل عالج رمدست 

و خصوصاً اگر تکمید تسکین درد نماید که این عالمات نقای ماده است و همچنین از معالجات نافعه تکمید بآب 

استعمال او در یکبار یا دو بار فائدة بسیار حاصل میشود و گاهی بتکرار و  ست چنانچه گاهی از نیمگرم هاسفنج یا صوف

الملک و حلبه باشد نف  بیشتر نماید  افتد بحسب قوت و ضعف رمد و اگر آب تکمید طیخ الکیل تکثیر تکمید حاجت می

اند حمام  ز اینجاست که گفتهاما تکمید و حمام قبل تنقیه خالی از خطر نیست زیرا که جذب مواد بیشتر از تحلیل کند و ا

ست و در ابتدا قبل از تنقیه  حار قبل از تنقیه باعث زیادتی رمدست که مستعد رمد باشد آنرا نیز حمام و شراب تکمید من 

ست بلکه بعد استفراغ طبیخ حلبه در چشم چکانند بعد از شستن چشم چند مرتبه بجهت آنکه  استعمال روادع نیز ممنوع

گوید که چون در علت خفت بهمرسد و و محمد زکریا حلیلی که دارد از سائر ادویة عین بیشترست نف  این بجهت ت

وج  تسکین یابد و دموع کم گردد و اول فصد و مسهل بعمل اورده باشند مریض را بحمام برند چند مرتبه متوالی 
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ی ماند ذرورا بیض در چشم بپاشند یابد و چون در چشم رطوبت و ثقلی باق بجهت آنکه بقیة این مر  بدین تحلیل می

و گاهی بعد تنقیه سعوطات سلقی و مانند آن ادویة معطسه که بعض ماده از بینی اخراج نماید استعمال میکنند تا خوف 

جمله عالج رمد مثل عالج سائر اورام  الحاصلآرند  جذب مادة دیگر بسوی چشم نباشد و ایضاً گاهی غراغز بعمل می

و استعمال ادویة رادعه اوالً و محلله ثانیاً مگر این عضو بسبب شرافت و ذکاوت حس مستدعی فرط است از تنقیة بدن 

ست استعمال ادویة متحوی و بسیار دفعةً جوائز بنود یعنی قم  و ردع یا تلطیف و یا تحلیل و جال بسختی مس  آهستگی

تدل ولذع محلل خفیف باشد بلکه اولی مولم حس محدث خشونت نباشد و این حاصل نمیشود مگر آنکه قبض رداع مع

درین آنست که بتخفیف باللذع بود و مکسور العنف و اللذع باشد باختالط مثل سفیدة بیضه و شیر زنان که بچکانند بر 

نیز در ابیذیمیا  و بقراطسنگی که شیاف را بران میسایند پس شیاف را با سفیدة بیضه و شیر سوده در چشم بچکانند 

و اهرن  و طبریالم و ورم چشم بعد فصد یا اسهال یا هر دو اکتحال نمایند بادویة که درانها لذع نباشد نوشته که در 

ست پس در ابتدای او استفراغ ماده بحسب مکان  گویند که طریق معالجة رمد اعتبار زمانة ابتدا و تزید و انتها و انحطاط

طی  رطوبات باشد و در تزید حفظ مزاج و اختالط ادویة که نمایند و استعمال ادویة قابضه که دران تقویت عین و تق

دران اندک حرارتی باشد با ادویة قابضه و در انتها و انحطاط انچه جالی محلل صرف باشد بعمل ارند و در هر چشم که 

او حاال  ست بعد از استعمال طبیب و اکتحال او بمبرد و مسکن حرارت و ثوران نماید پس سبیل او اکتحال جالی و محلل

العین و ذهاب نور گردد و آنجا که سبب قوی  تکدر نور چشم و تبردعین         و هر گاه این بطول انجامد مودی بسل

باشد پیش از فصد و مسهل ادویة موضعیه بکار نبرند و همچنین استعمال شیاف بیضی و    مضریات قبل از تنقیة بدن و 

ست و موجب مرج  شدید و  فته بجهت آنکه مان  تحلیل و ممدد طبقاتست چنانچه جالینوس در میامر گ سر منتهی

الرئیس میفرماید که اگر  بساست که بسبب شدت امتال باعث انشقاق طبقات و قرحه و تاکل آنها میگردد ولهذا شیخ

اطراف و ممکن باشد در استعمال شیافات تا سه روز تأخیر کنند و دران مدت بر تدبیر استفراغات و جذب مواد بسوی 

غیر آن اتقصار ورزند و بعد ازان اگر چیزی از شیافات استعمال کنند باکی نیست و بیشتر باین اشیا بغیر عالج دیگر رمد 

ست و استعمال توتیا قبل از فصد و استفراغ نیز  زائل گردد و کذالک در ابتدای رمد آب سرد بچشم رسانیدن ممنوع

ابتدا بکار نبرند و گاهی در وج  شدید بجهت لذع خلط حاد منصب بسوی  مضرست و ذرورکیه دران     باشد نیز در

ست  چشم یا بجهت امتداد ملتحمه از امتالی مادة رطبه یا ریح بخاری حادث میشود و عالج لذع تعزیه و تبرید و تلطیف

خالف بحجامت و و سفیدة بیضة مرغ در چشم چکانیدن و عالج تمددار خای چشم و تحلیل و نقل مادة ممدود بجانب م

ذلک تنقیه ازان و گاهی در رمد مغریات و معدالت مواد حار استعمال میکنند و شیرزنان از انجمله است لکین قطور او در 
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چشم زمانی طویل نگذارند بلکه هر زمان تجدید آن کنند و به پنبة نرم بمالیمت پاک کنند و ایضاً منجملة آن سفیدی 

ست و درین تجدید هر وقت واجب نیست بلکه اگر  ول و بهدانکه در جمی  اینها انضاجست و کذلک لعاب اسپغ بیضة مرغ

ست جهت آنکه  ساعتها بدارند مضرت نکند و سفیدی بیضه از شیرانف  است و اگر چه شیر جالی تر و منضج و مسکن

لزوجتی که دارد  سفیدة بیضه با وجود تلیین و تطمیس و تضریة او چسپندة سطح عین و مسدد مسام نیست و بسبب

معین بر طول بقای ادواست در چشم و اگر بجای او لعاب طبیخ حلبه نمایند با وجود تحلیل و انضاج او جام  تلیین و 

ست که  ست مرگ روغن از داخل چشم استعمال نکنند بالجمله واجب تطمیس و تسکین وج    و روغن گل ازین قبیل

ن باشد که دران خشونت نبود یعنی سیال باشد چه دوای یابس بخشونت دوای مستعمل در چشم و خصوصاً در رمد چنا

خود مولم بود و کیفیت طعم ادویة مستعله قوی مثل تلخ یا تر ش یا تیز نباشد و باید که خوب باریک بسایند تا خشونت 

ر بکار نبرند و دوای ست و ایضا میل بچشم نرسانند و ذرو مزه اختیار کردن اولی او برطرف گردد و اگر ممکن بود تفه بی

ست که مدام تنقیة چشم نمایند از  حار استعمال نکنند هر گاه درد شدید یا ضربان مفرط و التهاب شدید باشد واجب

المقدور و اگر  چرک بتقطیر شیر دران که غسل او میکند و یا سفیدة بیضة مرغ بکار برند و بدست چشم نمالند حتی

چشم ایذا نیابد بالجمله در تنقیة چرک برفق بیشتر عنایت مصروف دارند چه از تنقیة احتیاج بمس افتد برفق نمایند تا 

چرک تخفیف وج  و جالی چشم و مکث ادویة مستعمله حاصل میشود و رازی در حاوی نوشته که هر گاه بار رمد 

آن پاک کنند و اگر آب رمص بسیار باشد خرقة نرم یا پنبه را بر سر میل بپیچند و بآب تر کنند و بمالیمت چرک را ب

دهن باشد بهترست و در چشم ذرورا بیض پاشیده رفاده گذاشته به بندند و در فاخر گفته که اگر چرک بسیار و وج  

شدید باشد جفن را در هر اندک زمانی برگردانند و چرک بدستور پاک نمایند و دران شیر دختران بچکانند و جفن را 

راید و بجهت آنکه بیشتر وج  رمد بسبب چرک میان جفن و چشم میباشد چون رمص بمالند و بفشارند تا جمی  چرک ب

خارج شود همان ساعت وج  تسیکن یابد و خواب اید و اگر سبکی حاصل نشود شیاف مسکن وج  متخذ از افیون و 

شدید  که در ابتدا مکشفات قوی و قابض ست و واجبزعفران در چشم بچکانند و چون انحطاط یافت بحمام برند 

استعمال نکنند که طبقه کثیف شود و مان  تحلیل و موجب عظم وج  گردد خصوصاً وقتیکه درد شدید باشد و دوای 

القبض نیز اندر ابتدا در من  ماده کفایت نکند و بتکثیف طبة ظاهر ضرر کند و دران ماده بند شود پس هر گاه  ضعیف

گرم تدارک او نمایند و اقتصار بر شیاف ابیض محلول بآب چیزی ازین مضرتها اتفاق افتد بدوام تکمید از آب 

تر ازان با وجود امتالی راس گاهی ضرر رساند و اما از محلالت نیز در اول رمد اجتناب  الملک نیکوست و قوی اکلیل

ءالسکر شدید نمایند و گاهی بعد استعمال مقبضات و خصوصاً وقتیکه با وی مخدرات مخلوط باشند بتقطیر ماءالعسل و ما
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در چشم بجهت دف  مضرت آن حاجت افتد و اگر ازین هیجان مر  ظاهر گردد برای تدارک او چیزی مبرد که دران 

اشتداد وج  باستعمال مخدرات مثل عصارة لفاح و کاهو و خشخا ش و قدری از سماق  و گاهیتکثیف نباشد اضافه کنند 

گر چیزی ازان بضرورت استعمال نمایند قدر ضرورت نه زیاده ست و ا محتاج میگرداند لیکن تا ممکن بود ترک او اولی

االمکان بر سفیدة بیضه ممزوج بآب مطبوخ خشخا ش اقتصار ورزند و گاهی بآن قدری  باحتیاط تمام بکار بند و حتی

دة رقیق حلبه اضافه میکنند تا که در تسکین وج  از جهت تحلیل اعانت کند و ایضاً آفت مخدرات زائل سازد و اما اگر ما

اکال باشد باستعمال افیون و دیگر مخدرات باکی نیست بلکه شفای اوست و عقب او درد نشود و اگر چه طبیب اعتقاد 

ست و جالینوس  ست لیکن افیون در اوجاع اکالة غیر ممدده شفای عاجل دارد که مخدر از جهت مضرت او ببصر مکروه

ست  نداما موجب ضعف بصراند و شیاف افیونی مسکن وج  چشمدر جبلةالبرء گفته که مخدرات مسکن اوجاع عین ا

ولیکن خوف آنست که بعد ازان ضعف بهمرسد پس باید که جهت تدارک آن بعد از استعمال شیاف مسخنی استعمال 

ست و گویند که خوردن مخدرات و التست زایراداو بر چشم و بمصلحات او که دران  نمایند و بهترین آن شیاف دارچینی

قیت باشد مثل زعفران و جندبیدستر و مشک وجدوار استعمال نمایند تا کسر غائله آن گردد و در تقطیر او افراط تریا

جالینوس و رازی در رمد شدید بعد فصد و مسهل و  و بقولنکنند لماقلنا آنفا و شیاف وردی و ج  صعب رابرءالساعةست 

مر بقدر باقال بدهند و یا شربت خشخا ش و یا افیون تنها بقدر  تقلیل غذا قرص معمول از افیون و بزرالبنج و زعفران و

رادعات بر پیشانی طال  و گاهینخود که خواب ارد و مر  صحت یابد و این در رمد آنچنان مکروه نیست که در قولنج 

ثیف و میکنند خصوصاً هر گاه طریق انصباب نزلة حجاب خارج باشد لیکن ردادع شدیدالردع نباشند که بسبب شدت تک

ست خاصةً نه خرپزة زرد شیرین و  احتباس مواد باعث ازیادی وج  گردند بلکه روادع مذکور مثل پوست خرپزة قثائی

الثعلب و آب  مثل شیاف مامیثا و مثل فیلر هرج و صبر و تخم گل و زعفران و انزروت و از ابها مثل آب عنب

ست اما اگر ماده شدیدالحدت و  الثعلب و بهی ناف  الراعی باشند و کذلک برگ عوسج و طالی پست جود عنب عصی

الرقت باشد لطوخات شدیدالقبض مثل مازو و گلنار و سک استعمال نمایند که تضمید بآنها بر مجاری نوازل برای تسدید 

تنگ و ست که ماده حار باشد و تقویت اجفان و تبرید آنها بعصارة ورد و عصارة برگ بار آن تأثیر عظیم دارد و این وقتی

عصارة برگ بید نمایند و ایضاً بضماد برگ گل و از مرکبات ضماد صندل و خوالن و زر درد هر واحد یکجزو زعفران 

نیم جزوست و چون نفوذ ماده از سمحاق باشد بسنبل گلسرخ و اقاقیا بآب کشنیز و اندکی زعفران بر پیشانی ضماد 

د مساوی زعفران نصف جزو و ایضاً آرد عدس و پست جو بگالب نمایند و ایضاً شیاف مامیثا حضض صبر انزروت زرد ر

و یا بآب آس و بزرقطونا سرشته ضماد کنند و بآبیکه دران گل سرخ و آس و برگ بید و نیلوفر عدس پخته باشند روی 



611 
 

نباشد بشویند و از شستن بآب سرد من  کنند که آن بتکثیف خود حبس ابخره نماید و اگر مادة نازله بچشم بسیار گرم 

غیار آسیا و مرو کندر با سفیدة بیضة مرغ ضماد کنند و اگر ماده بارد بود دوائی که مجفف و قابض و مقوی عضو م  

تسخین باشد مثل لطوخ بسیحاب و گوگرد و بورق برجبهه و جفن بعمل ارند و یا کبریت و زفت و فلونیا و تریاق کبیر و 

علت مزمن گردد فصد ماقین و  و هر گاهویه در کتاب تمام و کمال نوشته مانند آن بر چشم ضماد نمایند چنانچه ماسرچ

شریان پس گو ش نمایند و هر گاه ماده مستفرغ گردد و درد بغایت سخت نباشد بلکه کم گردد آن هنگام شیاف برء یوما 

در حمام داخل  بزردة بیضه ساییده در چشم قطور کنند پس بعید نیست که در یکروز مریض صحت یابد و بشام آن روز

کنند و نیز برای تحلیل بقیة ماده شیافات محلله مثل شیاف سنبل بکار برند و بصورت طول مر  شیافی که دران مس 

سوخته و زاج محرق باشد استعمال کنند و گاهی اکتحال بصبر تنها کفایت کند و سعوط بشونیز و روغن بادام و قثاء 

ا چون رمد بطول انجامد و بدن نقی و خالی از فضول باشد باید دانست که الحمار محلل بقایای رمدست مطلقاً و ایض

ماده از عضو دیگر مثل سر بسوی آن منصب میگردد پس باید که متوجه معالجة سر گردند از فصد و حجامت و مسهل 

گر این نیز فائده و غیره و بعد ازان حمام بآب شیرین معتدل نمایند و اگر فائده بخشد اضمدة قابضه استعمال کنند و ا

نکند قط  و داغ عرقین صدغین و یا خلف اذنین نمایند ولیکن این باید که بعد از تنقیة کامل باشد چنانچه جالینوس 

و رازی گویند که چون رمد کهنه گردد و بطول انجامد و ماده در طبقات چشم رسوخ یابد این هنگام  اریباسیسگفته و 

نداختن زالو بر صدغین و بر موض  قریب چشم و حجامت قفاست بعد از فصد و چون بهترین تدابیر حجامت اخدعین و ا

ست و ضماد زعفران و عصارة مامیثا و حضض و صبر و صمغ عربی و استعمال شیاف و ردی ابیض  نضج یابد حمام ناف 

ط  نگردد و از فصد با وجود جودت پرهیز و حسن تدبیر رمد بطول انجامد و سرخی و سیالن اشک منق و هر گاهسودمند 

ست که غذای دارو چشم را  و مسهل و غیر آن منتف  نشود معلوم نمایند که در نفس طبقات چشم مادة ردی محتقن

نماید نوازل از سر و دماغ در  ست که فاسد میگرداند غذای آنرا و یا نزول می فاسد میکند و یا در چشم سوءمزاج ردی

ت مثل سفیدآب و اقلیمیای ذهبی مغسول و نشاسته و اندکی صمغ کحالً و حالت اول توتیای مغسول مخلوط بملینا

آرد و گایه برای حبس نزله بداغ تارک  طالءً بکار برند که رطوبت غریبه بمرور ایام خشک میسازد و چشم باصالح می

عالج صعب بود اال  سر مضطر شوند چه گاهی دوام رمد از دوام نزله میباشد و اگر مبدأ ماده از حجب باطنی دماغ باشد

مدار آن بر استفراغات قوی باشد م  استعمال مقویات سر و از ضمادات معروف بهمین نف  مثل ضمادی که از 

الطیب و گلسرخ و اقاقیا و کشنیز خشک بآب کشنیز سبز سازند فقط و کشنیز خشک م  اندکی زعفران بر موض   سنبل

انس گفته که صاح رمد شراب و جماع ترک نماید و دوای مسهل ساعتی یا دو ساعت گذراند پس جدا کنند و ارجیح
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استعمال کند و روی بآب سرد بشوید و چیزی گرم نشمد و ترشی و بادی نخورد و از غبار و دخان و هوا و آفتاب و چراغ 

و احتراز نماید و نزد خواب بر چشم صوف مغموس در شراب قابض بنهد و اول فصد کند و بر ساقین حجامت نماید 

الملک برب  ترک غذا و اقتصار بر ماءالشعیر سازد و بر عطش مصابرت کند و بمرات حقنه نماید و بر چشم طبیخ اکلیل

ست و بر پیشانی تخم خشخا ش و پوست آن مطبوخ ضماد سازد و نان بشراب تر کرده خورد و  عنب نهد که مسکن الم

با وجود آن رمد بر حال خویش باشد باید که هرگز از طریق آنجا که در رمد عالجهای صواب و تنقیة بالغ کرده شود و 

ست که ماده سخت غلیظ و عسر باشد و بعد مدتی دراز تلطیف یافته تحلیل پذیرد و کذا  صواب بازنگردند زیار که ممکن

و معالج تر میباشد پس باید که مریض  المدة و عالج آن صعب رمد حادث در زمستان و امزجة بارده و بلدان بارده طویل

هر دو را از طول مر  با تدبیر صائب هالل و کالل بهم نرسد و دست از پرهیز و تدبیر براندارند و بقول بعض مجربین 

چون صاحب رمد بگذارد دست خود را بر چشمی که رمد دارد باین طور که اگر رمد در چشم راست باشد دست چپ را 

النعش را از یک تا هفت بشمارد که بگوید یک  ن نهد و کواکب بناتبران گذارد و اگر در چشم چپ باشد دست راست برا

دو سه چهار پنج شش هفت پس برگردد از هفت و بیک آید که بگوید هفت شش پنج چهار سه دو یک پس انگشت 

و اطبای یابد باذن اهلل تعالی  خود را گرد چشم خود بگرداند و بگوید تحقیق صحت یافت چشم من گویند که شفا می

گویند روزیکه رمد شروع گردد همان روز آّ برگ دهتوره نیمگرم در گو ش مخالف تقطیر کنند و قطور آب کونپل  دهن

ست و اگر شیر درخت بر در چشم کشند ور رد چشم را فوراً آرام میکند و پاه  برگ نیم و گذا آب زرد چوب سوده نیز ناف 

ست و هرگاه انبة خام که بهندی  مفید و مزیل سرخی ست در آب ساییده گرداگرد چشم طال کردن که دوای هندی

کیری گویند باریک بسایند و حوالی چشم ضماد کنند در یکروز برمد فائده بخشد و اگر موسم انبه نباشد امچور در ظرف 

آهنی بآب بسایند که مثل مسکه گردد بعده گرداگرد چشم ضماد نمایند و قدری ازان در چشم کشند و اگر آب لیمو 

هن پهن گذارند و بآهن پاره دیگر بسایند و قطره قطره آب لیمو همین اندازند تا غلیظ شود پس ان آب را بر پلک برا

چشم گذارند و دو سه بار تکرار نمایند بهمه اقسام رمد مفیدست و اگر پنبة خام را در ظرف آهن بکوبند تا خوب نرم شود 

ر هر دو دست قبض کنند حتی که گرم شود پس بر چشم و و بر چشم بندند همین عمل کند و قیمة گوشت میش د

پیشانی ضماد کنند فهو عجیب للوج  العدیل له و اگر پاره رسوت گیر و پوست هلیلة زرد هلدی افیون هر یک ماشه 

بوده پهنکری بریان هر یک دو ماشه بآب ساییده گرد چشم ضماد کنند در هر قسم رمد معمول است و اگر پهنکری 

ماشه افیون یا سرخ سوده با مغز گهیکوار بقدر سه چهار ماشه کوفته در پوئلی بسته بر چشم بگردانند و قدری بریان یک 

ست و اگر زیرة سفیدلوده پهنکری بریان مساوی باریک ساییده  ازین در چشم قطور کنند نیز در انواع رمد همواره معمول
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کرده هر ساعت بر چشم بگردانند و شب این دوا را بر پارچه با قدری مغز گهیکو را آمیخته پونلی بندند و دراب تر 

گسترده و بر چشم بسته بخوابند و بروز بدستور بطور پونلی بعمل آرند در دو روز دف  دردر چشم نماید از هر قسم که 

گ ست که اگر رسوت هلدی پنهانی لوده پهنکری هر یک سه ماشه افیون یک حبه لون باشد و در تکملة هندی مرقوم

یکعدد کوفته بیخته در شیرة برگ تمرهندی دو پونلی بسته بر چشم بگردانند برای رمد و درد چشم مفیدست و در بیا  

والد مرحوم مسطورست که قرنفل یکعدد پهنکری زعفران پنهانی افیون زردچوب هر یک برابر قرنفل کوفته در پونلی 

ست و ایضاً بونلی مشهور  موده بر چشم بگردانند که راف  درد چشمبسته درابی که کوکنار تر نموده باشند پونلی را تر ن

اهل هند برای درد چشم این است که لوده پهنکری مرداسنگ هلدی زیرة سفید هر واحد یکنانک افیون در سوخ مرج 

در  سیاه چهار عدد نیله تهوتهه یک سرخ باریک ساییده پونلی بسته دراب پوست خشخا ش تر کرده بر چشم بگرداند و

ست که پوست خشخا ش پهنکری لوده برگ سرس مغز گهیکوار از هر یک دو درم کوفته پونلی بسته دراب  خیرالتجارب

کوکنار هر روز پونلی نو بعمل ارند و اگر آهک دراب حل کنند و یک زمان نگهدارند تا آهک ته نشین شود بعده لوده 

بسته در همان آب بدارند و زمان زمان گرد چشم پونلی را پنهانی بقدر هفت ماشه دراب مذکور بسایند و در پونلی 

بگردانند برای رمد مفید بود و ضماد رسوت یکماشه افیون زعفران هر واحد یک سرخ پوست هلیلة کابلی هفت ماشه در 

یر ست و اگر دیو دارد ارهلد را کوفته بیخته در ش آب حب بسته وقت حاجت بآب ساییده باالی چشم نیز راف  درد چشم

زن یا گوسفند انداخته بر آتش گذارند چون بجوشد کف آنرا گرفته در چشم کشند ناف  بود و گویند که این دوا برمد 

ست و بلغمی و سوداوی و ریحی را نیز ناف  لکین در دموی بعد فصد و تلیین بکار برند و در  دموی و صفراوی مخصوص

کشمش و مغز فلوس مناسب و خوردن کشنیز خشک با نبات وقت صفراوی تلیین فقط نمایند و تلیین بطبیخ هلیله و 

خواب ناف  لیکن نزد احقر استعمال چنین ادویة حاده در رمد صفراوی مناسب نیست و حضض زیرة سفیده لوده پهنکری 

بریان زردچوب گل ارمنی هلیلة سیاه پوست هلیلة زرد انزروت هر یک سه ماشه زعفران افیون خالص هر یک یکماشه 

الثعلب سبز حب نموده نگهدارند و  الثعلب چهار ماشه صندل سرخ دو ماشه کوفته بیخته بآب عنب نفل دو عدد عنبقر

ست حار باشد خواه بارد و کذالک هرهلدی افیون هر واحد  بآب مذکور ساییده ضماد نمایند که ناف  درد چشم و ورم

ده بر چشم طال نمودن در هر قسم رمد معمول مؤلف یکماشه بوده پهنکری هر یک دو ماشه کوفته بیخته بآب حل کر

السوس چهار جزو چشمیزج پنج جزو کوفته در آب برگ  ست و گویند که اگر هلیله آمله هر یک یک جزو اصل بقائی

تمرهندی ساییده شیاف سازند و در سایه خشک کرده بآب خالص حل کرده در چشم چکانند در هر قسم رمد تسکین 

 دالفور نمای درد فی
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 ذکر ادویة مسکن وج  رمد

ست و در  ضماد مخ گوسفند که مجرب ابن ماجه است و کذا زردی بیضه و روغن گل و زعفران که مجرب سویدی

ست و کذا افسنتین بمیفتخج پخته و کذا گلسرخ خشک در شراب پخته و کذا سفر جل  نسخة ارسطو شیر زنان نیز داخل

ه بار در گالب شسته و کذا حلبه و خشخا ش بآب یا گالب ساییده و کذا مشوی مدقوق و کذا مسکه پنج بار بآب و س

لعاب حلبه و کذا تخم بادروج بشراب و کذا عدس و سفرجل بریان و روغن گل و کذا عصارة برگ پروج بسویق شعیر و 

بگالب و  کذا نشاسته در سفیدی بیضه و آرد جو و شیر دختر حل کرده و کذا سیب شیرین مشوی ساییده و کذا کتیرا

الملک آب کشنیز سبز زردی بیضه بآب طبیخ خشخا ش یا بعصارة بیخ یا بآب طبیخ آس سرشته و کذا  کذا زعفران اکلیک

الثعلب اضافه کنند و کذا روغن گل و برگ  آب کاسنی و آب خرفه و آب به و آرد جو و اگر وج  شدید باشد آب عنب

ا زاج بحری سوده بحریر بیخته بمسکة مغسول آمیخته و براتش کاسنی سوده و آرد جو و زردة بیضه حل کرده و کذ

پخته حتی که منعقد گردد و کذا حماما زردی بیضة مسلوق روغن گل زعفران حل کرده و کذا شراب کهنه بسویق جو و 

ن کذا برگ بنفشة سبز سوده بروغن گل و شیر دختران آمیخته و کذا فوفل و مرو زعفران مساوی در زردی بیضه و روغ

گل آمیخته بصوف مرغری یا پنبه آلوده و کذا کنجد مطبوخ بشراب که مسکن ضربان و محلل ورم و ناف  رمد 

ست و کذا بزربیخ تخم خشخا ش پوست خشخا ش مساوی ساییده و آرد جو سه جزو آمیخته و کذا آرد جو و  صعب

نمک بمیفختج آمیخته و کذا زردی بیضة  بیالملک گل بابونه کشنیز سبز در رمد صعب و شدت الم و کذا نان تازه  اکلیل

خام یا قدری پخته و کذا سویق شعیر و برگ بنفشة سبز و کذا شادنج مغسول و کذا گلسرخ خشک مطبوخ که مجرب 

الثعلب و روغن گل و کذا طحلب و برگ  ست و کذا وض  قطعة ریة حمل بر چشم و کذا برزقطونا و آب عنب سویدی

ست و کذا موم سفید یکدرم بروغن گل شش درم براتش نرم گذاخته وقت  که عجیبالعالم  خشخا ش و عصارة حی

الملک و بعده اکتحال دروراصفر و کذا زردی بیضه و  اشتداد وج  و کذا نزد ضربان شدید گلسرخ خشک بطبیخ اکلیل

الملک  کذا اکلیل الملک و کذا زردی بیضه و عقید عنب و کذا انار شیرین م  شحم ساییده بشراب حلو پخته و اکلیل

الملک بزردی  برگ کشنیز سبز زردی بیضه روغن گل و نان گندم منقوع در رب عنب ریمله آمیخته و کذا عصارة اکلیل

الملک و زعفران بقدر گرسنه و  بیضه و کذا غبار آسیا بر      و کذا آب عنب و زردی بیضة مسلوق و کذا میفتخج و اکلیل

و ن و گل سرخ و زردی بیضه و کذا آرد گندم برب عنب مطبوخ و کذا خوالن بگالب افیون مخلوط کرده و کذا زعفرا

ست و کذا  سفیدی بیضه در چشم در ابتدای رمد مبرد و مغری و مسکن الم و حرارت و حرقت و مزیل خشونتقطور 

آب کشنیز سبز و شیر تقطیر او در حمام بعد نقاهی بدن به تنقیه در حال تسکین درد کند و مکرر بتجربه رسیده و کذا 
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اسنفج در آب گرم تر  و کمادزنان و کذا افیون در شیر دختر بر سنگ سوده و کذا نشاسته در شیر دختران حل کرده 

بدخان کندر و کذا بشیاف نشاسته دو درم سفیداب  و اکتحالالملک جوشانیده بطبیخ آن  کرده بمرات و کذا گلنار و اکلیل

الثعلب شیاف بسته بقول جالینوس  رم افیون نیم درم باریک ساییده و دراب عنبزعفران صمغ عربی هر واحد یکد

یک  و تعلیقعین مدام بآب بابونه  و غسلالملک مطبوخ  حلبة اکلیل و نطولست و کذا شیاف دارچینی  مسکن وج 

ا تعلیق چشم راست مگس زنده که در پارچه متخلخل به بندند بنحویکه زنده بماند و بر بازو یا گردن بیاویزند و کذ

سرطان اگر رمد در چشم راست باشد و چشم چپ او اگر در چشم چپ باشد بر صاحب رمد و کذا تعلیق پای سرطان 

 ست چشم نیز مسکن وج 

 ذکر ادویة مان  رمد

اگر گل هندی یکعدد بل  کنند از اکثر امرا  چشم خصوصاً از رمد تا یکسال در مان باشند و هر گاه چند حب ازان 

ست که اگر گلنار را  و برند سالها حسب عدد حبات مبلوعه ایمن شوند و بتجربه رسیده و از مجربات بعضی متأخیرینفر

از درخت او روز شنبه یا چهارشنبه قبل از طلوع آفتاب بدهن قط  کرده بل  نمایند بدون مس کردن آن بدست یکسال و 

ست که اگر گلنار را که بقدر حب اآلس باشد هفت  لینوس منقولبقولی هفت سال از درد چشم و رمد امان یابند و از جا

عدد نهار بل  کنند تا سه سال از رمد در امان باشند و کذا تعلیق و باب در خرقه بسته بر بازو و سویدی نوشته که اگر 

ست و  و مجرب منالراعی در نقصان ماه قلعه کند و انسان آنرا با خود دارد دران سال او را رمد عار  نشود  بیخ عصی

 رازی گوید هر که یک حب مثنان بل  نماید دران سال از رمد در امان باشد

 عالج رمد حار دموی و صفراوی و حمرت عین

الثعلب  از لعاب بهدانه شیرة عناب شیرة مغز تخم تربوز شربت نیلوفر تبرید دهند و صندل گل ارمنی رسوت عنب

داگرد چشم ضماد کنند و پارچة نیلگون مدام باالی چشم دارند و طالی گهرة اقاقیا مساوی دراب کشنیز سبز ساییده گر

ست و شیاف ابیض در شیر دختر یا شیر بز یا سفیدی بیضه حل کرده  معمول و حب رمد و در آخر بحب سرخ نیز معمول

هدانه شیرة عناب و یا قطور مسکن در چشم چکانند و گاهی در رمد حار شب اطریفل کشنیزی میخورانند و صباح لعاب ب

نوشانند و شیاف مامیثا بآب کشنیز تازه سوده اندرون چشم میکشند و ضماد و قطور  شیرة کشنیز خشک شربت بنفشه می

ست و اگر درد شدید بود افیون اندکی هم ضم نمایند و کذلک  حضض مسحوق بشیر دختر نیز در ابتدای رمد حار ناف 

شیر زنان مسکن هر ضربان شدید خصوصاً در رمد حارست بقول جالینوس و  طال و قطور آب کشنیز سبز با شیر خر یا

افزایند و اگر برگ کشنیز تر مقدار وافر بگیرند و بدون کوفتن همچنین بر چشم نهاده برفادة  بعضی لعاب بهدانه نیز می
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ت بسفیدی بیضه یا شیر دختر غیر محکم به بندند و روزی دو سه بار تجدید کنند در اوائل رمد نف  بسیار میکند و انزرور

با شیر بز سوده بر چشم طال کردن رمد گرم را نف  عجیب نماید و ضماد بنفشه و تسکین لهیب چشم میکند و برمد حار 

نف  میرساند و اگر مسکه را در گالب سه بار بگذارند و بر خرقه ضماد کرده بر چشم وارم نهند در عین شدت درد نف  

تر و گوشت تازه و زردة بیضه هر یک ازین بروغن گل سرشته ناف  رمد و مسکن در دست و عجیب کند و پنیر تازة 

ضماد آرد جو با سفیدی بیضه بر پیشانی من  سیالن مواد بچشم کند و همچنین ضماد برگ انگور باسویق شعیر و ضماد 

اسنی و کذا خارخسک تر فقط ست و ضماد برگ ک برگ کشنیز و ضماد برگ گلسرخ تازه هر واحد مان  نزول مواد بچشم

ست و ارگ ازین تدبیر فائده نشود فصد سر رو از جانب چشم مریض یا چشم شدید  یا بآرد جو مجرب و مسکن عجیب

االلم گیرند و اگر ممکن نبود حجامت ساقین نمایند پس زلو در بناگو ش و نقرة گردن هفت هفت عدد بچسبانند و روز 

تنقیه شود نضج ماده از منضج صفرا نموده از مسهل صفرا تنقیه کنند و حب هلیله  دوم نیز چنین کنند و اگر احتیاج

خورند و در صورتیکه ماده مرکب باشد و یا مزاج مریض گرم نباشد در مسهل سنای مکی یکتوله و تربد هفت ماشه 

فشه نیز ناف  بود و داخل کنند و عو  حب مذکور تنقیه از حب ایارج هم مضایقه ندارد و استعمال حب ذهب و حب بن

ایضا در دموی بعد فصد سررو و شرب شربت بنفشه چهار توله در عرق مکوه و بید ساده و نیلوفر هر یک پنجتوله داخل 

کرده و قطور شیاف ابیض در شیر دختران حل کرده و طالی شیاف مامیثا دراب مکوه و کشنیز سبز و یا در شیر بز و یا 

نی و روز سوم یا چهار فصد رگ پیشانی و یا ماقین روز پنجم تلیین طب  بمطبوخ زن بر گرد چشم و صدغین و پیشا

فواکه حلو حلوی خان و حب بنفشه باضافة خیار شنبر و شربت ورد و سکنجبین ساده و روغن بادام و روز دیگر تبرید 

ال اطریفل کشنیز مذکور باضافة تخم ریحان و بصورت بقای سرخی خورانیدن حب ایارج و جهت تعدیل مزاج استعم

ست و در صفراوی بعد فصد شرب ماءالقرع نه توله با شربت نیلوفر چهار توله و یا آب انارین معصود بشحم هفت  ناف 

توله بشربت درد مکرر اهلیلجی دو توله تا سه روز و بروز چهارم تنقیه بمطبوخ هلیله و یا مغلی حامض که مقوی بسنا 

ر و ترنجبین هر یک هفت توله و شربت آلو مسهل چهار توله و روغن بادام هفت ماشه یکنیم توله بود باضافة خیار شنب

و تبرید از شیرة خیارین و خرفه هر یک نه ماشه لعاب بهدانه و ریشة خطمی هر یک سه ماشه در عرق نیلوفر و کاسنی 

یده بعده قطور شیاف وردی بلعاب و بید ساوه هر یک پنجتوله براورده شربت نیلوفر چهار توله گرد اسپغول نه ماشه پاش

در هر دو برای تحلیل بقیة ماده اطریفل ان  اسپغول و طالی حضض سه ماشه دراب لیموی کاغذی مفید بود و بعد از

کشنیزی با عرق شاهتره استعمال کنند و هر شب استعمال معجون بنفشه بگلقند خصوصاً هر گاه چرک کثیر باشد 

خوردن گل بابونه دو ماشه باطریفل کشنیزی دو توله سرشته معمول استاد  ست و برای تسکین شدت درد ناف 
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ست و ذرور ابیض یا ذرور چشخام یا شیاف منحج یا  ست و کمادلوده بهانی میدة گندم نیز در تسکین درد مجرب مرحوم

قیه اکتحال انزروت مربی النوم یا شیاف شب یمانی که بآب انار میسازند بعمل آرند و بعد تن شیاف برءیوما یا شیاف جالب

ده جزو نشاسته نبات سفید هر واحد سه جزو و چشمیزج یک جزو باریک سوده برءالیوم ست و گل ارمنی عصارة مامیثا 

الثعلب تخم خطمی صمغ عربی فوفل افیون صبز زعفران کوفته  بو ش دربندی صندل سرخ حضض مکی اقاقیا عنب

بیضه ضماد نمایند و هر گاه بشویند از ابی که دران کوکنار و برگ سیب  بیخته بآب کشنیز یا لعاب اسپغول یا سفیدی

حار صندل سفید بآب لیموی کاغذی که  مدرجوشانیده باشند بشویند و حب سرخ یا حب سبز طال کنند و ایضا در 

تر از انست و یا گل ارمنی سه ماشه بآب کشنیز سبز و یا سفیدی بیضه یکعدد و نشاسته سه ماشه و یا افیون شب  قوی

یمانی بریان هر یک دو ماشه دراب لیمو حل کرده ضماد کنند و اگر پهنکری یک ماشه افیون بقدر نخود دراب برگ 

س ساییده بر آتش نهند تا غلیظ شود بر چشم ضماد نمایند برای درد و سرخی مفید بود و یا شیاف تمرهندی بقدر دو فلو

مامیثا گلسرخ حضض صبر صندل سرخ فوفل زعفران مساوی حب ساخته در سایه خشک کرده بآب کشنیز یا کاسنی یا 

ارد و یارسوت یکماشه افیون گالب یا آب حل کرده بر پیشانی و پشت چشم ضماد نموده باشند که در ابتدا سود د

زعفران هر یک یکسرخ پوست هلیلة کابلی هفت ماشه ساییده حب بسته وقت حاجب بآب ساییده باالی چشم ضماد 

کنند و اگر گیرد چهار جزو افیون یکجزو حضض هلیلة سیاه زردچوب هر یک دو جزو زنجبیل صمغ عربی هر یک رب  

ییده حوالی چشم طال کنند برای تحلیل مادة رمد و سرخی چشم مفید و جزو سائیده حب بسته بآب نقوع کوکنار سا

ضماد زردة تخم مرغ آرد جو گل بنفشه گل بابونه در اخر رمد مفیدست و پوست هلیلة زدر پوست هلیله آمله حضض گیر 

بگردانند که و برگ تمرهندی افیون شب یمانی بریان زیرة سفید هر یک قدری در پارچه بسته بگالب تر کرده بر چشم 

ست و اگر پهنکری بریان لوده پهانی هر واحد یکماشه افیون نیم ماشه برگ تمرهندی چهار ماشه  برای رمد حار ناف 

ست و ضماد شب  نظیر و معمول همه را کوفته در پارچه بوئلی بسته بآب تر کرده زمان زمان چشم بگردانند برای رمد بی

هلیلة کابلی هر یک دو ماشه گیر و افیون زعفران هر واحد یکماشه در ظرف  یمانی بریان شش ماشه لوده پهانی پوست

ست و کذا ضماد آرد جوده  مسی با دستة مسی بآب انار تر ش سائیده حبها بسته استعمال کردن برای درد و سرخی ناف 

ست و  ف  ورم و درد چشمدرم باقال پنجدرم اقاقیا یکدرم سفیدة تخم مرغ یکعدد بآب کشنیز تازه و آب کاسنی آمیخته نا

اگر وج  و ضربان اشد بود باطبیخ کوکنار یا آب کاهو سرشته بر پلک ضماد نمایند و پوست کوکنار پوست هلیلة زرد 

پهکری سفیدة کاشغری بآب تمرهندی در ظرف آهنی سوده بعد فصد سررو و حجامت قفا ضماد کردن نیز مفیدست و 

ه نیم ماشه بعرق لیمو دراوند آهنی با دستة آهنی حل کرده برای در چشم ضماد پهکری بریان هفت ماشه مرداسنگ س
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از مجربات ست و کذا ضماد پهانی لوده پهکری هر یک دو ماشه افیون گیرو هر یک یکماشه مفید و ایضا برای درد 

و بسیار پوست هلیلة زرد پهکری رسوت مرداسنگ پوست خشخا ش بآب سوده گرد چشم ضماد نمایند و گاهی گیر

الثعلب و روغن  آید و یا گیر و رسوت صندل سرخ بآب عنب افیون زعفران عو  پوست خشخا ش داخل کرده بعمل می

گل دور چشم ضماد کنند و یا رسوت پهکری بریان افیون هر یک سه ماشه بآب حب ساخته دراب ساییده اندک گرم 

ن نموده بآب سرد ساییده گرد چشم طال کنند برای نموده بر چشم طال کنند و اگر لوده پهانی آمله در روغن گاو بریا

الثعلب سبز  ست اما باید که در چشم نرود و ضماد هلیلة سیاه کافور شب یمانی رسوت بآب برگ عنب درد چشم مجرب

ست و اگر تمرهندی تخم دور  نیز در رمد مجرب و طالی پوست هلیلة زرد گیرو رسوت هلیلة زنگی نیز مفید درد چشم

تر نموده مالیده صاف کرده افیون بقدر سه سرخ و پهکری پنج سرخ دران آب انداخته و در ظرف آهنی بپزند  کرده دراب

تا غلیظ گردد برداشته طال کرده باشند نیز ناف  رمدست و اگر تمرهندی نباشد آب برگ او بگیرند و برگ بانسه سائیده 

بر چشم سه روز بستن برای رمد سودمندست و کذا برگ تکیه بسته و کذا برگ انار سوده و کذا برگ گوبهی سائیده 

پنبه در دوغ جوشانیده ساییده بر پشت چشم بستن و کذا لوده ششدرم پوست هلیلة زرد دو درم بآب برگ انار ساییده 

پنبه آلوده وقت شب بر پشت چشم سه روز نهادن مفید و بقدر چهار توله برگ حنا بدون آب سائیده قرص بسته بر مقعد 

تن و بعد یکپاس دور نمودن در ازالة رمد از مجربات مشهوره است و اگر صبر شیاف مامیثا حضض مکی زعفران بس

الثعلب یا گالب طال کنند و درد ساکن کند و کحل معمول حکیم علی اکبر  افیون اقاقیا گل ارمنی صندل سرخ بآب عنب

همواره معمول ست گویند که جهت رمد کهنه که  ست و کذا عصارة آمله که خان جهت درد چشم و بقایای رمد ناف 

بهیچ دوا به نشود بگیرند پهکری سفید یکماشه و در روغن زرد نه ماشه بسوزند که سیاه شود و با یکماشه افیون در 

ظرف آهنی از دستة آهن سحق بلیغ نموده در چشم کشند و کحل چشمیزج تألیف علوی خان جهت رمد مزمن 

صاحب رمد حار کدو و پالک و خرفه و مونگ با نان یا برنج و زردی بیضة  و غذاا یا مفید ست و کذا کحل ملک ناف 

نیمبرشت و در صفراوی ماءالشعیر بشربت نیلوفر مناسب بود و اغذیة تر ش شیرین چون آب انار و زرشک و تمرهندی 

ست و جمله اغذیه ناف  ست مفید بود لیکن ترشی صرف مضر شکر آمیخته و مانند آن که قام  صفرا و مطفی خون

صداع حار و انچه مان  صعود بخار بدماغ بود مثل برزقطونا بجالب و سویق شعیر بشکر و سفوف کشنیز بشکر و اسپغول 

بشکر بعد طعام بصاحب رمد ناف  بود و از جمی  لحوم و خمر و حلوا پرهیز کنند و اگر خوف ضعف قوت باشد شوربای 

بطول انجامد آرد حلبه و خشخا ش و باقال و زعفران و صبر با سفیدة تخم مرغ و چوزة مرغ جائزست و هر گاه رمد 

روغن گل سرشته طال نمایند و دم االخوین زعفران مامیثا اقاقیا صبر مساوی افیون نصف یکجزو شیاف ساخته کحالً و 
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گاهی جوشانده و باین طور که در رمد دموی بعد فصد یا حجامت قفا  و بداننداالثر است  طالً استعمال کنند که عجیب

میدهند عناب شاهتره جوشانیده شیرة کاهو شیرة خشخا ش لعاب اسپغول شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و یا عناب 

سپستان خطمی بهدانه گل بنفشه گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده و اگر طب  نرم بود تخم ریحان پاشیده 

نیلوفر جوشانیده شربت نیلوفر یا شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و بنوشند و یا گل بنفشه عناب گل 

الثعلب تازه ضماد کنند و بقول جالینوس اگر خون بسیار در روز اول  رسوت و هلیلة سیاه پهکری مداسنگ بآب عنب

ساکن کند و در صفراوی  اخراج نمایند و سفیدة بیضه در چشم چکانند و بشیر دختران بشویند رمد دموی را در یکروز

ست مثل تربد و هلیلة کابلی  بعد فصد مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله دهند و البدست که در مسهالت او انچه مخرج بلغم

و مانند ان نیز داخل کنند زیرا که بعیدست که صفراوی او خالص بغیر رقیق باشد و همچنین جمی  امرا  دماغی 

دالو خشک تمرهندی هر واحد یک اوقیه و نیم پوست هلیلة زرد پنجدرم سنای مکی صفراوی و یا آلو بخارا قراصیا زر

چهار درم گل بنفشه پنجدرم تخم کاسنی کوفته دو درم زرشک سه درم نیلوفر هفت عدد همه را جو ش داده صاف کرده 

ان شکر سرخ بست درم ترنجبین دران حل نموده صبح بیاشامند و اگر در عمل آن توقف گردد بآب گرم محلول در

تحریک نمایند و بعد اتمام فعل شربت سیب یا گالب و یا شربت نیلوفر سرد برزقطورنا پاشیده دهند و غذا دو پهر آب 

گوشت چوزة مرغ اندک کشنیز تازه دران پخته بخورند و دائم صندل و نیلوفر و غیره خوشبو بارد ببویند و باقی تدبیر 

ت بنفشه یا شربت نیلوفر یا هر دو یا یکی ازان با شربت آلو بخارا بهر تسکین مثل رمد دموی ست و لعاب اسپغول بشرب

صفرا دهند و یا لعاب بهدانه شیرة تخم کاهو شیرة تخم خیارین شیرة تخم خرفه و شربت نیلوفر یا شربت خشخا ش و 

ه سرفه خشک باشد و اگر با رمد صفراوی سرفه باشد بهتر چیزی از ماءالشعیر با شکر یا شربت بنفشه نیست خصوص ک

النف  ست برای رمد که در مادة او حدت باشد و اگر چته سرفه نبود و اگر با رمد بیداری باشد با  ایضاً ماءالشعیر عظیم

شربت خشخا ش بدهند و اگر در ماده نهایت حدت باشد با شیرة تخم خشخا ش و کدو و خیار و خرفه بنوشانند و بعد 

ا بآب کاسنی و کشنیز تازه بر چشم ضماد نمایند و چشم را بگالب ممزوج باندک سرکه ازان اضمدة بارده مثل بزر قطون

بشویند و لعابات و شیر تازه دوشیده و رقیق سفیدی بیضة مرغ در چشم بچکانند و اگر سوز ش در چشم باشد و بعد 

از تنقیه استحمام بآب  خواب چشم بند ماند شیره خیارین شیرة تخم خشخا ش لعاب اسپغول شربت نیلوفر بدهند و بعد

شیرین نیمگرم نمایند و شیاف کافوری و اگر درد شدید باشد شیاف ابیض افیونی بکار برند و اگر ماده در غایت حدت 

باشد تضمید ببرگ نیلوفر و برگ کاسنی و وض  اطراف دراب گرم ناف  و بقراط گفته که در هنگام کثرت تجلب و شدت 

لب آب بگیرند و دران قدری روغن و آرد جو داخل کرده بر چشم گذارند و یا برگ کاهو الثع حرارت رمد از خرفه و عنب
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کوفته بر چشم نهند در ابتدای علت و در انحطاط بزردة بیضة مرغ گرم کرده ضماد نمایند و طالنی عصارة برگ بهی 

دی بیضة مرغ با روغن گل ست و سفی آب عنب الثعلب لعاب اسپغول سپیدی بیضة مرغ با هم سرشته ناف  رمد صفراوی

ست و ایضاً کافور یکجزو لوده افغانی سه  مخلوط کرده قدری شیر عورت داخل نموده گرد چشم طال کردن نیز مجرب

جزو ساییده در پونلی بندند و تا دو گهری دراب تر کرده بعد از اب براورده باالی چشم گردانند و قطره در چشم چکانند 

نیز درین باب بتجربه رسیده و بعد استفراغات اگر رمد اندکی باقی ماند ذرور ابیض در  و استعمال شیاف سماق صغیر

چشم اندازند یا شیاف ابیض بغیر افیون در سفیدی بیضه و شیر دختران حل کرده چکانند و زردة بیضه بروغن گل بر 

یرا که درد شدید ارد و هر گاه درد ساکن پلک نهند و بربندند و از استعمال این ادویه در چشم قبل از استفراغ حذر کنند ز

سود و ورم تحلیل گردد و سرخی نقصان پذیرد ذرور اصفر صغیر بپاشند و شیاف احمر لین استعمال کنند و از فواکه من  

کنند مگر انکه دران من  تصعد ابخره و تقویت معده باشد مثل امرود اندک و کذا به و سیب و اما شفتالو و انجیر و انگور 

خرپزه و مشمش و خرما و مویز و عصل مضرست و غذا بمزورات مانند مزورة ما ش باسفاناخ و مغز بادام و مزورة آلو و  و

ست ولیکن بسیار تر ش نباشد و نه بسیار شیرین و فالودة جو مقشر و بالجمله در اشربه و اغذیة ایشان مراعات  آلوبالو ناف 

و تلطیف غذا واجب بود و اجتناب از جمی  لحوم و البان و ماهی و چیزهای تلیین طب  و تطفیه و تسکین باشد و تقلیل 

شور مثل مری و کامخ و قدید و همچنین زیتون نضیج نمایند و قدری کشنیز خشک برای من  بخار در طعام داخل کنند 

ذرور اصفر بسفیدی و ابن لسوع گوید که چون رمد صفراوی باشد فصد کنند و استفراغ بمطبوخ فواکه نمایند و در چشم 

بیضه حل کرده چکانند و بعد دو ساعت چشم را بگالب بشویند و مامیثا و زعفران خوالن دراب کشنیز سبز سرشته بر 

که در سرخی چشم که منجمله رمد باشد بقول شیخ بعد استفراغ بفصد و مسهالت و و مخفی نماند پلک ضماد سازند 

و مسحوق مخلوط بمیفختج یا عسل نمایند و تکمید او باسفنج حار مدام حقنجات ضماد از پوست انار مطبوخ برزکال 

السوس مدقوق نف  میکند و چشم مدام بشیر  کنند و تضمید بآرد کرسنه یا گندم مطبوخ بشراب عسل یا ضماد باصل

د گفته که بشویند و تبرید و ترطیب او مدام نمایند لیکن اقتصار بر تبرید مسطی و مبلدست و جالینوس در میامر خو

ست و بعد ازان استفراغ بحقنه پس تلیین طبیعت بتلیین معتدل بعد ازان تکمید  عالج حمرت چشم مبادرت باخراج خون

موض  باسفنج و تصعید بآرد کرسنه و غیره که مسطور شد و اگر دران تاکل بهمرسد عدس با عسل یا بآب سفرجل 

کنند و آنچه معمول مؤلف ست اگر سرخی و آب جاری بود  مطبوخ ضماد نمایند یا برگ زیتون بشراب پخته ضماد

الثعلب شربت بنفشه بخورند و رسوت دو ماشه  اطریفل همراه عرق شاهتره و یا عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق عنب

افیون صمغ عربی هر واحد یکماشه زعفران چهار سرخ پهنکری لودة پهانی اقاقیا انزروت پاه هر یک ماشه دراب کوکنار 
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السوس مقشر قدری بآب ساییده پنبه بدان آلوده بر پلک بدارند سرخی چشم دور کند  رد چشم ضماد نمایند و اگر اصلگ

و قطور آب مغز گهیکوار وقت خواب در چشم نیز راف  سرخی آنست و چوب درخت گزاز باالخراشیده ساییده حوالی 

و برود کافوری نیز حمرت و حرارت چشم را االثرست  چشم در روزی دو بار طال کردن برای سرخی چشم عجیب

مفیدست و اگر پهکری زرد چوب لوده پهانی هر یک نیم توله قرنفل یکعدد شیرة تمرهندی که زرگران دران زر و نقره 

مالند بقدری که ادویه دران سرشته شود ادویه کوفته بیخته دران آمیزند و در پارچه بوبلی بندند و  نمایند و می صاف می

ری آب بدارند و دو سه قطره در چشم چکانند و ساعت بساعت بر چشم بگردانند نخستین آب گرم از چشم خواهد در قد

برامد آمدن دهند که عقب آن شفاست و سرخی چشم و درد آنرا در یکپاس دف  کند و پونلی پهنکری و افیون و مغز 

ست و ایضاً برای رف  سرخی زنجبیل  و مجربگهیکوار که در عالج کلی رمد گذشت نیز برای رف  سرخی چشم معمول 

صندل سرخ نرکچور هلیلة زرد مساوی کوفته در گالب ساییده باالی چشم طال نمایند و چشم بکشایند تا قدری در 

ست و اگر برگ  چشم رود و آب سوزان خارج شود پنج شش کرت چشم بپوشند و بکشانید باز خواب کنند مجرب

وخته مروارید ناسفته مقناطیس سوده مغسول ریگی که زرگران جالی نقره باو میدمند الثعلب سوخته بزرکشوت س عنب

مساوی ذرور سازند جهت رف  حمرت چشم و رمد و جالی آرد طرفه مجرب نوشته و شیاف حنا و شیاف دیگر که دران 

گل نصف دراب چاه زبدالبحرست مفید و اگر هلیلة زنگی نهایت خرد دو عدد افیون خالص چهار سرخ قرنفل از طرف 

ساییده در ظرف نگهدارند و گرد چشم طال کرده باشند در دف  سرخی چشم و ضعف بصر نف  بخشد لیکن باید که چند 

روز ادامت نمایند و ایضاً برای سرخی چشم هلدی چهار ماشه سونهه دو ماشه موتهه چهار ماشه بچ دو ماشه پاوباالگوند 

ل ارمنی هشت ماشه و اگر نباشد گیرد اندازند همه را کهرل نموده گولی بسته ناگوری نمک سابنهر هر یک دو ماشه گ

نگهدارند وقت حاجت باالی چشم ضماد نمایند و ضماد لوده پهکری هلیلة زرد بآب سوده همین عمل کند و کذا لوده 

از ابخرة جدوار پهکری افیون پوست خشخا ش بآب سوده نیمگرم گرد چشم ضماد کردن و همچنین برای سرخی که 

ست و کذا ضماد پاه  حار باشد و سرخی نزله نباشد ضماد رسوت پهکری مرداسنگ بآب تمرهندی و گالب سوده ناف 

گیر و رسوت پهکری هلیلة زرد فوفل نیمگرم مفید و برای سرخی چشم و اشک روان هلیلة سیاه هلیلة زرد رسوت صمغ 

الثعلب دور چشم ضماد نمایند و کحل بابت شاه  اب عنبعربی هر یک سه ماشه کوکنار افیون هر یک دو ماشه در

ست و گاهی برای سرخی چشم که از نزله بود بعد  الدین صاحب و استعمال معجون هندی نیز سرخی چشم را ناف  رفی 

حجامت قفا اطریفل صغیر میدهند و از کوکنار عدس کشنیز خشک کوفته بیخته بسفیدی بیضة مرغ سرشته از پیشانی 

نمایند و اگر سرخی چشم از نهادن برگ عشر مقابل چشم برای محافظت گرمی آفتاب  ره دور چشم ضماد میتا رخسا
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پیدا گردد سفیدة کاشغری در شیر دختر حل کرده بچشم کشیدن و آنبه هلدی بشیر برهسوده بر شقیقة چشم مؤف 

م  خار ش و رمص غلیظ بستن ضماد کردن و اطریفل کشنیزی خوردن مفید میشود و گاهی در سرخی چشم پی درد 

کند پس هر گاه رمد تحلیل پذیرد و حمرت باقی ماند بزردة بیضة مرغ  برگ لیمو برون چرب کرده بر چشم فائده می

 نکتهبرشته مسحوق باندک زعفران و روغن گل ضماد کنند که موجب زوال سرخی میشود و حجامت قفا بدستور 

 نماید ورم دماغ یا الم دران یا بر ابتدای او میارجیحانس گفته که سرخی ملتحمه داللت بر 

 ذکر بعض ادویة ناف  ورم چشم

الراعی و کذا برگ بنفشة سبز و  ضماد حب اآلس بشوکران یا سویق شعیر و کذا حما  تربسن ساییده و کذا عصی

یدی بیضه و کذا عصارة العالم و کذا عصارة برگ خرفه و کذا آرد جو بعصارة مذکور و کذا آرد باقال مخلوط بسف کذا حی

برگ گلسرخ و کذا عصارة انار شیرین مشوی و کذا عصارة گلنار خشک کرده بر مسن سوده کذا سفرجل مشوی مدقوق 

تنها یا بنان خمیری سائیده و کذا آب کاهو بآرد جو و کذا شقایق النعمان بطال پخته و کذا عصارة اذان الفارسبویق و کذا 

بیضة یا غبار آسیا یا خشخا ش یا کاسنی آمیخته و کذا سفیداب رصاص بسرکه و روغن گل  الملک تنها یا بزردی اکلیل

آمیخته و کذا بزرقطونا مسلم در آب کشنیز پخته و کذا برگ لبالب بسویق و کذا برگ هنرد بسویق و کذا مرزنجو ش و 

یابس و کذا عصارة جرادة  زردی بیضه و سرکه و کذا عصارة برگ بنفشة سبز بسویق شعیر و کذا گل سفرجل رطب یا

ست  کدو و کذا طباشیر سوده بگالب سرشته بر جبهه و کذا عصارة نبات   بسویق شعیر و کذا عروق صفر که آن کرکم

الراعی سرشته و یا  در گالب بر سنگ سوده پنبه آلوده نهان و هر ساعت تبدیل آن کردن و کذا آرد جو بعصارة عصی

الثعلب سرشته و  ة برگ و خیوط و شاخ نرم کرم بری مخلوط کرده و یا بعصارة عنببعصارة کرفس آمیخته و یا بعصار

کذا قلومس سائیده و کذا تخم خشخا ش و حلبه مساوی سوده بگالب سرشته و کذا عصارة مامیثا و خوالن و زعفران و 

امیثا و زعفران ست و کذا م صمغ عربی و مامیران مساوی شیاف ساخته بآب مطبوخ پوست خشخا ش سائیده که مجرب

و ست  ست و بقول روفس ضماد زعفران و گلسرخ ناف  ورم فلغمونی عین و خوالن بآب کشنیز سبز سرشته هر واحد ناف 

العالم و کذا دخان قطران و کذا توتیا در عصارة برگ عوسج حل کرده و کذا عصارة مامیثا در اخر رمد و کذا  حی اکتحال

بر درخت افتد و کذا حما  اترج در ابتدای رمد صفراوی و کذا لعاب بهدانه و آبنوس محرق مغسول و کذا شبنم که 

نبات سفید و کذا شیاف ابیض در عصارة بارتنگ سوده و کذا انزوت مربی بشیر خربانبات سفید و نشاسته و کذا انزروت 

غبار ساییده و نصف او سوده در سفیدی بیضه سرشته بر چوب طرفا چسپانیده و در تنور گذاشته تا خشک گردد و مثل 

ست و کذا برگ نمام و شمشم و  شمشم و نصف او زعفران و نیز مثل انزروت اضافه کرده در رمد صعب مجرب سویدی
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انزروت در گالب خوب جوشانیده و شمشم براورده خشک کرده و نصف او نبات و برع او هر واحد از زعفران و عصارة 

وست و برگ نمام دور کنند و کذا شادنج مغسول بشیر زنان و کذا رطوبت برگی مامیثا آمیخته مثل غبار ساییده مجرب ا

العالم و کذا اسفنج سوخته مغسول و کذا شیاف مامیثا در رمد قدیم و حدیث و کذا عصارة گل کدو و کذا چوب ساج  حی

آب که نف  عجیب  سوخته دراب مطفی و مامیثا مساوی ساییده و کذا نحاص محرق و مغسول بمرات کثیر در گالب یا

ست و بقول اسرائیلی و رازی اکتحال شیاف از دم االخوین صبر اقاقیا مامیثا  دارد و کذا آب دهن صائم که مجرب

ست و کذا  زعفران هر واحد یکدرم افیون نیم درم ساخته دراب کاسنی سوده در ورم حار و استرخای اجفان عجیب

که نف  عجیب دارد و قطور آب کشنیز سبز و مثل او شیر زنان و کذا توتیای کرمانی هفت بارد دراب عوسنج پرورده 

پوست بیخ انبر باریس در گالب خیسانیده و کذا سفیداب رصاص بست بار دراب شسته در ظرفی بگالب تا ده روز در 

و کذا شبنم افتاب گذارند و بر ظرف پارچه بندند تا از غبار محفوظ ماند بعده بسفیدی بیضه آمیخته در چشم چکانیدن 

واق  بر قصب قبل طلوع آفتاب جم  کرده و کذا صمغ عربی در گالب حل کرده و کذا سماق در عصارة بارتنگ حل 

الثعلب حل  کرده و یا در گالب خیسانیده در ابتدای رمد و کذا خوالن در شیر دختران سوده و کذا شیاف ابیض بآب عنب

ار زرور و دراب جوشانیده و کذا بابونه بآب و سرکه پخته در اخر رمد بر بخ و انکبابکرده که بسرعت نف  عجیب بخشد 

دیاقوذا هر واحد  و شربوجه بطبیخ قطر  و غسلصندل و گالب و کافور  الم و شمبرای تحلیل بقایای مواد و تسکین 

رمد نزلی مذکور ناف  رمد حارست و ادویة مسکن وج  در عالج کلی رمد مسطور شد و ادویة مان  انصباب مواد در عالج 

بقول شیخ الرئیس تدبیر مشترک در رمد دموی و صفراوی فصد  اقوال حکامگرد و حسب حاجت از انجا اخذ نمایند 

ست پس اگر خون حار صفراوی یا صفرا صرف باشد با وجود فصد بطبیخ هلیله استفراغ فرمایند و اگر در  قیفال و استفراغ

ست تقویت مطبوخ با یارج  د و ایضا اگر دانند که ماده در حجب دماغ متشربماده اندکی غلظت باشد تربد داخل نماین

نمایند و اگر خوف حرارت باشد دراب کاسنی یا آب باران نقوع  فیقرا کنند و گاهی در چنین حالت بر نقوع صبر اقتصار می

د چشم و وجه بمبردات داف  ست که بعد تنقیة تامه متوجه معالجة چشم گردند و ابتدا کنند دران بتضمی کنند و واجب

الثعلب سبز و کشنیز تر و از  مواد از چشم از عصارات بارد مثل عصارة برگ بارتنگ و برگ بید و کاسنی و خرفه و عنب

لعابات بارده مثل اسپغول و بهدانه و سفیدة بیضه و شیر خر و شیر دختر هر یک ازینها مفرد و مرکب در چشم بچکانند و 

ست و دیگر شیافات رادع  لذاع  دی بیضه با شیاف ابیض که مغری و مرد و مسکن وج  مصلح خلطبعد ازان رقیق سفی

چکانند لیکن در استعمال شیافات و قطورات رادعه چندان مبالغه نکنند که طبقات کثیف و مواد محتقن و وج  مشتد 

ی بنابر تخدیر و تفجیح بصارت را بخشد لیکن گاه افزایند که وج  را تسکین شدید می گردد و گاهی قدری افیون می
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ست و دیگر ادویة مفردة رادعه  المنعت ضرر رساند و مر  را طول دهد و شیاف و ردی در تسکین التهاب و وج  عظیم

مثل مرداسنگ و کتیرا و حضض و گلسرخ و سرمه و اقاقیا و مامیثا و صندل و مازو و گل مختوم و گیرو و فوفل و هلیلة 

یلوفر و نشاسته و افیون و کوکنار و آب کوکنار و آب کشنیز تازه و سائر عصارات و صمغ عربی و غیره زرد و سیاه و گل ن

است پس هر گاه ردع ماده باستفراغ و جذب بخالف جهت و استعمال ردادع نمودند بتدریج منضجات شروع کنند برفق 

خلوط بمثل گالب و البان که دران قوت یعنی اول مخلوط بروادع بعده منضج صرف بعمل ارند و ایضاً اول رقیق م

االنضاج  ست و مسکن وج  بود و لعاب بهدانه شدید ست بکار برند و در لعاب اسپغول با وجود ردع قدری انضاج انضاج

ست و او  ازوست و تسکین میکند و لعاب حلبه و آبی که دران حلبة مغسول جوشانیده باشند جیداالنضاج و مسکن وج 

ه ابتدا بآن در منضجات کنند و دران قوت جذب نیست و اگر بتغلیظ چیزی از منضجات احتیاج افتد اول داوئی است ک

باید که استعمال بلعابات نمایند و اگر به تبرید آنها حاجت اید بعصارات کنند و عصارة شجره که آنرا بیونانی      و 

ست و بعده  النف  انتها او مفید بخاصیت و قویست و در ابتدای رمد حار و  بفارسی رشک و نیز بیدیده نامند مجرب

الملک که دران انزروت محلول دراب حلبه و بادیان افراط نمایند و  انحطاط نمایند از امثال این عصارات و بطبیخ اکلیل

 بآب مطبوخ زعفران و مرتکمید کنند و چون دانستند که بدن و دماغ تنقیة تام یافت استعمال حمام نمایند بآب گرم و

بعد چند ساعت از طعام قلیل قدری شراب صرف کهنه بیاشامند و اگر بعد او استحمام بآب گرم یا تکمید کنند انف  بود 

ست استعمال کنند و اگر ماده دموی باشد بعد از فصد حجامت کنند  پس شیافات و اکحال که در انحطاط و آخر رمد ناف 

گر اقسام رمد نمایند و در ابتدا عصارات مذکوره استعمال کنند بعده و ادامت بدالک اطراف و بستن او بیشتر نسبت بدی

مغز نان بآن بیامیزند بعد ازان مغز نان در میفتخج تر کرده مخلوط سازند و اگر درد شدید باشد قدری افیون باوی ضم 

نمایند و گاهی دران  نمایند و اگر مادة صفراوی باشد بعد فصد بمسهالت صفرا استفراغ آن کنند و استحمام بآب شیرین

ریختن آب سرد بر سر و چشم موافق افتد و گاهی شستن روی بآب سرد اندکی سرکة آمیخته نف  میکند و درین قسم 

گوید که  گیالنیبر استعمال قابضات در ابتدا بالافراط جرأت کنند و شیافات قابض محلول در عصارات استعمال نمایند 

فصد قیفال از دو جانب بگیرند و در اخراج خون استکثار نمایند اگر احتیاج آن افتد  اگر رمد در هر دو چشم باشد هر دو

در سه یا چهار مرتبه برارند حتی که گاهی واجب بود که در اخراج او مبالغه نمایند تا بحد غشی رسد و اگر خون غلیظ 

ست و ضعیف ازان تکمید و تنطیل  حمام باشد احتیاج تقرقیق آن قبل از فصد افتد تا مهیا بخروج گردد و از مرققات آن

بآب گرم یا بآبیکه دران حلبه و بزرکتان جوشانیده باشند و اگر فصد ممکن نبود حجامت نمایند بعد ازان تلیین طبیعت 

بماءالفواکه مثل آلو و غیره که در قول مسیحی بیاید یا حب ذهب یا حب بنفشه یا مطبوخ خیار شنبر که در قول ثابت 
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باید کرد و اگر خواهند تربد و شاهتره و هلیلة سیاه بقدر حاجت دران اضافه کنند و فیمابین فصد و اسهال از  خواهد امد

اشربه شربت انار یا شربت بنفشه یا جالب یا آب تمرهندی بشیرة تخم خرفه یا لعاب اسپغول بنوشند و غذا ظاهرالحالوة 

ه را خام کند و از قبول نضج من  نماید و این مضرتر در باشد زیرا که حموضت ضارست بصاحب رمد بسبب آنکه ماد

رمدست و لهذا برای آن مزورات معموله از آب سیب و نار و آلو و عناب و آب ما ش و مانند آن بقول رطبه و کدو بروغن 

ور بادام نیکوست و عند سکون حدت و ظهور ضعف لحوم ماکیان و دراج خورند و چون بدن تنقیة تام یابد در چشم قط

اوال بکار برند و میل قریب او نبرند و نه دران در وردنه دوای حار استعمال کنند و خصوصاً اگر درد شدید یا ضربان 

مفرط و التهاب سخت باشد بلکه سفیدی بیضه رقیق یا لعاب بهدانه در شب و روز استعمال نمایند و چون لذع ساکن 

قطور بکار برند بگیرند لعاب بهدانة شیرین و شیر دختران و سفیدة شود شیر زنان چکانند تا جال و غسل نماید و این 

بیضه و گالب و آب کشنیز و برهم زنند تا یکسان شود و در چشم چکانند و مریض را در خانة کم روشن بنشانند و بر 

د و هر گاه روی او پارچة سیاه آویزند و اگر ماده منصب بسوی چشم باشد بشیافی که در قول مسیحی بیاید ضماد کنن

 صفت شیاف کافورمر  ساکن شود شیاف ابیض که در قول مذکور مسطور گردد بآب و شیر گداخته در چشم چکانند 

که در ابتدای رمد نیکوست سفیداب ارزیز هشت درم صمغ و کتیرا هر واحد هفت درم اقلیمیای نقره سه درم زبدالبحر و 

ست  شیاف اصفر که در وسط رمد صالح صفتم درم شیاف سازند انزروت هر واحد چهار درم بعرضب یکدرم کافور نی

  بکاهد و  الملک شیاف سازند و اگر مر صمغ و سفیداب هر واحد سه درم کتیرا و حضض هر واحد درم بآب اکلیل

انزروت ده درم زعفران سنبل و صبر و مر هر واحد درم  صفت آندر چشم سرخی و دمعه باقی ماند ذرور اصفر نف  کند 

ور کنند و در اخر رمد تا آنکه صاف گردد صفت شیاف احمر لین هر گاه سرخی چشم ساکن شود استعمال کنند که ذر

ثقل اجفان ببرد شادنج شش درم صمغ عربی کتیرا هر واحد پنجدرم مس سوخته چهار درم کهربا سفیداب ارزیز هر 

فران هر واحد نیم درم شیاف سازند ضماد که در واحد دو درم بسد مروارید شنگرف معدنی هر واحد درم دم االخوین زع

ست بگیرند زردة بیضه و آرد جو و گل بابونه و بنفشه و ضماد کنند و باید که چوجة مرغ و تیهو در اخر  اخر رمد ناف 

 نویسد که در رمد حار بعد فصد سرارود تلیین از پوست هلیلة زرد و آلو بخارا و جام  و خالصه می صاحب کاملیبخورند 

و تمرهندی و عناب و گل بنفشه و ترنجبین یا بمطبوخ فواکه یا نقوع هلیله بآب انارین ادویه که دران قبض و ردع 

اندک و بآن ادویه مفریه مسکنه مخلوط باشد مثل اقاقیا و سفیداب قلعی و صمغ عربی با سفیدة مرغ سرشته بر دور 

د و اگر باین تدبیر درد ساکن نشود بآن بعض ادویه که چشم طال کنند و در چشم کشند و شیاف ابیض ساده بچکانن

دران تحلیل اندک م  تعزیه و تسکین باشد مثل قطور انزروت سفید چهار درم جو مقشر کوفته ده دانه بهدانه ده دانه در 
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ارد و بجو ش ظرف آبگینه یا نقره گذاشته آب بران ریزند چندانکه ادویه را بپوشاند و براتش انگشت مالیم بدارند تا بگذ

اید انگاه صاف نموده و سرد ساخته چند قطره در چشم بچکانند و در روزی پنج و شش نوبت همین نحو بعمل ارند که 

انشاءاهلل تعالی در همان روز یا روز دوم رمد را باصالح آورد و بعد از آنکه رمد تحلیل یافته و درد تسکین پذیرفته و 

شند و در حمام داخل کنند و اگر قدری قلیل از درد و ورم باقی مانده باشد سرخی زائل شده باشد شیاف احمرلین ک

شستن چشم بآب نیمگرم و استعمال ذرور اصفر صغیر و شیاف احمرلین الزم دارند و درانجا که مادة دموی یا صفراوی 

و عصارة کشنیز با شیر خر بوده باشد ماءالقرع با شربت ورد و یا شربت بنفشه یا شکر طبرزد بدهند که اثری عظیم دارد 

تست در چشم کشند و دوائیکه  یا شیر زنان در چشم کشیدن بغایت سودمندست و کحل که در جمی  اقسام رمد مجرب

ست که خر مهره کوفته بیخته حضض هندی کوکنار سفیدة بیضة  الحال ست این در اول رمد بجهت ردع مواد برء فی

ف آهنی تا دو ساعت سحق نموده بر اطراف چشم سه نوبت ضماد نمایند مرغ همه مساوی در آب لیمو کاغذی در ظر

ست و بعد سه روز قرنفل سوده شب یمانی هر کدام یکدرم حضض سه درم افیون نیم درم بآب گرم سرشته  که مجرب

 ضماد کنند که بغایت مفیدست و این ضماد درد را در ساعت تسکین دهد بگیرند کشنیز تازه خشخا ش با پوست زردة

الملک در شراب و آب بپزند تا مهرا شود بعد  الملک افیون اول خشخا ش را با اکلیل تخم مرغ روغن گل زعفران اکلیل

ازان ادویة دیگر آمخیته ضماد کنند و ذرور شیاف مامیثا یکجزو انزروت دو جزو زعفران یکجزو کوفته بیخته و نیز رمد را 

دام سه درم و نیم صبر سقوطری هر کدام یکدرم کوفته بیخته هر ست و شیاف مامیثا پوست هلیلة زرد هر ک مجرب

گوید که در مد حار فصد کنند و بعد ازان اکثار از  انطاکیبامداد و شبانگاه در چشم کشیدن همین خاصیت دارد 

ماءالشعیر و تخم خشخا ش کنند و تمرهندی و عناب و آلو بخارا بخیار شنبر دهند و تبرید موض  بآب کشنیز و 

الثعلب و گلسرخ و شیاف ابیض محلول بسفیدی بیضه نمایند بعده با حمرلین دورا خزر زعفرانی عالج کنند و از  بعن

تست که بر کدو ارد جو در سرکه سرشته طال کنند و بریان نموده مقشر کنند و  مجربات در حار خصوصاً باصداع این

العالم یا  اآلس و     ضماد کنند و آب حی وشند و بحبمالیده بشکر و یا بشربت ورد و بنفشه اگر عر  شدت کند بن

کشنیز م  شیر خر یا زن اکتحال نمایند و هر گاه رمد با ورم کثرت کند چیزی در تحلیل رمد حار مثل ضماد آرد حلبه و 

 گفته که معالجة لذع بولسالعالم بشیر زنان  خشخا ش و باقال بسفیدی بیضه نیست یا طال و کحل آب گل کدو و حی

بمستفرغات و منقیات نمایند و در چشم سفیدة بیضه چکانند تا ورم حار نضج یابد و اگر در بدن فضول نباشد حمام 

موافق بود و در اورام حار امتالئی معالجه باستفراغ خون و اسهال و مالش اعضای سفلی کنند و چون تمدد از خون 

ند که تسخین و تقنیح نماید و بعد تنقیة بدن اکحال و غلیظ در عروق چشم باشد و در بدن امتال نبود شراب بنوش
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گوید که تدبیر رمد حار بعد فصد بچکانیدن لعابات و سفیدی بیضة مرغ در  جالینوسشیافات رادعه استعمال کنند و 

چشم کنند و اگر وج  تسکین نیافت بآب فواکه اسهال نمایند و اگر مشاهده گردد در قرنیه شبیه غمام دلیل جروح و 

ست باید که بعد از فصد شیاف ابیض را با سفیدی بیضة مرغ بچکانند اگر الم ساکن شد یقیین دانند که ماده  روحق

تحلیل یافته و اگر ضربان شدت نمود یقیین کنند که قرحه بهمرسیده این هنگام در چشم او انچه باعث انفجار قرحه 

دبیر نمایند تا آنکه منفجر گردد و چون منفجر گشت و مده الملک بچکانند و تلطیف ت است مثل لعاب حلبه و آب اکلیل

برامد استعمال نمایند مانند ماءالعسل که جال دهد اوساخ را و اگر مده باقی ماند لعاب تخم مرو و تخم کتان استعمال 

شیده یا شیر نمایند و یا شیاف کندر در چشم بچکانند و چون قرحه پاک گردید شیاف ابار محلول در شیر دختران تازه دو

خر استعمال کنند تا اندمال یابد و بر چشم رفاده نهاده محکم به بندند تا آنکه     نگردد و اگر بطول انجامد زمان علت 

بن قره گفته که  و ثابتتلطیف غذا ننمایند تا  قوت ضعیف نگردد و سستی در عالج نکنند تا آنکه قرصه مندمل گردد 

در ابتدا بفصد قیفال و بعد ازان باسهال بمطبوخ فواکه و هلیله در اول و اخر باین مطبوخ  نمایم رمد حار را من معالجه می

خیار شنبر بگیرند پوست هلیلة زرد پانزده درم مویز منقی پانزده درم و در اب بپزند و صاف نموده بگیرند ازان دو ثلث 

غن بادام شیرین بران چکانیده نیمگرم رطل و دران مغز فلوس خیار شنبر ده درم حل نموده صاف کرده یکدرم رو

بیاشامند بعد از انکه بدو ساعت پیش ازان یکدرم غاریقون باجالب سرشته خورده باشند و از حضض صندل سفید هر 

یک دو جزو اقاقیا نیم جزو شیاف ساخته عندالحاجت بآب کشنیز تازه حل کرده بر پلک طال نمایند و متوجه معالجة 

شیر زنان در چشم شب و روز و اگر التهاب و هیجان زیاده باشد بدل آن رقیق سفیدة بیضة مرغ چشم گردند بچکانیدن 

همیشه بچکانند و چشم را بآب سرد ممزوج باندک سرکه و یا گالب بشویند و اگر وج  شدید باشد لعاب بهدانه با شیر 

شیاف ابیض بچکانند و شیاف اصفر آنرا ست و بدین تسکین نیابد  التسکین زنان دائم در چشم چکانند جهت آنکه سری 

گوید که رمد ورم حار ملتحمه است پس اگر درینجا عالمات ورم حار از انتفاخ و تمدد و حمرت و  و مسیحیست  ناف 

ضربان و صالبت و تمدد اورده و انتفاخ اجفان باشد اول فصد قیفال از جانب چشم علیل کنند بعده اطالق طبیعت بطبیخ 

لو بخارا و تمرهندی و شاهتره و تربد و غاریقون نمایند و اعادة اسهال کنند تا که تنقیه سر حاصل شود و هلیلة زرد و آ

الثعلب نقوع سازند و بهتر آنست که اول بماءالفواکه مثل آلو و  ست هر گاه دراب کاسنی و آب عنب النف  صبر درین عظیم

اسهال اورند بعد ازان آب کسانی که دران صبر نقوع کرده باشند تمبرهندی و بنفشه و هلیلة زرد و خیارشنبر و ترنجبین 

بنوشانند بعده حب قوقایا بخورانند و هر گاه بدن بتمامه از ماده پاک گردد اول سفیدة بیضة رقیق در همه روز و شب در 

و نشاسته هر واحد  چشم چکانند یا شیر دختران مفرد و یا بشیاف ابیض که از سفیداب پنجدرم و انزروت سه درم و کتیرا
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درم افیون نیم درم در شیر زنان یا سفیدة بیضه رقیق ساخته باشند و اگر هنوز ماده بسوی چشم منصب باشد بگیرند 

الراعی و سفرجل و گلسرخ و ازین اجزا شیاف ساخته  الثعلب و عصی حضض و صندل و گالب و اقاقیا و مامیثا و عنب

لک طال کنند و ردی را بآب برف م  قدری سرکه بشویند و تدبیر بارد یابس در وقت حاجت بآب کشنیز سبز ساییده بر پ

اول مر  استعمال کنند و اگر رطوبت کثیر و التصاق باشد چشم را صاف کنند و ذرور انزروت سفید بشیر زنان سوده در 

و گل بابونه و بنفشه ضماد افتاب خشک کرده باز ساییده بعمل ارند و هر گاه مر  بانحطاط آید بزردة بیضه و آرد جو 

الثعلب یا آب  کنند و اگر درد باقی باشد بصبر و صندل و شیاف مامیثا و فوفل و صمغ و افیون و اقاقیا دراب عنب

الراعی یا آب کشنیز سبز حل کرده طال کنند و اگر درینجا صداع و ضربان باشد دراب طبیخ خشخا ش یا کاهو حل  عصی

خر ذرور ابیض که از نشاسته و شکر و انزروت مربی بشیر خر ساخته باشند باستعمال ارند بعد کرده استعمال نمایند و در ا

گوید که در رمد حار  صاحب حاوی صغیرازارن در ذرور مذکور قدری از مامیثا و زعفران و مرو سنبل افزوده بعمل آرند 

در ابتدا دوای لذاع موذی چشم بکار نبرند و فصد سرر و از جانب علیل کنند و شربت عناب و نیلوفر و بنفشه بنوشند و 

تلیین طبیعت بماءالفواکه یا حب بنفشه نمایند و هر صبح جالب از عناب ده عدد بنفشه پنجدرم و شکر ده درم بیاشامند 

و غذا مزورة ما ش و مغز بادام و اسفاناخ بدهند و اگر صفرا غالب باشد آب انارین معصور بشحم م  شکر یا تمرهندی یا 

لو بخارا و عناب م  شکر دهند و اسهال طبیعت بمطبوخ هلیلة زرد کنند و در ابتدا شیر زن م  سفیدة بیضة مرغ در آ

چشم چکانند و بصندل و گالب و آب کشنیز سبز یا کشنیز تنها و حضض و اقاقیا و مامیثا بر چشم ضماد سازند و اغذیة 

ی غالب نبود بدهند و شیاف ابیض و کافوری اکتحال نمایند و اگر بارد رطب مثل مزورة نارنج بمغز بادام و شکر که ترش

درد و نخس و التهاب شست کند شیاف ابیض افیونی بکار برند و لعابات بارد رطب مثل لعاب بزر قطونا و بهدانه م  شیر 

ر هم زده در چشم الثعلب تر و ملوخیا و مانند آن ب دختران و بعصارات بارد مثل آب کاهو و خرفه و کشنیز سبز و عنب

الثعلب سبز و روغن کدو طال کنند و روی بگالب و آب برف  تقطیر کنند و اگر ماده در چشم منصب باشد بآب عنب

بشویند ایالقی مینوسد که در مادة دموی یا مرکب از دم و صفرا یا دم و بلغم ابتدا بفصد سررو کنند و خون بمقدار واجب 

ت کند و اگر حاجت فصد بروز دوم افتد تا خیز نکنند و کذلک اگر حاجت باستفراغ بمرات برارند اگر حال مریض مساعد

شود بطبیخ هلیله و مانند آن مثلر خیار شنبر و تمرهندی و شیر خشت سازند و هر صبح شربت بنفشه یا نیلوفر یا شربت 

عین کند و خواب آورد و تدبیر  انار تر ش با شیرة بزور بیاشامند و اگر باین اشربه شربت خشخا ش بنوشند تبرید راس و

صواب در رمد دور دیبخ آنست که اول بادویة که مان  مواد از چشم و ناشف رطوبات و معدل مزاج باشند ترکیب داده 

ست یکی آنکه دران ادویة  شود و ترکیب این شیاف بر دو نوع اکتحال نمایند و این منفعتها در شیاف برء یوما یافته می
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تر بکار برند و دیگر آنکه دران ادویة قابضه  باشد و این را بسفیدی بیضه یا شیر زنان حل کرده رقیق قابض و رادع اکثر

تر استعمال نمایند و اطلیة که در ابتدا بکار برند تا ماده را از چشم باز دارد از  کمتر و محلله بیشتر باشد و این را غلیظ

و بر پیشانی طال کنند و اگر ماده سخت گرم باشد طال از  مثل صمغ و زعفران و شیاف مامیثا و حضض باید ساخت

الثعلب و سفیدی بیضه سازند و اگر حرارت قوی نباشد از  عصارة خرفه و عصارة سفرجل و آرد جو و برزقطونا و آب عنب

ران و زفت گرد آسیا و کندر و مرو زعفران و سفیدة تخم مرغ بکار برند و اگر ماده ساخت سرد باشد از جندبیدستر و زعف

و راتینج طال سازند و چشم را مدام از چرک پاک کنند خاصة از رمد خشک و طریق دیگر در عالج انواع رمد حار آنست 

که اول سفیدی بیضه در چشم چکانند که آن مسکن وج  و داف  حدت ماده است و شیر زنان همچنین مسکن دردست 

ست و شیاف ابیض  رین و آب صمغ هم رادع و هم مسکن وج لیکن دران قوت جال و منضجه است و لعاب بهدانة شی

ست و هر گاه ماده از نزول بسوی چشم بعد استفراغ من  نشود ضماد از بنفشه و نیلوفر و  بشیر زنان در ابتدای رمد ناف 

شود کاسنی و گل سرخ بر چشم نمایند و بر جبهه و صدغ اطلیة مذکوره استعمال کنند و هر گاه ماده از نزول من  

اشیای قابضه محلله مثل شیاف ابیض که دران یکدرم انزورت داخل کرده باشند استعمال نمایند و بعد ازان شیاف ملکایا 

بکار برند و اگر قدری ورم باقی مانده باشد از اقاقیا و مرو زعفران و مس سوخته و صبر طال کنند که آن مادة مابقی را 

هر گاه سیالن رطوبت و رمص یابس و التصاق زائل گردد این عالمت نضج ماده و  تحلیل کند و دیگر ماده را باز دارد و

ست درین حالت باکتحال شیاف احمرلین و حمام نف  یابند و اگر باکتحال این در چند بار زائل نشود  انحطاط مر 

گردد و رمد زائل نشود معلوم  باحمر حاد حاجت اید و بعده در اخر امر ذروراغبر بکشند و اگر با این همه تدابیر مدت دراز

گوید که در رمد دموی مبادرت بفصد قیفال کنند و  ابوالحسنکنند که پلک چشم جرب دارد پس عالج جرب باید کرد 

خون از جانب چشم شدیدااللم بدفعات برارند بحسب قوت و کثرت مادة دمویه و قلت آن و در ابتدا استعمال میل در 

و لعاب بهدانه در چشم چکانند و هر گاه لذع ساکن شود شیر زنان قطور کنند و صندل چشم حذر کنند و سفیدی بیضه 

امتصاص کنند و  و گالب بر سر طال نمایند و افیون و بنفشه و نیلوفر ببویند و انار میخو ش و سیب و ناشپاتی و بهی

شربه شراب و صیاح و حمام و جماع تعدیل طبیعت بماءالقرع بشربت نیلوفر و بنفشه نمایند و از خوردن گوشت و حلوا و 

حذر کنند و بمزورات غذا سازند و هر گاه علت تسکین یابد شیاف ابیض دراب و یا شیر حل کرده در چشم چکانند و 

ذرور ابیض بکار برند و چشم را بآب ریاحین بشویند و هر گاه علت انحطاط پذیرد شیاف قط  نمایند و ذرور بکار برند و 

د و پلک باز کرده بشیاف احمر حک کنند واغبر اکتحال نمایند و در اخر تیهو و فروج غذا سازند و اگر در حمام داخل کنن

مادة صفراوی باشد تنقیة بدن بمطبوخ کنند و حدت صفرا بماءالشعیر و شیرة خرفه و ماءالقرع و آب انار میخو ش و آب 
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 احمد بن هبةاهللبیر آنچه در دموی گذشت بعمل ارند تمرهندی و آب آلو و آب حصرم با شربت نیلوفر بشکنند و باقی تد

ست اگر مانعی نباشد مانند تخمه یا اسهال یا معض یا احتباس  گفته عالج رمد دموی فصد قیفال از جهت محاذی علت

طب  یا ضعف یا سن از صغر و کبر و اگر طفل باشد حجامت نمایند پس اطفا و تعدیل مزاج بمثل شربت انارین نمایند و 

السوس مقشر کوفته دو درم گل نیلوفر  ناب آلو قراصیا از هر واحد یک ادقیه گل بنفشه چهار درم در ابیکه دران اصلع

هفت درم جوشانیده باشند بخیسانند پس ترنجبین بست درم مالیده صاف نموده بیاشامند و اگر طفل باشد این نقوع را با 

ازند و بیاشامند و تلطیف غذا نمایند و مزورات معموله از شکر و لیمو شکر سفید یک ادقیه تا یکنیم ادقیه شربت مرتب س

باقطف یا بادام شیرین یا اسفاناخ تناول نمایند و احتراز از اغذیة مؤلد خون مثل گوشت و خمر و عسل و شیرینی و روغن 

خواری و از حرکات  شبو اجتناب از اغذیة مبخره مانند عدس و باقال و از اغذیة غلیظه مثل هریسه و گوشت گاو و 

عنیفه و گرسنگی و امتال نمایند و پایها بسنگ پا بمالند و ساقین بدست مالند و در ابتدای رمد شیر زنان و رقیق سفیدة 

بیضة مرغ و لعاب بهدانه رقیق در چشم چکانند پس شیاف احمر معشر بکشند و در وقت تزید وقت خواب شیاف ابیض 

ون چشم شیاف احمر معشر طال نمایند و در وقت انتها شیاف ابیض ساده و ذرور چشخام انزروتی در چشم چکانند و بیر

نوشته که بعد فصد سررو بهر تلیین طبیعت بگیرند  طبریانزرورتی و در انحطاط شیاف خوالن طال نمایند و بحمام روند 

ی تخم کشوث تخم کاسنی کشنیز تمرهندی لیف تخم آن دور کرده بست درم آلو و عناب هر واحد پانزده درم مویز منق

الثعلب هر واحد یک کف هلیلة زرد کوفته هفت درم همه را بجوشانند و بوزن صد درم صاف کرده  خشک برگ عنب

چهل درم شربت بنفشه انداخته نیمگرم بنوشند و غذا مزورات عارسیه معمول بسرکه و شکر و آب غوره و مانند آن دهند 

رشی سرکه و غوره مضرست بعد ازان باین شیاف اکتحال نمایند بگیرند انزروت مربی و ظاهرالحالوة باشد زیرا که ت

بشیر خر پنجدرم نشاستة شیرین طعم دو درم کتیرا صمغ عربی هر واحد یکدرم سفیداب ارزیز سه درم اقلیمیای فضه دو 

ه رقیق شیاف سازند و درم افیون خالص سه طسوج تا یکدانگ کوفته و بیخته بشیر دختران سرشته یا بسفیدی بیض

بشیر دختران حل کرده بکار برند و از حل کردن شیاف بآب خالص در ابتدای رمد حذر کنند پس اگر شیر دختر یا سفیدة 

بیضه دستیاب نشود دراب باران یا آب مطبوخ تقمقم آهن شیاف را حل کنند و رقیق بچکانند و بر پشت خوابیده چشم را 

روز سه بار استعمال نمایند و بعد هر بار  قطره بعد ساعتی چکانند و تا دو روز در شبانه بآهستگی گشاده اندک اندک هر

نموده باشند و بعده شیاف مذکور غلیظ تربیل استعمال کنند و تا دو روز صبح و شام بعمل ارند و  تنقیة چرک از چشم می

چشم را وا کرده از چرک پاک نموده باشند  بعد عمل شیاف چشم را بر فادة مبلول بگالب مؤرب بربندند و بعد یکساعت

و بعد ازان ذرور از انزروت مدبر بشیر خر سه درم و نشاسته یکنیم درم و شکر سفید یکدرم ساخته در چشم کشند و 



621 
 

بهترین ذرور انست که کهنه بود بعده بدستور بر فادة مذکور به بندند و بعد یکساعت وا کرده صاف نمایند و تا سه روز 

الثعلب و اطراف کاسنی و قدری از جرادة  الراعی و برگ عنب ام بعمل ارند و هر شب وقت خواب اطراف عصیصبح و ش

کدو و اگر موسم او باشد باریک ساییده و بسفیدة بیضه یا لعاب اسپغول سرشته بر خرقه نهاده بر چشم گذارند و بخوابند 

کور کنند و اگر بعد زوال مر  اندکی جفاف و غلظ در و صبح بآب نیمگرم بشویند و تا حصول صحت اکتحال بذرور مذ

پلک باقی ماند استحمام و تکمید چشم بآب گرم الزم گیرند و از عشا و جماع بالمره من  کنند پس اگر ازین نجات 

حاصل نشود بشیاف احمر حاد اجفان را بخارند و اگر احتمال آن نکند باحمرلین حک نمایند و اگر ازین تدبیر هم زوال 

ست و اگر با وجود آن درد در داخل چشم نیز باقی باشد یقیین  نپذیرد بدانند که فضلة منصبه بر ملتحمه عصر و غلیظ

نمایند که در طبقة شبکیه فضله بسیارست پس اعادة فصد قیفال و استفراغ بمطبوخ مذکور بار دیگر نمایند و از ادخال 

او عنداصول اشفار نظر کنند پس اگر آثار شرناق یافته شود بدستکار میل چشم را راحت دهند و اگر فائده نشود باجفان 

رجوع کنند که شگافته خارج نماید و اگر شرناق یافته نشود و در باطن جفن مثل تخم انجیر محسوس گردد بآهن 

میشود بخراشند تا خون غلیظ ازان سائل شود و بشیاف ابیض انزروتی مذکور اکتحال نمایند و گاهی رمد دموی عار  

و او آنست که جمله ملتحمه سرخ میگردد و اجفان بغیر دمعة کثیر غلیظ میشوند و با درد شدید متجاوز الحد میباشد و 

باشد که اجفان او منطبق نشوند و هر گاه هوای بارد بدان رسد درد سر پیدا شود و اطبای حران آنرا رمد علقی گویند و 

موجب این علت صداع بیضه است که از اجتماع بخارات حادة غلیظة دمویه در  اکثر این رمد چشم را فاسد میکند و سبب

ست و اخراج خون در سه چهار بار و در ابتدای این رمد چیزی اکتحال  غشای خارج قحف افتد و عالجش قصد قیفالین

تر ش مثل حصرم و ننمایند و از جمی  اغذیة ردیه پرهیز کنند  و بر مزورات شیرین اقتصار ورزند و از اشیای سخت 

سرکه و دوغ و مانند آن اجتناب کنند و بعد پنج روز از فصد بمطبوخ خفیف تلیین طبیعت نمایند و شرب ماءالشعیر الزم 

گیرند و از هوا احتیاط کنند حتی که در علت انحطاط ظاهر شود و نشان انحطاط این مر  انست که ملتحمه زرد 

نمایند و اگر ازان اشکر بسیار اید شیاف ابیض ساده اضافه نمایند و هر شب  میشود بعد سرخی بعده شیاف دیزج اکتحال

شیر دختر بر سر و در چشم از پستان بدوشند و کحالین بصره درین مر  بعد فصد و استفراغ بچیزی که در طرفه مثل 

میشود و هر چه در نمایند و ازان صحت حاصل  خون بال کبوتر و رنیخ احمر محکوک و غیره عالج میکنند اکتحال می

صداع بیضیه گذشت بعمل آرند و هم او گوید که عالج عام رمد کلی آنست که بعد فصد تبرید چشم نمایند بچیزی که 

مقوی چشم و مان  از قبول مواد باشد و درین وقت هر انچه بدان اکتحال نمایند اگر جام  برد و قبض باشد بهترست 

عروق را تنگ کند و از قبول ماده باز دارد و این معنی درین شیاف ابوما هر  زیرا که برد تسکین حرارت نماید و قبض
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ست بگیرند گلسرخ یکدرم و حضض مکی دو ثلث درم و اقلیمیای فضه دو دانگ و اقاقیا نیم درم و توتیای  مجتم 

ل کوفته و بیخته هندی دو دانگ و نشاسته یکنیم درم و صمغ آلو و صمغ عربی هر واحد یکدرم و انزروت مربی یکمثقا

دراب خالص مثل عدس شیاف سازند و ساییده ثخین اکتحال نمایند و باالی پلک اطراف کاسنی کوفته م  شحم انار 

بری واال شحم انار میخو ش ساییده بلعاب اسپغول و روغن گل سرشته بر خرقة کتان آلوده بگذارند و چشم را برفاده 

ف کنند و بر پلک همان دوا بگذارند و از هوا محفوظ دارند و چشم را بدست اصالً نه بندند و بعد هضم دوا چشم را صا

هم نمالند و بعد دو روز از فصد اگر مان  نباشد و فصل صیف باشد یا ربی  باین مطبوخ تلیین طبیعت نمایند آلو بخارا 

ی تخم کاهو هر یک عناب هر واحد سی عدد ترنجبین پانزده درم تمرهندی سی درم هلیلة زرد هفت درم تخم کاسن

هفت درم کشنیز خشک یک کف جوشانیده مالیده صاف نموده و یکصد و سی درم ازان گرفته ده درم فلوس خیار شنبر 

دران مالیده صاف کرده شربت بنفشه دو ادقیه داخل نموده بنوشند و بعد ازان غذا زیر باج مزورة شیرین بدهند و بسوی 

ط  شود و ورم بکاهد و سرخی قلت پذیرد از نشاسته و کتیرا و صمغ عربی و چشم بنگرند اگر اشک کم گردد یا منق

الوزن مربی بشیر خر دو درم اقلیمیای فضه یکدرم حضض دو  فارسی هر واحد یکدرم افیون نیمدرم انزروت سفید خفیف

چک شیاف ساخته و الثعلب مروق یا شیر خر یا بهر دو سرشته از عدس کالن و از نخود کو دانگ کوفته بیخته بآب عنب

یک شافه ازان در شیر دختران حل کرده در چشم صبح اکتحال نمایند و کذلک وقت عصر هر گاه در چشم عالمات 

ست و هر گاه چشم بکشانید بر سیاهی او غشا از  نضج ظاهر شود و آن زرد شدن و غلیظ گردیدن چرک و کم شدن وج 

زائل شود درین وقت انزروت سفید خفیف مربی بشیر خر پنجدرم نشاسته  رمص باشد و چون از پنبه آنرا بردارند بغیر الم

شیرین طعم دو درم شکر طبرزد دو درم باریک ساییده و بحریر بیخته ذرور سازند و رفاده بگالب تر کرده مؤرب بربندند 

ی فروح معلوم و بعد هضم ذرور چشم را گشاده صاف نموده بشیاف مذکور اکتحال نمایند و اگر در چشم بصورت چیز

شود درین وقت شیاف ابیض مذکور در سفیدی بیضه رقیق حل کرده و ذرور مذکور دران آمیزند تا مثل مرهم گردد 

ولیکن مقدار زرور کمتر باشد و کمیت شیاف بیشتر ازان اکتحال نمایند و بر پلک مغز بادام مقشر پنج عدد دراب 

ت تسکین یابد و پلک تقویت حاصل نماید و هر گاه سفیدی چشم الراعی باریک سوده ضماد کنند که از بن حرق عصی

صاف گردد و التصاق و رمص زائل شود از شیاف ابیض مذکور و شیاف احمرلین یک یک شافه دراب خالص سوده 

اکتحال سازند و پرهیز و تقلیل غذا و اقتصار بر مزورات الزم دارند پس هر گاه مر  زائل شود بچشم نظر کنند اگر 

ست و دیگر ادویه که در ابتدای رمد و انتها و  ن را همچین ترک نسازند که دران خوف عرو  سبل یا جرب اجفاناجفا

ست و در ابتدا بعمل ارند و در  ازان معروف بقطور مسکن یکیانحطاط او طبیب استعمال نماید سه نسخة قطورست که 
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رین و تخم خبازی هر یک دو عدد بکوبند و نشاسته نیم انتهای مر  تقطیر او جائز نیست بگیرند چشمیزج و بهدانة شی

درم و جو مقشر سی عدد کوفته و انزروت سفید نیم درم و حضض مکی دو دانگ در ظرف آبگینه یا نقره کرده آب 

شیرین بران ریخته بجوشانند بآتش مالیم تا غلیظ شود پس صاف نموده در شیشة دیگر کرده سفیدة بیضه قدری 

د و هر روز دو سه بار در چشم چکانند که این تسکین درد و دمعه نماید و بعد تسکین درد ابتدا نمایند آمیخته بجنبانن

ست و در تزید مر  استعمال کنند بستانند از چشمیزج و بهدانه هر یک سی  قطور محلل دومبعالجی که مذکور شد 

الراعی و شیر دختران بریزند و بآتش مالیم  عدد بکوبند و انزروت سفید یکنیم درم در شیشه کرده باالی آن آب عصی

ست و از ترکیب ابن علی صغیرست  بجوشانند تا گداز شود صاف نموده در چشم چکانند و این محلل و مطفی و منضج

ست بگیرند از رصاص و اسرب و بر کفدست بمالند حتی که کف سیاه شود بعده قدری  قطور مستعمل در انحطاط سوم

تا که تر گردد بکارد بردارند و همچنین کنند تا بقدر معتد به جم  شود بعده بران شیر دختران از گالب بران بچکانند 

ست و از خروج ثبره و وقوع  پستان بدوشند حتی که رقیق شود بدفعات در چشم چکانند و این قطور مسکن و محلل

 ست النف  قرحه ایمن گرداند و عاجل

 و ریحیعالج مشترک رمد بارد بلغمی و سوداوی 

ست بالجمله در  البر باشد االدران خوف قروح عین البرست و رمد یابس سری  بقراط گوید که رمد رطب سلیم بطی

افتد مشروب باشد یا حقنه یا غرغره پس  رمد بارد استفراغ خلط بارد نمایند و بساست که بتکرار استفراغات حاجت می

تلطیف باشد مثل مرو انزروت و اگر شیاف سنبل ببعضی آبهای معتدل  برادعات کنند که بسیار بارد نباشند و دران قدری

استعمال نمایند نیکوست و اگر در طبقات چشم آفت نباشد بآبی که دران زعفران و قلقدیس و عسل جوشانیده باشند 

باشد و اکتحال کنند و در ابتدا بقلقدیس بر پیشانی لطوخ سازند و خصوصاً هنگامی که طریق ماده از حجاب خارج 

کذلک از شستن روی بآبیکه دران قلقدیس حل کرده باشند باکی نیست و اگر لطوخ اجفان در ابتدا بتریاق کبیر یا 

ست و ضماد برگ بیدانجیر سوده بشبت و برگ خطمی بشراب  بگوگرد و زرنیخ کنند بهتر بود و شرب تریاق نیز ناف 

ه با سیماب ششم حصة آن ساییده بمسکة گاو آمیخته بر ست و گویند که شب یمانی سوخت الرئیس پخته مجرب شیخ

ست و بعد از ابتدا شیاف  ست و تقطیر آب حلبه و لعاب تخم کتان در چشم رمد بارد را ناف  پلک طال کردن برءالساعة

احمرلین و شیاف احمر اکبر و شیاف انزروت محلول دراب برگ کبر و تضمید ببرگ کبر تنها بکار برند و مفردات 

وص مواد بارد مثل مرو زعفران و کندر و سنبل و جندبیدستر و قدری مس سرخ و صبر خاصةً و حماما و شاخ مخص

گوزن سوخته و شب یمانی و توتیای سبز و جددار و قرنفل و فلفل و مرداسنگ و پاه و لوده پهانی و زردچوب و آب 
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ست و کذا اکتحال آب  سکن اورام باردة چشمست و بقول دیسقوریدوس کند رودخان کندر م الثعلب بادیان و آب عنب

برگ ترنج و از مرکبات مثل شیاف اصطفطیقان و احمرلین و شیاف شاذنج اکبر و شیاف و ردی منجملة آنها جسد و 

ست ضماد اشنه تسکین اوجاع چشم کند و تدبیر لطیف و حمام استعمال نمایند و بقراط گوید که در رمد بارد غرغره  بالغ

ست و ریخت بر سر آب مطبوخ بابونه و گلسرخ و مرزنجو ش و اگر علت بسبب کثرت فضول  ه و حمام ناف و حقنه مسهل

ست اگر علت از بلغم  در معده باشد تنقیة معده بآشامیدن ایاراج فیقرا و غاریقون از هر واحد یکمثقال با عسل سرشته ناف 

گویند که اگر بآن وج  باشد جوزبوا زعفران افیون با شراب ست و بعضی  بود و اگر از سودا باشد آشامیدن مطبوخ افتیمون

 یا آب مرزنجو ش سوده طال نمایند و شربت افسنتین یا ماءالعسل یا گلقند بیاشامند و غذا نخوداب با روغن بادام سازند

 عالج رمد بلغمی

ست و  ت درد بیعدیلبعد نضج بلغم مسهل و حب ایارج دهند و نقوع صبر دراب کاسنی بصورت افراط رطوبت و کثر

الثعلب بادیان هر یک نه ماشه انیسون قنطوریون دقیق هر یک  یا جهت نضج مطبوخ اسطوخودوس بادرنجبویه عنب

چهار ماشه مویز منقی دو توله انجیر زرد چهار عدد با گلقند عسلی چهار توله پنج شش روز داده جهت تنقیة بدن و دماغ 

ه ماشه خورانیده صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا دو توله تربد سفید نه ماشه وقت آخر شب حب قوقایا و یا ایارج ن

زنجبیل سه ماشه خیار شنبر ترنجبین هر یک هفت توله شربت اسطوخودوس مسهل علویخان چهار توله روغن بادام 

یا آب بنوما ش  هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجای آب عرق بادیان و یا گاوزبان نوشانند وقت دوپهر نخوداب و

دهند و وقت شام نان تنک بادال بنوما ش خورانند و صبح مطبوخ منضج مذکور باضافه شربت اسطوخودوس ساده چهار 

توله حرف و یا تودریین نه ماشه پاشیده نوشانند و سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج اطریفل اسطوخودس 

مزاج گلقند خورانند و بحمام برند و روی بگالب نیمگرم بشویند و علویخان استعمال کنند و ایضا بعد ازان بهر تعدیل 

الثعلب ساییده بر پلک ضماد کنند و اگر ماده بسیار بارد باشد جندبیدستر  صبر حضض مرمکی اقاقیا زعفران در آب عنب

نمایند و بعد دو سه زعفران را تینج ضماد نمایند و لعاب حلبة مغسول و لعاب بزرکتان در چشم چکانند و بشادنج اکتحال 

ست و گویند که  روز از استعمال العبه ذرور ابیض و شیاف احمرلین کشند و این هنگام اکتحال بشیاف برءیوما بسیار ناف 

بعد تنقیه بحب قوقایا استعمال شیاف منحج شافی بود و هر گاه مر  مزمن شود شیاف احمرلین و ذرور اصفر و اغبر 

ول کند و سرخی چشم و دمعه زائل نشود بجز توتیای مغسول و نشاسته و سفیداب بکار استعمال نمایند و اگر رمد ط

نبرند و از استعمال مبردات و مخدرات احتراز نمایند و باید که غذا چوزة مرغ و یا گوشت بریان باشد و اعتماد درین نوع 

که دران با قبض اندک گرمی و تلطیف باشد تست و باید که روادع ادویه باشند  رمد بر استفراغ و تحلیل بیشتر از تعدیل
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ست و کذلک استعمال شبیارات و غراغر  مانند مرو انزروت و زعفران و شیاف سنبل و تکمید و حمام محلل کثیرالنف 

بخشد و  منقی دماغ از بلغم خصوصاً غرغره بایارج فیقرا و سکنجبین خصوص عنصلی که بعد از تنقیه نف  بسیار می

ست  چقندر باندکی بندق هندی و در طب گزیده مذکورست که عالج رمد بلغمی قطور در چشم همچنین سعوط بآب

شیاف برءیوما بلعاب حلبه یا لعاب گل خطمی سوده و طالی صبر و رسوت و مرصافی بر چشم و تغذیه بنخوداب با 

و پودینه و گل بنفشه هر شیرة حب قرطم و مداومت چند روز بر جالب متخذ از بادرنجبویه و بادیان هر یک دو درم 

یک سه درم جوشانیده صاف نموده گلقند حل کرده بیاشامند و اگر گلقند بهم نرسد سه درم گل سرخ داخل جوشانده 

نمایند و بده درم جالب شکری شیرین کرده بیاشامند و چون نضج ظاهر گردد تنقیة بلغم نمایند بحب صبر یا بحب 

ست نخود کابلی م  پوست یکنیم توله کوفته  رمد بلغمی و ریحی و نزولی مجربایارج و ایضا این طالی علویخان در 

گوید که  و انطاکیبیخته زعفران چهار ماشه سفیدی بیضه دو عدد تا یکپاس بچوب نیم خوب حل نموده ضماد نمایند 

و طالی زردی بیضه و در بلغمی اوال بشرب غاریقون بآب مویز تنقیه کنند بعده بوض  احمر حاد و آب حلبه عالج کنند 

روغن گل و زعفران و صبر مفید و کذا دم االخوین و زعفران و مامیثا و اقاقیا و صبر مساوی افیون نصف یکجزو و 

گوید که در رمد بلغمی تنقیه بحب قوقایا نمایند و میفتخج محلول بشیر  و ابن لسوعکحالً و طالءً نیز ناف  رمد باردست 

ال بزعفران و مرو توتیای محلول سازند و بشونیز و عصارة قثاءالحمار بروغن بادام سعوط زنان در چشم چکانند و اکتح

در رمد بلغمی آب برگ سهمجنه قدری گرفته بشهد  و بقول اهل هندکنند و عصارة قثاءالحمار و مانند آن در بینی دمند 

نماید و کذا برگ کتائی سائیده بر  امیخته در چشم کشیدن و پارچه بستن خفتن و صبح کشادن در سه روز صحت می

چشم بستن و بآب برگ آن قطور ساختن مفیدست ایضا چون بعد تنقیه در دو نفخ و سرخی باقی باشد ضماد زردچوب 

االثرست و یا زردچوب سه ماشه و یا  ر یک سه ماشه افیون یکنیم ماشه در آب برگ مکوه سبز عظیمزنجبیل کوکنار ه

زیاده دراب پوست خشخا ش ساییده بر پنبة مندوفة نو که بقدر خانة چشم باشد لیپ ساخته در سایه خشک سازند و روز 

ین افیون پس بر آتش گرم نموده بر چشم دیگر زعفران را همچنین بران لیپ ساخته باز خشک نمایند و روز سوم همچن

نماید و اگر تنها یکی بهمین نهج بعمل ارند همین اثر دارد و  نهاده باالیش برگ تنبون بسته بگذارند در سه روز دف  می

همچنین زعفران سه ماشه در سفیدی بیضة مرغ یکعدد و هر روز چند نوبت پنبة کهنه را دود چوب گز داده تکمید 

الثرست و باقی نسخهای ضمادات و پونلی ناف  رمد بلغمی در عالج کلی رمد و عالج مرکب مسطورست ا کردن عجیب

 .حسب حاجت از انجا برگیرند

 عالج رمد سوداوی
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ترطیب دماغ نمایند باغذیه و ماءالشعیر و آبزن و حمام و لعوقات و قطورات و ضمادات پس تنقیه نمایند و گویند که 

ست بنابر ازیاد یبس و بهدانه سپستان گاوزبان نیلوفر جو ش داده صاف نموده شیرة مغز بادام  فصد درین نوع رمد مکروه

شیرة کشنیز خشک شربت بنفشه و شربت نیلوفر و شربت خشخا ش بدهند و حریرة خشخا ش چهار ماشه مغز بادام چهار 

هار ماشه نبات روغن گاو نیز برمد دانه مغز پنبه دانه هفت ماشه نشاسته چهار ماشه دانة هیل دو ماشه کشنیز خشک چ

سوداوی مفید نوشته و بنفشه بابونه تخم کتان با روغن نیلوفر بر پلک چشم ضماد نمایند و کذلک تضمید پلک بلعاب 

حلبه و تخم کتان و زردی بیضه ناف  و شیر زنان و شیر خر بحکاکة بادام شیرین طالً و قطوراً مفید و روغن بنفشه و 

در بینی چکانند و نیلوفر بنفشه برگ خطمی جو مقشر سپستان و غیره دراب پخته انکباب سازند و آبش کدو و شیر دختر 

بر مقدم سر ریزند و استحمام نمایند و لعاب بهدانه و شیر زنان و غیره مرطبات در چشم چکانند و شیاف دینار جون 

نمایند و بعضی گویند که در رمد سوداوی هر روز اکتحال کنند و اگر حدت بسیار باشد از ادویه و اغذیة حاره اجتناب 

جالبی از بادرنجبویه و گاوزبان و عناب و پر سیاوشان و گل بنفشه جوشانیده صاف نموده بجالب شکری شیرین نموده 

بیاشامند چند روز تا نضج ظاهر گردد پس تنقیة سودا بمطبوخ افتیمون و حب الجورد نمایند و تغذیه بنخوداب و یا ما ش 

گوشت بزغاله کنند پس در چشم کشند شیاف برءیوما بشیر دختران یا لعاب گل خطمی و در انتها شیاف دینارجون و  یا

از مخدرات درین قسم احتراز کنند و عند انتها شیاف احمر حاد اکتحال نمودن نیز ناف  و اگر حکه شدید بود از استعمال 

رغ غذا سازند بافتیمون و هلیله استعمال نمایند و جهت تعدیل مزاج ادویة لذاعه احتراز کنند و گوشت بزغاله و چوزة م

اطریفل افتیمون علویخان یکتوله با سه ماشه اسطوخودوس دهند و شیاف احمرلین دراب مکوه ضماد نمایند و ایضاً بعد 

خته مغسول تنقیه در ابتدا شیاف ابیض ساده با این شیاف مجرب اقاقیا ده درم صمغ عربی هفت و نیم درم مس سو

الرسم کوفته بیخته بآب باران سرشته شیاف سازند و  الطیب هر واحد یکدرم علی یکدرم پاو باال اقلیمیای فضی سنبل

استعمال نمایند از بیرون چشم نیز پس نطول نمایند بآبیکه دران بابونه و گل بنفشه و نیلوفر و جو مقشر مساوی 

ند از شیاف ابیض و زیاده نمایند شیاف مذکور را و در زمان انتها و انحطاط جوشانیده باشند و در زمان تزید تقلیل نمای

اقتصار بر شیاف مسطور نمایند و اگر خواهند بعد ازان بکحل آبنوس محرق مغسول بسیار باریک سوده در چشم اکتحال 

یحان و نوشیدن عرق گاوزبان نمایند و اکثر بحمام روند و چیزهای خوشبو ببویند و تقویت دماغ نمایند ببوییدن عنبر و ر

و نیلوفر یا شربت این هر دو قبل از ترطیب استعمال مستفرغات و محلالت روا نبود و استفراغات قوی ترک نمایند و از 

گوید که در رمد سوداوی اوال تنقیه بشرب سنا و مویز پس از  و انطاکیاغذیة مؤلد سودا پرهیزند و شراب بنوسند 

یاف مامیثا بکار برند و نوعی از رمدست که با آن سداع و خشکی و ضعف بصر باشد و این از فرط افتیمون نمایند بعده ش
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مستفاد میگردد که نوعی از رمدست که از انصباب صفرای  و از کالم طبریست مطلقاً  یبس بود و عالجش ترطیب

و جفاف و قحل و الغری پیدا محترق بر ملتحمه و یا دیگر طبقات حادث شود و بسبب حدت ماده و حرارت خود یبس 

ست و عالمتش رویت جفاف و ضمورست در ملتحمه و  کند و آنرا رمد یابس گویند و آن بدترین انواع رمد و عسرالعالج

غوور و یبس و خشونت عینین و سرخی ملتحمه احیانا و حمرت اجفان و عرو  صداع در اکثر و عالجش اجتناب از 

اختیار ترطیب و تبرید و پرهیز از لحوم و اشیای حاره و اقتصار بر مزورة ما ش و آب ست مطلقا و  استفراغ فصد و مسهل

باقال بروغن بادام و بصورت ظهور سرخی در قاروره لزوم ماءالشعیر و استعمال آبزن و استنشاق روغن بنفشه و کدو و 

یاهان تر تازه و تسعیط بشیر دختران تضمید سر بماست شیر بز که با نفحة بزغاله بسته باشند بعد تعلیف بز بکاسنی و گ

الراعی و آب برگ بزرقطونا و آب جرادة کدو همه مروق کرده یکجزو و روغن کدو یا نیلوفر یا بنفشه  یکجزو و آب عصی

یکنیم جزو در شیشه جنبانیده بعد استنشاق بآب گرم و انصباب او بر سر و حفظ سر از هوای بارد نمایند و بقول رطب 

برگ خشخا ش و کاهو و بقلیلة مبارک و اسفاناخ بخورانند و بشرط احتمال مزاج شرب شیر خر و مثل کاسنی و 

ماءالشعیر و در اخر تقطیر شیاف ابیض ساده نال  و این قسم رمد باکتحال کمتر احتیاج دارد بلکه بترطیب بدن زائل 

راز گردد و زمانی کثیر ثابتن ماند و درین میشود و هر گاه مزاج مریض سوداوی باشد و در دماغ او جفاف بود این علت د

مر  چیزی بهتر از ریختن آب نیمگرم بر سر و استعمال آبزن و حمام باعتدال و مضرتر از جماع نیست و ترک ریاضت 

ست و گاهی بحقنة مرطب مثل ماءالشعیر مطبوخ بعنان و سپستان و امثال آن حاجت افتد و اعدل  نیز مزیل این علت

 ست ت سمک رضراضیاغذیه درین عل

 عالج رمد ریحی

شیرة بادین شیرة تخم کشوث با گلقند عسلی بدهند و یا این مطبوخ محلل ریح بخورانند بیخ کرفس بیخ کبر بیخ 

بادیان هر یک هفت ماشه انیسون چار ماشه بادیان بادرنجبویه مکوه هر یک نه ماشه گقلند چهار توله و غذا شوربای 

الملک مرزنجو ش صعتر سداب مکوه قنطوریان غلیظ  بعد روز سوم نطول طبیخ بابونه اکلیل بچة مرغ بنان تنک دهند و

هر یک یکتوله بر چشم ریزند و بسبوس گندم و جاورس و ارزن و سمسم و پنبه دانه و سبوس نخود و نمک الهوری 

بکار برند و شیاف مذکور در رمد الملک طال کنند و دیگر محلالت  تکمید کنند و بحمام نشانند و بصبر و مامیثا و اکلیل

بلغمی در چشم کشند و یا این ضماد محلل بنهند برگ قنب و سنبهالوی سبز هر یک سه ماشه یا زیاده که قرص برابر 

تابه بروغن زرد گاوی بریان کرده بر رفاده نهاده نیمگرم بعصابه  چشم بسته شود و زردچوب سه ماشه آمیخته در ماهی

تر ازانست بعمل آرند برگ قنب یکنیم توله  نماید و یا این ضماد که قوی کین دردر و رف  سرخی میالفور تس بربندند فی
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مامیران چینی زعفران هر یک سه ماشه مغز بادام تلخ هفت عدد برگ سنبهالو و پیابانسه هر یک پنج ماشه قرص 

ست و همچنین خوردن جوار ش  االثر ساخته بروغن بریان نموده بر چشم بندند و محجمة ناری بر پس سر نهادن عظیم

مصطکی مرکب علویخان و این معجون ایشان که در طرد ریاح بغایت مفیدست گل گاوزبان شش توله پاوباال شب 

دراب دو نیم رطل خیسانیده صبح بجوشانند تا آب ثلث بماند مالیده صاف نموده پس مویز منقی پنج توله انداخته 

اف نمده با نبات نیم اثار و شربت انار پانزده توله بقوام ارند و زراوند طویل در دنج بجوشانند که چهارم حصه بماند ص

زرنبا و قاقله هر یک شش ماشه زراوند مدحرج عود مصطکی بسفایج زنجبیل هر یک نه ماشه کوفته بیخته عنبر اشهب 

توله بعرق بادیان هفت توله و امالح و نه سرخ در عرق کیوره حل نموده در قوام مذکور بیامیزند شربتی از نه ماشه تا یک

ست و گویند که اول بشادنج مغسول اکتحال کنند و چشم را بآب  ست و ملح سلیمانی بیعدیل جندبیدستر در میناب ناف 

گرم بشویند بعده شیاف احمر اکتحال نمایند بعد ازان میلی یا دو میل از شیاف اغبر بکار برند یا بر بخار طبیخ کاه گندم 

الملک و شبت و صعتر و دارشیشان و پودینه مفرد و مرکب انکباب و بآب آن نطول و بثفل  زنجو ش و بابونه و اکلیلو مر

ست و تناول تریاق  آن تکمید کنند یا بر بخار سنگ گرم که بران شراب ریخته باشند انکباب نمایند و شراب صرف ناف 

ست و  النف  و کمادات و حمامات نمایند و تکمید بجاورس ست بالجمله معالجة او بنطوالت فاروق و طالی او مجرب

الحال تسکین میکند لکین بعد ساعت هیجان درد بشدت زیاده از اول بنابر  استعمال مخدرات عند شدت وج  اگر چه فی

ظ من  ریح از تحلل میکند چنانچه جالینوس گفته که حذر نمایند از استعمال افیون هنگامی که وج  عین از ریح غلی

نماید بلکه درین استعمال تکمید و  باشد زیرا که باعث زیادتی غلظ آن میگردد و اندکی تسکین یابد بعد ازان شدت می

ست و اگر ازین تدابیر زائل نشود تنقیة بلغم نمایند و منضخات ترک کنند و از امتالی معده پر حذر  انضاج بحمام الئق

 باشند

 عالج رمد نزلی

زله حار و بارد که در فصل نزله مسطور گردد دو نوع نزله مشخص نموده تدارک او نمایند اول بعالمات مخصوصة ن

و ایضاً در صورت نزلة حار انچه در رمد حار گذشت و در نزلة بارد هر چه در رمد بلغمی مذکور شد حسب حاجت بکار 

ار که با سرخی چشم و سرفه و برند لکین استعمال ترشی و گالب از داخل درین قسم مناسب نبود و در رمد نزلی ح

رنگینی قاروره باشد خمیرة خشخا ش شش ماشه همراه شیرة عناب لعاب بهدانه شربت بنفشه بدهند و شب یمانی برشته 

افیون در آب لیمو پخته و قدری آب داخل کرده بر چشم ضماد نمایند و ار با خفقان و بواسیر و درد دندان و گو ش و 

تسکین از شیرة کاهو شش ماشه شیرة کشنیز خشک چهار ماشه نبات یکنیم توله کنند باز  ضعف بصر باشد اول تبرید و
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الثعلب گل سرخ  در منضج صفرا خبازی چهار ماشه کشنیز خشک شش ماشه تخم خیارین کوفته شش ماشه عو  عنب

اب اسپغول یکتوله شاهتره تخم کاسنی گلقند افزوده جوشانیده صاف نموده نبات سفید داخل کرده دهند و مضمضة لع

الثعلب تازه ده توله نیمگرم نمایند و بعد نضج مغز فلوس شش توله گلقند چهار توله روغن بادام چهار ماشه  آب عنب

الثعلب کوکنار هر یک چهار ماشه جوشانیده کنند باز فوفل  فزوده مسهل دهند و غرغرة بزرالبنج کشنیز خشک عنب

اشه عو  بزرالبنج نمایند با بحب ایراج تنقیة دماغ بدستور معمول کنند بعد چهالیه صندل سرخ کوفته هر یک چهار م

ازان اگر بسبب بقیة ماده دو سه دست بزمی و ریاح اجابت شوند مضنج خیارین کوفته شش ماشه مویز منقی هفت دانه 

گر تخم خشخا ش جوشانیده با گلقند داده مسهل چهارم دهند و برای درد گو ش سرکه و روغن گل پخته چکانند و ا

نشاسته هر یک چهار ماشه مغز بادام چهار عدد مغز پنبه دانه کشنیز خشک هر یک دو ماشه دانة هیل ماشه نبات روغن 

ست و شیاف نارنج جهت من   گاو قدر حاجت گرفته بدستور حریره پخته بنوشند و رف  ضعف دماغ و رمد نزلی معمول

انزروت باریک ساییده نیم جزو بسفیدی بیضه سرشته بر چشم و صدغین نوازل ناف  و ضماد صندل سفید سوده یکجزو 

برای نزول مواد ردیه بچشم مجرب نوشته و اگر از نخس چشم نکشاید حجامت قفا و جوشاندة نزلة حار و ضماد افیون 

ایارج زعفران پهکری مرداسنگ بآب سوده نف  دهد و رمد نزلی بارد اول بمطبوخ اسطوخودوس مسهل علویخان و حب 

الصحت و  تنقیة دماغ نمایند و جهت تعدیل مزاج و حبس نزله اطریفل اسطوخودوس علویخان و اطریفل زمانی و حافظ

بر شعثای انطاکی دهند و بعد تنقیه اگر سرخی و درد باقی بود هر دو رگ بناگو ش را تبر کنند و بآهن داغ دهند و پخته 

راهم مدمله اندمال سازند و غذا دال بنوما ش با نان کم نمک دهند و ساخته بگذارند که تا چهل روز بیاالید پس بم

منفعت تمام این عمل بعد چهل روز بلکه بعد دو ماه ظاهر میشود و اسطوخودوس یکماشه کوکنار چهار سرخ ساییده در 

ک شش ماشه الثعلب بخورند بعده بادیان گاوزبان پر سیاوشان هر ی اطریفل کشنیزی یکتوله آمیخته همراه عرق عنب

بیخ کاسنی هفت ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده بنوشند و گاهی در کبرالسن برای حفظ نوازل که بچشم متوجه باشد 

بادیان گلقند دو سه روز برای نضج داده حب ایارج چهار ماشه با عرق شاهتره و یا آب گرم میدهند و در رمد بلغمی نزلی 

فل بآب کشنیز سبز سوده ضماد میکنند و گاهی برای تقویت چشم و حبس و سبل رطب پاه پهکری رسوت گیر و قرن

افزایند و پوست هلیلة زرد اسطوخودوس پرسیاوشان هر یک شش ماشه مویز منقی ده دانه  نزله افیون زعفران می

هلیلة زرد  نوشانند و ادامت اطریفل و برشعثا مفیدست و اگر خستة جوشانیده صاف کرده نبات یکنیم توله داخل کرده می

ست و کذا  النیل هر دو سوخته زنجبیل حضض مکی هر یک سه ماشه دراب کوکنار سوده ضماد کنند مجرب و حب

هلیلة سیاه زنجبیل زعفران افیون پوست خشخا ش هر یک دو درم حضض مکی یکمثقال مغزه یکدرم دراب کوکنار 
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کثرت نماید از تحریک راس او را من  کنند و حمام  گفته کسی که بسوی چشم او نوازل اسکندرسوده نیمگرم بکار برند 

گوید کسی را که ماده  و رازیحار نه نمایند و سر را دراب گرم و سرد تر نکنند و از مالیدن روغن بر سر نیز من  نمایند 

در حمام بسوی چشم او سیالن کند و در بدن امتال نبود و در مر  تزید نباشد حمام نیکوست و اگر در رمد تزید بود و 

 و انطاکیست و صواب آنست که حمام و شراب بعد تنقیه و تقلیل غذا مدتی استعمال کنند  و شرب شراب خطر عظیم

گوید که لزوم تضمید جبهه بصبر و پوست خشخا ش و برگ آس و جوز بشراب سرشته من  استرخاو نزالت کند و کذا 

نوشته که  و سویدیه من  رمد و نوازل نماید مطلقا شستن سر بطبیخ آس و اکلیل و خطمی و حجامت اخدعین و نقر

ست و کذا  برای من  سیالن مواد بسوی چشم ضماد نشاسته و آرد باقال بسفیدی بیضه آمیخته بر پیشانی مجرب من

پوست سبز جوز خشک کرده و یا گل ادو یا برگ او که در ربی  جم  کرده خشک نمایند و ساییده بر مقدم راس ذرور 

ست و کذا ضماد پوست باریک پسته ساییده بسفیدی بیضه سرشته بر  ر واحد مان  نزول نوازل بسوی چشمکنند که ه

ست و کذا ضماد زرورد باقماع او سوده بسفیدی بیضه سرشته و کذا ضماد آب  پیشانی که مان  انصباب مواد بچشم

وی چشم که از حکمای دیگر نقل کرده از مان  انصباب مواد بس و ادویةسفرجل بسویق و سفیدی بیضه و گلنار امیخته 

ست بر جبهه پلک و کذا عبار آسیا کندر نشاسته اجزای مساوی و مصطکی نیم جزو در سفیدی  انجمله ضماد زعفران

بیضه سرشته و کذا حلزون صغیر بجنسه ساییده بر خرقة کتان نهاده بر پیشانی از صدغ تا صدغ دیگر و کذا ضماد 

الثعلب برای مواد حار و کذا آبنوس و کذا عصارة لبالب بسویق و کذا باقالی مقشر  ا و عنبعوسج و سویق و بزرقطون

مضغ کرده بر جبین و بزرالبنج و آرد باقال و سفیدی بیضه چون بادویة مان  انصباب امیزند فعل آنها قوی گردد و کذا 

اوی بعصارة بارتنگ سرشته و کذا تریاق فاروق عصارة بادروج و کذا فوفل و صندل و گل سرخ باقماع و اقاقیا و گلنار مس

بآب فرنجمشک حلکرده و کذا خوالن و کذا انزروت و کذا ثمر کرم بری سوده بسویق آمیخته و کذا آّ برگ پاخیوط یا 

اطراف نرم انگور بسویق و کذا برگ دُلب بسرکه پخته و کذا پوست بطبیخ اصفر و کذا رطوبت حلزون و صبر و مر و 

و مجموع و کذا اقاقیا و آرد باقال مساوی بآب ثیل سرشته و کذا آب برگ و اطراف نرم زیتون بری و کذا آرد کندر مفرد 

عدس م  پوست در سفیدی بیضه لت کرده بر پارچة کتان مالیده بر جبهه و صدغین و کذا گل سرخ تازه و کذا ضماد 

بآّ مطبوخ بزرالبنج سرشته و کذا برگ سماق بسفیدی بیضه کشنیز سبز و عصارة گلنار و کذا آرد جو بآب نبات بزرالبنج یا 

و کذا عصارة مامیثا بآب مطبوخ پوست خشخا ش و کذا آب کشنیز سبز و کذا حجر منقی و کذا کمثری قابض و کذا مر 

الثعلب  زعفران بشیر زنان و یا آبنوس و یا خوالن و یا عصارة عنب و اکتحال مکیبرطوبت صدف سرشته و کذا حضض 

گر بآن شیافات مان  انصباب مواد بسایند فعل آنها قوی گردد و یا شاخ گوزن سوخته مغسول بمرات و یا اثمد مربی و ا
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و بآب کماة و یا دخان کندر و یا بسدو یا دخان قطران و یا دخان میعه و یا توتیای کرمانی مغسول بمرات بعد تنقیة بدن 

 ول موادستتریاق فاروق و یا شحم حنظل نیز مان  نز تناول

 عالج رمد مرکب

ست که مرکب از دو ماده باشد یا زیاده مثالً از خون و صفرا یا از خون و بلغم عفن یا از خون و بلغم غیر عفن  و عام

یا از خون و سودا یا از خون و مائیت یا از خون و ریح یا از صفرا و بلغم یا از صفرا و سودا یا از بلغم و سودا و مانند آن و 

ن قیاس باقی اقسام ثالثی و رباعی و حماسی و سداسی براورند بالجمله عالج رمد مرکب عسرترست و صواب بر همی

یابند سیما مثل لوغاذیا  دران آنست که استفراغ خلط غالب بالترتیب کرده باشند و بیشتر همه در مسهل واحد اخراج می

مرکب از خون و صفرا باشد تدبیر ش از فصد و  ست پس اگر مادة که مخرج جمی  اخالط متمیز بعضی ازان از بعض

مسهل صفرا همانست که در عالج رمد حار گذشت و اگر ماده مرکب از خون و خلطی دیگر باشد بعد فصد اخراج آن 

بمسهل مخصوص وی نمایند و تدبیریکه در قول ایالقی مذکور شد برگیرنده و ایضا در مادة مرکب از صفرا و بلغم و 

گل بنفشه هر یک چهار ماشه شاهتره پوست هلیلة زرد هر یک شش ماشه جوشانیده شهد داخل غیره اسطوخودوس 

کنند و گاهی پرسیاوشان شش ماشه و نبات عو   کرده بنوشند و گاهی کاسنی شش ماشه کوفته بجای هلیله می

و یا اطریفل کشنیزی  افزایند کنند گاهی در همین نسخه شیرة تخم خشخا ش شیرة مغز بادام می پوست هلیله و شهد می

خورده شاهتره اسطوخودوس هر یک شش ماشه پرسیاوشان پنج ماشه پوست هلیلة زرد کشنیز خشک هر یک شش 

کنند  ماشه بعرق شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و گاهی بدون اطریفل و شاهتره و کشنیز و عرق استعمال می

نمایند و یا ایارج فیقرا بروغن بادام چرب  گشنیز سبز سوده ضماد می و رسوت گیر و پاه پهکری افیون زعفران در آب

کرده باطریفل صغیر سرشته همراه لعاب بهدانه عرق شاهتره شربت بنفشه بدهند و اگر رمد با حِوَل بود اسطوخودوس 

س سوده الثعلب دهند و باز اسطوخودو پوست هلیلة زرد جوشانیده شهد داخل کرده بنوشند و بجای آب عرق عنب

باطریفل کشنیزی سرشته بخورند و شیرة خشخا ش داخل کرده بنوشند و گاهی اسطوخودوس سوده بهلیلة مربی سرشته 

یا باطریفل کشنیزی سرشته همراه شیرة عناب عرق شاهتره نبات یا شربت بزوری داخل کرده بالنگو یا اسپغول پاشیده 

الثعلب دهند و اگر  نیزی سرشته همراه عرق شاهتره و عرق عنبمیدهند و باز حب ایارج سوده چهار ماشه باطریفل کش

رمد باطحال بود بعد فصد سررو از جانب طحال عناب گل بنفشه جوشانیده شیرة کاهو شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده 

میدهند و روز دوم اسطوخودوس شاهتره گل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه خاکشی بعده مسهل معمولی باز عناب 

طوخودوس بهدانه جوشانیده شربت بنفشه شیرة خیارین خاکشی باز برای طحال اطریفل کشنیزی خورده شاهتره گل اس
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نیلوفر اسطوخودوس جوشانیده نبات داخل کرده میدهند و خوردن اطریفل بادیان و معجون مندی نیز در رمد مرکب 

اشه زردچوب بقدر نخود کوکنار یکعدد برگ مفیدست و اگر افیون یک سرخ قرنفل دو عدد شب یمانی بریان چهار م

تمرهندی قدری ساییده در پونلی بسته اندراب تر دارند و باالی چشم بگردانند و در چشم نیز قطور کنند ناف  بود و ایضاً 

لوده پهکری بریان هر یک شش ماشه جوزبوا نیم عدد قرنفل زعفران هر یک نیم ماشه گیر و افیون سپیاری چهالیه هر 

ست و بابت  اشه هلدی چهار ماشه باریک ساییده حب بسته دارند و بآب ساییده در چشم کشند که ناف  درد چشمیک م

ست که دارهلد پهکری هلدی هلیلة زرد هلیلة سیاه هر یک شش ماشه افیون زعفران هر یک  شاه صاحب ناف  رمد این

لونگ یکعدد نیله تهوتهه یک سرخ مصری یکماشه بسته بقدر حاجت بر چشم طال نمایند و اگر رسوت سه ماشه 

پهکری افیون هر یک یک ماشه برگ نیم برگ ببول هر یک دو نیم عدد برگ املی سه عدد کهرل نموده گولی بسته 

وقت حاجت در چشم کشند برای دف  سرخی و درد چشم از مجربات بعضی اطباست و اگر رسوت پنج ماشه مصری 

دو سرخ قرنفل دو عدد همه را بآب ساییده از میل در چشم کشند و اگر خشک افیون هر یک یک ماشه نیله تهوتهه 

اند و گویند که در سه روز  شود باز آب بیندازند و وقت صبح و شام استعمال نمایند برای اشوب چشم و درد مجرب نوشته

کوکنار سرشته نیز ناف   فائدة کلی بخشد و ضماد پهکری خام زنجبیل گیر و زردچوب هر واحد ماشه افیون دو ماشه بآب

رمدست و کذلک برای رمد و سرخی پهکری بریان لوده رسوت گیر و پاه زردچوب هر یک ماشه قرنفل افیون هر یک 

نیم ماشه در ظرف آهنی بدستة آهنی حل نموده نیمگرم حوالی چشم طال کردن ناف  و ایضاً لوده رسوت پهکری 

نار هر واحد یکماشه افیون نیله تهوتهه هر واحد بقدر نخود بآب ساییده مرداسنگ زیرة سیاه هر یک دو ماشه هلدی کوک

 ست گرد چشم طال کردن مجرب صاحب ذکائی

 عالج وردینج

اند و جالینوس یکمرتبه از امرا  جفن و مرتبة دیگر از اقسام رمد شمرده  که بعض اطبا آنرا از امرا  شبکیه شمرده

فصد و حجامت و استفراغ و غیره مثل رمد حارست و گویند که اول فصد  بالجمله چون رمد وردینج گردد تدبیر ش از

باسلیق کنند و خون وافر باید گرفت و فصد مکرر نمایند و اگر مریض کودک باشد حجامت پس سر پایین الکتفین و 

تمرهندی و  چسپانیدن زلو بر بناگو ش کفایت کند و گاهی محتاج بقط  شریان میگردد و آب انار با شربت بنفشه یا آب

شیرة تخم خرفه و لعاب اسپغول با شربت بنفشه و شربت انار بدهند و بما ش مقشر و اسفاناخ و کدو و غذا سازند و ادویة 

مسکن حدت و حرارت و ملین و مغری مثل سفیدة تخم مرغ رقیق تنها یا شیاف ابیض دران حل کرده یا در شیر دختر 

ه زیاده باشد با شیر لعاب بهدانه آمیزند و در هر ساعتی دو بار یا سه بار بکار حلح کرده در چشم بچکانند و اگر حدت ماد
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العالم بر چشم ضماد کنند و تا روز سوم  برند و اسپغول مضرب و بآب کاسنی و آب کشنیز سبز و آب خرفه و آب حی

استفراغ نمایند و بعده بنگرند  همین تدبیر بعمل ارند بعد ازان بمطبوخ هلیله و تمرهندی و خیارشنبر و شربت و رد مکرر

اگر التزاق جفن و رمص ظاهر باشد ذرور ابیض بکار برند و شیاف ابیض ساده بسفیدة تخم مرغ و شیر زنان گذاخته در 

چشم چکانند و بعصابه بربندند در شبانه روزی سه بار یا پنج بار و هر بار که ذرورند بکار برند چشم را بعصابه بربندند و 

وب در چشم منحل نگردد نکشایند و بعد از انحالل ذرور عصابه را باز نموده و شیاف ابیض چکانیده اندک تا ذرور خ

صبر کنند و باز ذرور مذکور انزروت مد برد و جزو نشاسته یکجزو باشد و بادویه که دران قبض و تحلیل باشد مثل 

رشته بر حوالی چشم ضماد سازند و پرحذر باشند الثعلب س حضض و صبر و اقاقیا و شیاف مامیثا بآب کاسنی و آب عنب

که هیچ یک ازین ادویه قبل از تنقیه و استفراغ مستعمل نشود و اگر با وجود این تدابیر در وج  تسکینی حصل نگردد 

شیاف ابیض افیونی با دو حبه حلبه تر کرده بچکانند و بآبیکه دران اکلیل و حلبه جوشانیده باشند تکمید نمایند و گل 

الملک دو درم زعفران یکدرم کوفته بیخته بآب کشنیز تر سرشته ضماد کنند یا نان دراب  سرخ چهار درم اکلیل

الثعلب تر کرده ضماد نمایند و اگر درد شدت کند و ساکن نگردد پوست خشخا ش دو جزو بیخ لفاح نصف جزو  عنب

ب درد انصباب مادة حار از سر باشد با وجود کوفته دراب کشنیز سبز و زردة تخم مرغ سرشته تضمید کنند و اگر سب

العالم یا آب بار تنگ یا آب بهی بر پیشانی ضماد سازند و یا بزرقطونا  اضمدة مذکوره سویق شعیر بآب خرفه یا آب حی

الثعلب یا بیکی از آبهای مذکوره آغشته و مانند آن هر چه مبرد و قابض باشد و بسبب آن تقویت جبهه و من   بآب عنب

ده از انحدار بسوی چشم نماید ضماد کنند و چون درد ساکن شود بدستور اول ذرور ابیض و شیاف ابیض بکار بنرد و ما

بعد از تسکین درد و تحلیل ورم و رف  سرخی بذرور اسفر صغیر و شیاف احمرلین دست باید برد و مریض را در حمام 

نمایند و اگر بقیة غلظ ازان باقی ماند ذرور اصفر کبیر و  الملک تکمید چشم داخل کنند و بآب مطبوخ بابونه و اکلیل

شیاف احمر حاد استعمال کنند و ملجوم طیور و جدی و حمل غذا سازند و عَشا ترک نمایند و بعد غذا خواب نکنند پس 

حک هر گاه چشم خوب پاک گردد و ورم بخوبی تحلیل پذیرد بکحل رمادی اکتحال سازند و اجفان را بشیاف احمرلین 

 اقوال بعض حذاقاست  کنند و اگر در اجفان تجفیف حاصل نشود حک او بشیاف اخضر کنند که محلل غلظ اجفان

ارجیحانیس گفته که زردی بیضه و شحم اِوَز امیخته بر پارچة کتان مالیده بر وردینج صعب نهند که در ساعت تسکین 

زردی بیضه آمیزند تا مثل مرهم گردد و بر خرقة کتان  الم او میکند و کذا برگ گل سرخ باریک ساییده برگ انگور و

ست و زعفران ساییده در شیر دختران آمیخته چکانیدن در تسکین الم  الحال مسکن وج  کشیده بروردینج گذارند که فی

 میفرماید که وردینج اگر از ورم حار باشد و از جمی  وجود استفراغ بدن و عروق سرد الرئیس شیخست  وردینج عجیب
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حجامت کرده شود مثل شیاف ابیض از روادعات و مثل عصارات لین بارد استعمال کنند و اضمده از خارج مثل زعفران 

الملک بست و پنجدرم بزردة بیضه سه عدد و نان میده پانزده درم در  چهار درم و برگ کشنیز سبز پانزده درم و اکلیل

برند و وقت شدت درد قدری از مخدرات مثل پوست خشخا ش  رب انگور تر کرده آمیزند و مانند مرهم ساخته بکار

ست که از هر دو  ست زردة بیضه مرغ بشحم خرس بیامزند و طالی مامیثا و حضض و صبر نیز مفید بود و انچه مجرب

مثل مرهم ساخته و بر پارچه گذاشته بر چشم نهند و کذلک گل سرخ در رب انگور تر کرده با زردة بیضه ساییده بر 

گذارند و هر گاه درد شدت کند زعفران مسحوق در شیر زنان و آب کشنیز در چشم چکانیدن نف  میکند و باید که چشم 

در وردینج بعالجات خارجی مشغول شوند و بر تقطیر شیر در چشم تا سه روز اقتصار ورزند اگر قوت و حال محتمل باشد 

ست و  امیثا و افیون مساوی باریک ساییده مجرب کحالیندر وردینج وج  متقرح اکتحال بانزروت و زعفران و شیاف م

اگر وردینج بعد از رمد غلیظ بارد باشد بآیارجات البته استفراغ نمایند و لعابات دراب کرنب و مطبوخ او گرفته استعمال 

نویسد  ی میافزایند ابوالحسن سعید در مغن نمایند و گاهی مرو زعفران می الثعلب ممزوج می کنند و بساست که آب عنب

که سبب او یا مادة دموی بود که بیک پلک یا هر دو سیالن کند و یا مادة صفراوی حاد باشد و بر ورم دموی الم شدید 

و حمرت و در اکثر انشقاق پلک و خروج دم رقیق ازان داللت کند و بر صفراوی بقلت ورم و شدت حرقت و حکه و 

صدست اگر ممکن باشد واال حجامت و اگر مریض طفل شیرخواره بود صفرت زنگ استدالل نمایند و تدبیر نوع اول ف

فصد مرضعة او کنند و اصالح غذای او نمایند و زردی بیضه بروغن گل بر چشم نهند و شیر در چشم بدوشند تا روز 

نصف بکار سوم ذرور در چشم استعمال نکنند و در روز چهارم ذرور ملکایا بعمل رانرد و هر گاه مر  واقف گردد ذرور م

برند و آرد جو و عدس و پوست انار و گل سرخ کوفته بیخته دراب و روغن گل پخته بر پلک ضماد کنند و هر گاه 

مر  انحطاط پذیرد ذرور اصفر استعمال نمایند و عالج نوع ثانی بامستفراغ اگر ممکن باشد و باصالح غذا کنند و بعد 

ده بر چشم نهند تا انحطاط مر  و بعد ازان در آخر ذرور اصفر بعمل تنقیة بدن گل سرخ آرد جو پوست انار عدس سایی

گوید که وردینج غالباً باطفال عار  شود بسبب فرط  انطاکیارند و پلک را منقلب ساخته بشیاف لین و اغبر بخارند 

ست و اصح آنست  تالفرطوبت و اکثر ارتادة خون افتد و از سوده احادث نشود و اجماعاً و در حدوث او از صفرا و بلغم اخ

که از بلغم نیز حادث شود و سبشش فرط امتالی شبکیه است و یا انفجار رگ یا ضعف غشا و از رنگ او اصل او که 

ست که مبادرت بفصد نمایند و در اطفال شرط زنند بعده اگر مقارن  مفردست یا مرکب شناخته میشود و عالجش این

این هر دو اصالً و حکما بلکه وردینج درین هنگام عبارت از قوت رمد باشد رمد باشد پس عالج واحد بود بسبب اتفاق 

واال از مجربات دران پیه خرس بسفیدی بیضه است و انزروت بزعفران و شیر زنان شمرد عند شدت التهاب نهادن لعاب 
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مینویسد  گیالنی وبهدانه بکالب و حضض هندی جائزست وردع مواد بمثل افیون و گل سرخ و زعفران از خارج طالءً 

ست که ذرور اصفر صغیر نپاشند و شیاف احمرلین بکار برند بعد  که از انچه استعمال میکنند در عالج این مر  این

فصد و حجامت و اگر مریض مدرک باشد ودای مسهل بنوشانند و بصبر و حضض و شیاف مامیثا بر پلک ضماد کنند و 

 ش تکمید نمایند و تلطیف غذا بمزورات و بچة مرغ و مانند آن سازند و این الملک و مرزنجو بآب مطبوخ بابونه و اکلیل

آن سفیدآب ارزیز مغسول  نسخةالراعی حل کرده اکتحال نمایند  شیاف در وردینج نف  کامل نماید اگر در آب عصی

خالص هر واحد  حشیشه معروف بعقیده شادنج شیاف مامیثا هر واحد دو درم صمغ عربی نشاسته کتیرا کهربا گل قبرسی

یک درم انزروت سفید سه درم زعفران دو دانگ همه را سوده پارچه بیز کرده بگیرند حضض یکدرم و افیون خالص دو 

دانگ و هر دو در شیر دختران حل کرده ادویة مذکوره آمیخته شیاف پهن بقدر عدس سازند و در سفیدة بیضه رقیق 

این شیاف بعد استفراغ بفصد در یکروز وردینج را زائل کند و این ذرور  حل کرده اکتحال نمایند یا در چشم چکانند که

ست بگیرند شیاف مامیثا دو درم حضض یکنیم درم زعفران اقلیمیای ذهبی هر واحد یکدرم روسختج نیم درم افیون  ناف 

رده بآب سرد بشویند و دو دانگ باریک ساییده دو سه دف  به بیزند و در چشم پاشیده بربندند و بعد انحالل دوا پاک ک

اعادة ذرور وقت خواب کنند و بعد این ذرور چشم را بدون صاف کردن بگذارند چه اگر زعفران در چشم یا زیر پلک 

ست بگیرند جوزابسر و پوست پستة رطب و عدس مقشر هر واحد یکدرم  بماند ورم حادث کند و ضماد وردینج این

ده اطراف کاسنی نرم سوده آمیزند و اندک روغن گل چکانیده مثل مرهم حضض نیم درم شحم انار دو درم باریک سائی

سازند و وقت خواب بر چشم ضماد نمایند و صبح جدا کنند و اگر شیاف مامیثا بسوزند تا خاکستر گردد و بانشاسته و 

ی قروح در مقله بود صمغ عربی آمیخته ذرور سازند وردینج را در یکروز زائل کند اگر موافق مزاج چشم افتد و گاهی باد

اند عالج وردینج بعد از فصد قیفال و  گفته بعضیآرند  النف  سازند بدانچه در قروح بعمل می پس عالجش مشترک

حجامت و تنقیه بطبیخ هلیله و قرص بنفشه اقتصار بمزورات و ترک امتال و نظر بسوی چیزهای براق و اقتصار 

عد ازان طال نمدن حض و عصارة مامیثا بر پلک پس بآب کشنیز تازه و ست در سه روز اول و ب بچکانیدن شیر در چشم

الملک با اندکی زعفران و چون مر  از هفتم روز در گذرد اول در چشم ذررور ملکایا بپاشند و  زردة تخم مرغ و اکلیل

اگر در چشم کودک گوید که  رازیرحه در اخر امر ذرور اغبر اگر قرحه نباشد واال ترکیب نمایند عالج آنرا بعالج ق

االخوین  وردینج باشد و بر کشادن چشم قادر نبود و اگر چه دران قرحه باشد اکتحال بانزروت شش درم زعفران دم

ست و بقول  مامیثا هر یک دو درم افیون نیم درم باریک ساییده نمایند که دران مضرت بقروح نیست و این دوای وردینج

که  و گویندست و هر گاه ورم کم شود شیاف و ردی اصفر استعمال کنند  ینجشیاف و ردی ابیض مخصوص برود ایالقی
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اگر بزرالورد را بادویة مناسب مثل صبر و زعفران و حضض کوفته در گالب حل کرده بر اجفان ضماد کنند در اوائل درد 

چهار جزو ست و اگر افیون کات هندی رسوت هندی هر یک جزوی شب یمانی  چشم و وردینج مجرب صاحب بقائی

آب لیمو کاغذی هشت جزو شب یمانی را بریان کرده م  دیگر ادویه کوفته در ظرف آهنی بآب لیمو براتش گذاشته 

ست و مسکن ورم و الم  بدستة آهنی آهسته آهسته بسایند تا خوب منحل شود و طال نمایند برمد وردینج اطفال مجرب

ز سبز سه ماشه و زعفران چهار ماشه و زردی بیضة مرغ یکعدد ست و کذا ضماد کشنی و گویند که آب برگ تفاح مجرب

الثعلب دو نیم ماشه و اگر از خلط غلیظ بارد باشد عالج رمد بلغمی نمایند و زیرة کرمانی سوده در زردی بیضة  و عنب

 مرغ سرشته بر پنبة کهنه نهاده نیمگرم بر چشم گذارند

 عالج اقسام رمد غیرحقیقی

طبری گوید از رمد غریب نادرست که علیل در چشم خود یبس و ضربان شدید فوق طاقت دریابد و با وی سرخی و 

سوزد و از مس او الم  ورم چشم نباشد و از اعرا  الزمة او آنست که مریض جلد راس خود را چنان دریابد که گویا می

ست بر بدن محلل رطوبات اصلیه و ارتفاع بخارات محسوس گردد و در گو ش طنین یابد و سبب او استیالی یبس مجرد

حارة یابسه از بدن بسوی راس که ازان غشای خارج قحف بنابر احتقان بخارات و حرارت متألم گردد و طبقة ملتحمه 

ست  بواسطة اتصال با وی مشارکت گردد و رطوبات چشم مخونت و جفاف و نشف پذیرد و عالجش ترطیب بدن و چشم

ختران یا بز که علف او از حشائش رطب السیما خشخا ش رطب باشد بر سر و من  علیل از استفراغ و دوشیدن شیر د

مطلقا و ازدیاد در اغذیة مرطب مثل لحم بزغاله با جو مقشر پخته و چوزة مرغ فربه و بقول مثل کاهو و خرفه و پلک و 

و نوشیدن ماءالشعیر دائم و تناول فواکه رطب قطف و امر باستنشاق روغن بنفشه و نیلوفر و کدو و دوشیدن شیر بر سر 

محمود و احتقان بماءالشعیر مضروب با سفیدی بیضه و روغن بنفشه و شکر سفید و هر گاه مر  بانتها رسد بآب طل  و 

روغن نیلوفر و روغن بنفشه و شیر دختران سعوط کنند و همه تدبیر او مائل بترطیب مزیل تشف و رادع ابخره از سر 

درین علت اکتحال باکحال سودمند نیست مرگ بندرت و انکباب بر بخار آب شیرین گرم مفیدست و گاه این باشد و 

بخشد مروارید تاسفته یکدرم سرطان نهری خشک کرده طباشیر هر یک یکنیم درم نشاسته صمغ عربی  کحل نف  می

یل در چشم کشند و بعد ازان بآب صمغ فارسی هر یک یکدرم کوفته بیخته قدری ازان در شیر دختران حل کرده بم

از رمد غریب آنست که انسان بعد خواب چنان دریابد که در چشم او ریگ افتاده و  و نوع دیگرنیمگرم چشم را بشویند 

بیند صاحب آن  ست که می اند که از رمد نوعی و تابعان او گفته جالینوستدبیر ش در فصل کمنه و پلک خواهد امد و 

زرد یا سیاه یا سفید بحسب غلبة خلطی از اخالط و این حادث میگردد و از تغیر مزاج دماغ خصوصاً  همه اشیا را سرخ یا



637 
 

بطن مقدم آن بحدی که متلون میگردد نور خارج ازان بلون باعث آن تغیر از اخالط و نزد بعضی سبب آن در قرنیه یا 

فیت رنگ مادة غالب و گاهی متغیر میگردند رطوبت بیضه یا رطوبت جلدیه است که متغیر میگردد رنگ آنها بحسب کی

الحقیقت  بیند اجسام را بحسب لون آن بخار و فی در بعضی اوقات دیدن بعضی چنانچه نزد صعود بخارات از معده و می

ست از ضعف بصر و عالجش در ضعف بصر خواهد آمد و بالجمله تنقیة بدن و سر و تعدیل مزاج دماغ بحسب  آن قسمی

که از  و رمددال و معالجه بنحویکه در اقسام رمد مسطور شد بعد شناخت آن بدالئل نوع ماده باید کرد خروج آن از اعت

ترک ریاضت و حمام و غیر آن موجب انسداد مسام و من  فضول مندفعه از دف  و تحلیل عار  شود عالجش بعد تنقیه 

از سردی معده بارتفاع ابخرة بارده حادث گردد و  که و رمدریاضت و استحمام بآب گرم و انکباب بمیاء محللة حاره است 

این با سوءهضم و آروغ تر ش بود عالجش تسخین و تقویت معده و تحلیل ابخرة بارد بتناول جوارشات مقوی آن و 

رمد حادث میگردد زنان را از سردی رحم و ارتفاع ابخرة  و گاهیدخول حمام و شرب شراب صرف و تلطیف غذاست 

دماغ و تدبیر ش تسخین رحم باستعمال حارة حادة متخذه از شبت و بابونه و حلبه با روغن ناردین در بارد ازان بسوی 

ترست  این قسم رمد صعب و بقول بقراطرحم و تدهین بروغن نرگس یا سوسن و استعمال بزرو حاره و اجتناب از جماع 

بلغمی و سوداوی و ریحی و وردینج و این شش قسم رمد غیرحقیقی م  شش قسم حقیقی یعنی دموی و صفراوی و 

اند که نوعی از رمدست  جمله دوازده قسم را جالینوس در میامر ذکر کرده و بعض متأخرین از بقراط و سکندر نقل کرده

که بآن چشم بسیار سرخ میگردد و اجفان ورم میکنند بحدیکه گویا منشق میگردند و پوست از انها جدا میشود و بعد 

چسپد و اسباب و عالمت و عالج آن در التصاق جفن مسطور گردد و در هیچ نوعی از  دیگری می ازان یک جفن بجفن

انواع رمد استعمال روغن جائز نیست مگر درین نوع و رمد که از دیدن برف عار  شود عالجش در فصل قمور مسطور 

 اهلل الغفور گردد بعون

 انتفاخ ملتحمه یعنی بر دمیدن سفیدی چشم

م باردست که با خار ش بهمرسد و حق انست که مادة ورم در جزو عضو سرایت میکند و مادة انتفاخ و نزد بعضی ور

ست ریحی و بلغمی و مائی و سوداوی  در خلل عضومی دراید و اطالق ورم بر انتفاخ بر سبیل مجاز بود و آن بر چهار نوع

ست یا با ثقل و از انگشت غمزه کرده  ثقل ج و بیتشخیص این اقسام باید که دریافت نمایند که دفعةً عار شده یا بتدری

ماند یا نه پس اگر دفعةً عار  شده  ست یا صلب و در صورت نرمی اثر غمز دران ساعتی باقی می معلوم کنند که نرم

ثقل بود و قبل ازان اندک سوز ش و خار ش مثل گزیدن مگس و پشه بناحیة ماق رو دهد و بیشتر بمشائخ و  باشد و بی

تابستان واق  شود انتخاخ ریحی باشد و اگر بتدریج حادث شود و باثقل و نرمی بود و اثر غمز تا دیر بماند بلغمی  در زمان
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باشد و اگر با وجود ثقل و نرمی بعدً غمز بزودی اثر غمز زائل گردد و با وی هیچ درد و خار ش نباشد مائی باشد و اگر با 

انتفاخ تا ابرو و رخساره رسد سوداوی باشد و این قسم بعد رمد مزمن و  صالبت و شدت تمدد و تیرگی رنگ بود و بیشتر

عقب جدری اکثر افتد و این مر  در پلک نیز افتد عالج در ریحی تا سه روز شیاف ابیض ساده و ذرور ابیض استعمال 

شیاف احمرلین مرکب الملک بر پلک طال کنند و روز چهارم ذرور اصفر صغیر یا  نمایند و صبر و شیاف مامیثا و اکلیل

الثعلب طال نمایند بعد ازان ذرور اصفر کبیر بکار برند و  ساخته در چشم کشند و صبر و حضض و زعفران بآب عنب

الملک مرزنجو ش بر نجاسف جوشانیده باشند چشم را بشویند بالجمله بعد تنقیه در جمی   بآبیکه اندران بابونه اکلیل

برند استعمال ننمایند  رند و در ابتدا ادویة مسدده و قابضه که در ابتدای رمد بکار میاوقات انچه محلل ریاح باشد بعمل ا

و اسفنج بآب گرم و سرکه تر نموده بر پلک گذارند و آب صبر و زعفران در چشم چکانند بر پلک طال سازند و در حمام 

واکه رطب و کثرت غذا پرهیزند و داخل کنند و اغذیة مجففه بخورند و از چیزهای بادی و مؤلد بلغم و مبخر و ف

استعمال اطریفل وقت شب و خوردن معاجین محلل ریاح مثل فالفلی و کمونی ناف  و شستن روی بگالب نیمگرم و 

تضمید چشم بعدس مقشر مطبوخ در سرکه و گالب و غسل چشم و تکمید آن بآب نیمگرم نیز درین نوع مفیدست و در 

یارج تنقیه نمایند بعده از بادیان جوشانیده فقط یا مغز فلوس خیار شنبر حل کرده بلغمی بعد نضج بمسهل بلغم و حب ا

غرغره کنند و اگر خواهند سکنجبین بزوری یا عنصلی آمیزند و اطریفل اسطوخودوس بخورند و شوربای فروج و دراج 

ب گرم اسفنج تر نموده تکمید غذا سازند و بعد تنقیه بشیاف احمرلین یا ذرور اصفر صغیر اکتحال نمایند و بسرکه و آ

الثعلب ضماد  الملک شیاف مامیثا بآب عنب نمایند و صبر در سرکه حل کرده طال کنند و یا صبر زعفران حضض اکلیل

الملک صعتر مرنجو ش نمام جوشانیده  سازند و تضمید برگ بید انجیر مدقوق مخلوط باندک شبت نیز ناف  و بابونه اکلیل

زان ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد مرکب ساخته در چشم کشند و مریض را در حمام نشانند چشم را بشویند و بعد ا

و اگر در تحلیل دیر شود آب صبر در چشم چکانند و بر پلک ضماد او کنند زیرا که صبر مان  انحداد ماده بسوی چشم و 

 و درمانیابض ورادع هیچ استعمال نکنند ست و باقی عالج رمد بلغمی نمایند لیکن ادویة ق محلل مادة موجوده در وی

بدستور بلغمی عالج کنند و یا این ماءاالصول دهند پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی بیخ اذخر پوسب بیخ کبر 

پوست بیخ کرفس هر یک چهار ماشه بادیان اسطوخودوس هر یک نه ماشه گلقند چهار توله و بعد از نضج تنقیه بحب 

الملک و صعتر و مرزنجو ش تنطیل  ترنجبین و شربت دینار کنند و بمحلالت چون بابونه و اکلیل ایارج و خیار شنبر و

الملک بآب بادین تازه ضماد سازند و شیاف دینار جون در چشم  نمایند و آرد کرسنه و آرد جو و صبر و بابونه و اکلیل

یکه در رمد سوداوی گذشت بعده شیاف احمرلین بعد ترطیب و انضاج ماده تنقیة سودا نمایند بدستور و در سوداویکشند 
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ست بعمل ارند و شیاف که  و ذرور اصفر آمیخته کشند و از اضمده و اطلیه هر چه در اورام سوداوی و سرطان مخصوص

در رمد سوداوی مذکور شد باضافة زعفران دو نیم ماشه طیار ساخته اکتحال و لطوخ آن و کذا شیاف اسود و خلوقی بکار 

اصالح اغذیه و تنطیل و استحمام نمایند و درین نوع تضمید و تنطیل و استحمام قبل از تنقیه و بعد آن از جهت برند و 

کنند یکی بر کمون مده تحت  بدانکه لفظ کمنه را بر چند معنی اطالق می کمنهست  النف  تلیین ماده و تحلیل آن عظیم

آنکه چشم را حالتی شبیه برمد خشک الحق شود و  سوموند بر کمنة پلک و این هر دو جدا جدا مذکور ش دومقرنیه 

ملتحمه سرخ و کدر شود و باصره ضعیف گردد و جمی  اشیا دخان و غبار الوده نماید و مریض چشم خود را از حالت 

الحرکت دریابد و چشم خار ش کند و هر گاه بآب گرم بشویند تخفیف و تسکین حاصل  الجم و ثقیل و بطی اصلی عظیم

ست زیر طبقات چشم و دران بخارات حدتی نباشد که موجب الم و  و سببش احتقان بخارات سوداوی فاسدالکیفیته گردد

دمعه گردد و تدبیر ش بعالج رمد سوداوی نمایند و بعد نضج تنقیه بطبیخ افتیمون و ایارجات یا ماءالجبن بسفوف الجورد 

تنقیة سر بحب قوقایا و حب صبر بآب گاوزبان ناف  و غرغره بمثل اند و بعد مسهل  کنند و لوغاذیارا بآب افتیمون ستوده

السوس و صعتر و بیخ کبر و بسفایج و افتیمون در  ایارج فیقرا و وج  و خردل و مویزج و عاقرقرحا و فودنج و اصل

الملک و  صورت کثرت برودت ماده مفید شناسند و ذرور کمنه در چشم اندازند و بطبیخ ملطفات چون بابونه و اکلیل

ست که دران  آنکه نیاذوق و غیر آن گویند که کمنه نوعی رمد یابس مزمن چهارممرزنجو ش و حلبه تکمید چشم سازند 

چرک نباشد و عروق چشم دران ظاهر بود و با الم و سیالن اشک باشد و سبب آن در اکثر غلیان خون با غلظت آن 

المقدور و عناب یکرطل تمرهندی  ماده و تلطیف تدبیر حتی ست بعد از نضج میباشد عالجش فصد قیفال و حل طبیعت

الثعلب تخم کاسنی هر واحد یک کف آلوی سیاه سی دانه جوشانیده صاف کرده بگیرند  ده درم ترنجبین بست درم عنب

 بقدر یکرطل صغیر و شربت بنفشه بست درم داخل کرده نیمگرم بیاشامند و بعد ازان اکتحال بشیاف ابیض محلول بشیر

دختران نمایند و به بندند چشم را تا آنکه دوا عمل نماید پس چشم را صاف نمایند و بعد ازان بر وردمادی اکتحال کنند 

تا سرخی زائل گردد و دمعه باز ایستد و اگر بعد ازان غلظت در پلک حادث گردد بشیاف احمرلین اکتحال نمایند و اگر 

اف ابیض جم  نموده بکار برند و آبنوس محرق مغسول یا اسفنج مزاج چشم متحمل آن نگردد شیاف مذکور م  شی

سوخته شسته در چشم کشند و اکتحال بصبر ناف  و مسکن خار ش کمنه است و بعض متأخرین این قسم را از نوع سبل 

 اند شمرده

 جسارت ملتحمه

و بدان سبب ست که چشم را م  اجفان با درد و سرخی و اجتماع اندکی چرک صلب عار  شود  و آن سختی
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گردانیدن چشم ممکن نبود و بعد از بیداری کشادن چشم دشوار گردد و بعضی این رارند یابس گویند و سب او خلط 

برای  عالجست و بیشتر این مر  صاحبان امزجة یابسه و پیران و در فصل خریف و بالد یابسه بهم میرسد  غلیظ یابس

ورده در چشم چکانند و وقت خواب زردة تخم مرغ با روغن گل و پیه ترطیب لعاب حلبه و تخم کتان در شیر زنان برا

مرغ بر پشت چشم نهند و یا بر جفن بمالند و یا برگ کاسنی را کوبیده با روغن بنفشه ممزوج نموده بر پلک گذارند و 

ل که دران افتیمون روغن بنفشه و بادام در بینی چکانند و بر سر مالند و اگر حاجت بود تنقیة بدن و دماغ بفصد و مسه

و هلیلة کابلی و هلیلة سیاه و خاریقون باشد بحب ایارج نمایند و ماءالجبن دهند بعد ازان شیاف ابیض در شیر دختران و 

ذرور ابیض استعمال کنند بعد بذرور اصفر صغیر پس بشیاف احمرلین گرایند و کثرت استحمام و انکباب و تکمید بآب 

بنفشه و بابونه و مکوه هر یک یکنیم توله  و ایضارطبه جوشانیده باشند الزم شناسند گرم و بآبیکه دران ادویة م

الثعلب و زردة  الملک بآب عنب جوشانیده سر ببخار آن دارند و اطلیة محللة ملینه چون آرد جو و شیاف مامیثا و اکلیل

 کنند و آبیکه دران حلبه و تخم مرغ و روغن بنفشه و یا روغن گل که دران پیه بط گداخته باشند سرشته طال

الثعلب و نیلوفر و بنفشه پخته باشند بر سر و چشم نطول کنند و از اغذیة سرد پرهیزند و گویند که  الملک و عنب اکلیل

بعد از تنقیه و حصول تلیین استعمال ادویة اشک اور چون برود حصرم و باسلیقون و شیاف احمر و کحل روشنائی درین 

الملک و تخم خطمی و تخم کتان و جو مقشر و تکمید بدان باسفنج یا پنبه تر  طول بآب حلبه و اکلیلمر  ناف  بود و ن

کرده نیز مفیدست و تنطیل سر بآب نیمگرم نیز سودمند و هر چه در عالج رمد سوداوی گذشت بعمل ارند م  زیادت در 

 تلیین و تحلیل و ترطیب

 حکةالعین یعنی خار ش چشم

درد و سرخی چشم بود و باشد که پلک نیز سرخ شود و یا ریش گردد و سببش رطوبت شورست و با وی اشک تیز و 

چشم و ردی بآب گرم بشویند و جست  عالجو بقول بعضی خون غلیظ و گاهی از رسیدن بوی بغل عار  شود 

ایند و یا برقصب بمالند و سیاهعی آن در چشم کشند و برگ کاسنی یا تخم آن کوفته بروغن گل آمیخته ضماد نم

عدس مقشر و سماق و گل سرخ و شحم انار در میفختج دوشاب انگوری پخته ضماد کنند و یا سفیدی بیضة مرغ و 

نشاسته و طباشیر و برگ حنا و برگ گالب هر یک سه ماشه بگالب ضماد سازند و آب کشنیز سبز و روغن گل هر دو 

شیاف سماق و شستن چشم بآبیکه دران هلیله بلیله آمله برابر در چشم کشند و اکتحال بقشار کندر محرق مسحوق و 

ست و اکتحال بغبار تنباکو و کذا سعوط و نفوخ  بقدر یکتوله شب خیسانیده صبح آب زالل او گرفته باشند مجرب مؤلف

او از مجربات حکیم عابدست و اکتحال بحکاکة اسرب محکوک برقصب یابس م  اندکی غبار فلفل بعد شستن چشم 
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وخ عدس در اکثر کفایت میکند و فلوس مس در ظرف جست ساییده اکتحال نمودن نف  بلیغ بخشد و مجرب بآب مطب

ست و برگ نیب در کوزه مطین سوخته در آب لیمو خوب صالیه کرده در چشم کشیدن نیز ناف  حکه و  حکیم اجل خان

هر چه در سالق و حکة اجفان و جرب  ست و از اشیای شور و تیز پرهیزند و جرب و دمعه و سرخی و اکثر امرا  چشم

خواهد امد مفید بود و در صورت کثرت ماده تنقیه بفصد قیفال و مسهل و حب ذهب یا حب ایارج کنند و ماءالجبن دهند 

و فصد رگ پیشانی و رگ ماق نیز مفیدست بعده غرغره بسکنجبین و ایارج فیقرا نمایند پس شیاف احمرلین و ذرور 

صرم و شیاف سنبل بکار برند و بعد ازان در اخر شیاف احمر حاد و ذرور اصفر کبیر استعمال سازند اصفر صغیر و برود ح

و ادویة اشک اور چون باسلیقون و کحل عزیزی و روشنائی در چشم کشند و کحل فلفل دارفلفل نوشادر هر کدام 

ت سودمندست و صبر حضض الطیب چهار درم کافور یکدانگ بغای یکدرم زعفران چهار درم حضض شش درم سنبل

الملک و  مکی پوست هلیلة زرد شیاف مامیثا مساوی سوده در چشم کشیدن نیز مفید و تکمید چشم از بابونه و اکلیل

الثعلب و  الملک و عنب اندکی نمک سازند و تعاهد حمام کنند و روغن گل بنفشه بر سر مالند و ضماد بابونه و اکلیل

ی سرکه نیز مفید و کذا چکانیدن گالب که دران سماق خیسانیده صاف کرده باشند ناف  کاسنی تازه با روغن گل و اندک

و اگر از قرنفل یکدرم نبات نیم درم کافور ثلث درم نرم سوده بآب شیاف ساخته بآب سرد حل کرده در چشم چکانند 

ل هلیله بلیله آمله نمک الهوری حکة ملتحمه را ناف  بود و کذا برگ نیم فلفل سیاه و سفید و برنگ کابلی مقشر زنجبی

السوس توتیای کرمانی مساوی باریک سوده بشیر بز تازه دوشیده سرشته شیاف ساخته در سایه خشک نموده  اصل

ست  بروغن گاو سوده اکتحال نمودن و ازالة حکة ملتحمه و تقویت بصر مجرب اطبای هندست و شیاف زعفران نیز ناف 

و سرخی چشم که  و در خار شوان و نان صاف و از فواکه انجیر و انگور و مویز خورند و غذا معتدل و چرب مثل لحم حل

از بوی بغل میشود فلفل سیاه دو نیم عدد و گل دیگدان که سرخ باشد بقدر ماشه از چوب بانس در کاسة جستی خوب 

ورة قلمی پاو سیر هر حل کنند که سیاه شود اندک در چشم کشند و کذا زهرة ماهی روهو هشک کرده وزن یکدمری ش

دو را خوب صالیه کرده اکتحال نمودن جهت خار ش و آشوب چشم که از بوی بغل بهمرسد معمول و مجرب صاحب 

 ست بقائی

 طَرفه

ست که در سفیدی چشم افتد و گاهی در آخر به تیرگی و سیاهی گراید سببش شدت امتال و تمدد  و آن نقطة سرخ

ست که رگها بشکافد یا آواز بلند و سرفة قوی و  ورم قبل از نضج یا ضربة چشم عروق یا حدت و جو ش خون یا انفجار

حرکت عفیف مثل قی شدید که دهن رگی بکشاید و گاهی طرفه به شور و دمل و قرحة مؤدی میشود و فراخ میگردد و 
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بال کبوتر بچه پر کالن  اکثر صاحبان امزجة حاره و صلبیان را و در ربی  و بلدان حاره عار  میشود عالج در ابتدا از

بکنند و خونی که به بیخ پر ظاهر شود هنوز گرم باشد در چشم کشند سه مرتبه هر روز تا سه روز و تقطیر خون 

پرشفنین و فاخته و درشان و خون بازوی بط و مرغابی نیز مفیدست و اگر خون از پر ظاهر نگردد زیر بال این طیور رگ 

خون ازان گرفته گرماگرم بچکانند و نیز پنبه بدان خون تر کرده باالی چشم  بزرگ تفحص نموده به تیغ حجامی

یکساعت بندند و اگر خواهند قدری گل ارمنی یا گیر و یا قیمولیا دراب گرم حل کرده در خون امیخته دو سه قطره در 

زیده نوشته که بعد تقطیر چشم چکانند و در انتها محلالت مثل کندر و مرواشق و زعفران در خون آمیزند و در کتاب گ

الملک و لعاب حلبة مغسول در چشم بچکانند و یا کندر سوده  خون کبوتر یا فاخته با گل ارمنی در انتها آب طبیخ اکلیل

الثعلب پنیر تازه و اندکی نمک الهوری ساییده بر چشم ضماد کنند و  بشیر زنان در چشم چکانند و مویز منقی برگ عنب

السوس با زعفران و عدس مقشر بروغن گل  االخوین و اصل الملک با دم عو  پنیرست و یا اکلیل در ذخیر صبر و سرکه

و زردة تخم مرغ ضماد نمایند و بطبیخ صعتر و اکلیل و زوفا انکباب نمایند و اسفنج یا پنبه تر کرده تکمید چشم کنند و 

م ترک کرده تکمید نمایند در جذب خون از چشم چشم را بعصابه بربندند و اگر افسنتین کوفته در صرّه بسته بآب گر

ست و اگر سنگ بآتش خوب گرم کرده از خاکستر پاک نموده شراب بران پاشیده بخار  مجرب استاد صاحب شفاءاالسقام

آن بگیرند تا اشک سائل شود طرفه در عمل یکدوبار زائل شود و اگر سرکه عو  شراب کنند نیز مفید و مجرب 

االبراست و ضماد از گل بنفشه و تخم  بر سرکه بگالب مساوی جوشانیده و تکمید بدان نیز سری ست و انکباب  راقم

گوید که انچه از مثل  و انطاکیکاهو و کشنیز سبز و مکوه هر یک سه ماشه مغره حضض هر یک چهار ماشه ناف  

یست یا خون کبوتر خصوص ضربه باشد و همان وقت معلوم شود پس چیزی از چکانیدن مثل فندق و زیرة خاییده ن

سفید یا هدهد و در غیر آن اول فصد قیفال کنند پس رگ گوشة چشم کشایند اگر امر او متمادی گردد واال اسهال 

بنقوع صبر یا طبیخ خیار شنبر و تمرهندی کفایت کند و لعاب حلبه یا بهدانه بگالب چکانند و بچیزیکه حل خون نماید 

ست و کذا زعفران  بآب صفصاف سرشته ضماد کنند و شیاف مرارات در طرفه مجرب مثل آرد باقال و قرطم یا خمیر

ست که طباشیر در روغن بنفشه  ست این بشیر زنان یا بشیر خر و انچه تحلیل آن کند و بصر را تیز گرداند و مجرب

ست و چون  سعوط کنند و کذا قطور روغن گل بسرکه و کذا سندروس بشیر زنان بر سنگ ساییده چکانیدن مجرب

دارچینی یکجزو و کرکم نیم جزو نانحواه سدس جزو بسایند و هر روز دو درم بخورند و ازان اکتحال نمایند دوای 

ست و کذا آب دهن صائم که مجرب  نیکوست و هم او گوید که در اول چکانیدن شیر زنان بروغن گل مجرب

افشرده آب آنرا تقطیر نمایند خصوصاً اگر بزرگ گردد و  ست و بعده زیره و نمک و فندق بدهان خاییده در پارچه سویدی
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در طرفة کهنه بتبخیر بسرگین گاو و کندر مساوی و کشاده داشتن چشم بر دخان آن ناف  و ترب و اکلیل هر دو پخته 

فسنتین العهد و سرخ باشد باید که تکمید بآب نمک و ضماد آرد باقال و ا گفته که طرفه اگر قریب فیلغرویوسضماد کنند 

نمایند و اگر زائل نشود آب ترب چکانند و پوست ترب و مویز منقی و قدری سرگین کبوتر باالی چشم ضماد کنند و 

قطور نوشادر یا نمک الهوری دراب ساده یا آب ترب حلک کرده و کندر سوده دران آمیخته نیز در طرفة کهنه مفید بود 

ین و شیاف کندر و شیاف زعفران و ذرور طرفه که دران سنگ ست و شیاف احمرل و شیاف دینار جون بسیار ناف 

ست هم ناف  و اگر غایت تحلیل مطلوب باشد زرنیخ اصفر و  ست و شیاف طرفه که دران زرنیخ سرخ داخل مقناطیس

احمر در خون بال کبوتر یا بآب کشنیز سبز چکانند و از از زرنیخ سرخ و کندر و مرواشق و گل مختوم مساوی در 

بیضه یا شیر زنان شیاف ساخته بآب کشنیز سبز سوده در چشم چکانند و یا زرنیخ اصفر انزوت هر واحد یکجزو  سفیدی

حجر فلفل نیم جزو ساییده بلعاب حلبه شیاف ساخته اکتحال نمایند و تقطیر شیاف از زرنیخ سرخ دو مثقال انزروت 

ست و اکتحال فلفل یکدرم دارچینی نیم دوم  ه مجربمامیران شادنج صبر اقلیمیا هر واحد نیم درم شکر یکدرم ساخت

کرکم یکدانگ مثل غبار ساییده و کذا تناول آن هر روز دو درم نف  عجیب بخشد و یا زرنیخ احمر سوده دراب انداخته 

نشین گردد پس آب صاف گرفته نیمگرم کرده در چشم چکانند و گاهی ضماد اشخار  حرکت دهند و بگذارند تا ته

که یا شراب و کذا سرگین کبوتر بسرکه یا شراب یا مویز منقی تنها یا بسرکه و کذلک نان کم نمک و پنیز سوخته بسر

از ادویة مفرده  و ایضاآرند  تازه و پوست ترب و همچنین تضمید برگ کراث و یا کرنب جو ش کرده ساییده بعمل می

گالب و شیر  و تقطیرخم کتان و لعاب حلبة نیمگرم مفید طرفه اکتحال زهرة کبک بمروار مینا سفته سوده و کذا لعاب ت

دختران و کذار اتینج دراب تر کرده تا حل شود صاف نموده و کذا انار تر ش بشحم او کوفته آب او افشرده باندک شهد 

پخته تا قوام او غلیظ گردد و کذا صبر محول دراب گرم و کذا عصارة جرجیر و کذا شیر دختران بگل ارمنی و کذا 

االخوین محلول دراب و کذا عصارة کرفس و ضماد مویز منقی سوده بعسل و اگر زائل نشود سرگین  لجبن و کذا دمماءا

کبوتر افزوده و کذا فوتنج نهری کوفته مهرا پخته و کذا سفیدة بیضه بروغن گل و شراب بصوف آلوده و کذا زوفای 

خته و کذا زردة بیضة مسلوق بروغن گل آمیخته و کذا خشک بشراب پخته و کذا لعاب تخم کتان و حلبه وکذا بابونه پ

ست و برای طرفه قوی  الملک مسحوق و کذا بلبوس آمله کوفته بشراب کهنه پخته و کذا زردی بیضة مسلوق باکلیل

مزن سیاه ضماد خردل یکجزو انجیز دو جزو سوده پخته و تقطیر زرنیخ سرخ محلول بشیر دختران و یا ضماد خاکستر 

ست و تقطیر خون چوزة مرغ در طرفة مزمن و با ورم  شراب یا اکتحال نانخواه و زوفای خشک بشیر گاو ناف  مطبوخ در

نیز مفید و اگر حلبه بآب پخته صاف نموده قدری صمغ حل کرده اکتحال نمایند طرفه را مفید بود و اگر هلیله بآب حلبه 
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ه باید که اول مالحظه نمایند اگر بدن و سر ممتلی از خون سوده استعمال کنند بخاصیت نف  بخشد و بدانند که در طرف

باشد و مزاج متحمل بود و مانعی نباشد فصد نمایند خصوصا وقتیکه با طرفه وج  در چشم بهمرسد بسبب ضربه و لطمه 

ند و اگر امتال الکتفین نمای و غیر آن از کحل و اگر امتال در سر تنها باشد از قیفال و اگر مانعی از فصد باشد حجامت بین

از اخالط دیگر باشد بمسهل و ایارج و حبوب شبیارات تنقیة بدن و سر نمایند و اگر متحمل نگردد استفراغ اسافل بدن 

بمطبوخات مسهله و حقنها و شیافات کنند که جذب ماده از سر حاصل گردد پس تعدیل مزاج نمایند و ادویة موضعیه 

وی باشد اول فصد سرور نمایند و حجامت پس سر کنند و بمسهل صفرا یا مطبوخ استعمال کنند و ایضاً آنجا که سبب ق

هلیله یا فواکه تنقیه سازند و ایارجات استعمال نکنند مگر بعد استفراغ بدوای غیر حاد تنقیة دماغ بایارج و حب شبیار 

السوس و بنفشه و گل  ل و اصلمضایقه ندارد و حقنه بغایت مفیدست و شیاف احمرلین در شیر زن سوده کشند و از اکلی

الخوین و عدس مقشر و زعفران و مکوه هر یک سه ماشه در زردی بیضة مرغ و روغن گل سرشته ضماد  بنفشه و دم

کنند و اگر باقی ماند ز لوزیر چشم چسپانند و بعد مسهل برگ زیتون و حنا هر یک سه ماشه زعفران چهار ماشه پنبة 

ر چشم کشند و این ذرور همه انواع را مفیدست و خصوصاً آنکه بعد جماع بر شکم دود گز کرده سوخته هفت ماشه د

سیری پدید اید برگ مکوه و تخم کشوث هر دو سوخته سنگ مقناطیس مغسول بسد مروارید ناسفته ریگی که زرگران 

ره در سنگ جالی نقره باو میکنند مامیران چینی حضض مکی هر یک سه ماشه نبات برابر چهار پاس در عرق کیو

االتصال پس در دارائی سبز که سفت باشد گذرانیده بکار برند و گویند که هر گاه بعد استفراغ و  سماق صایه کنند علی

فصد بادویة مذکوره ادامت نمودند و ازان بخاح حاصل نشد بر نقره و میان هر دو شانه حجامت نمایند و در شفاء عاجل 

اشنان اخصر و سمک مالح در آب و سرکه و قدری روغن گل جوشانیده مسطورست که بر نقره حجامت کنند پس 

الحال طرفه  زائل شود و غذا درین مر  مزورة ما ش م  مغز بادام  صاحب طرفه چشم کشاده بران انکباب نماید که فی

شیر و  سازند و از اغذیة قوی مثل گوشت مرغ و شراب و شیرینی پرهیز کنند و طرفه که بارد بود بعد فصد بتقطیر

لعابات مینا سه و یا سفیدی بیضه بروغن گل هر یک نیمگرم و بدانچه در ضربة چشم خواهد امد تسکین درد نمایند و 

اگر بورم چشم انجامد و باوی رمد عار  شود سبب انصباب ماده بعد فصد شیاف ابیض و سفیدة بیضه چکانند و شیر 

در عالج رمد حار گذشت بعمل ارند و با ضمدة رادعه ضماد کنند و  زنان از پستان در چشم دوشند بعده قطور و غیره که

بعد زوال رمد عالج طرفه کنند و اگر تحلیل نشود نانخواه در چشم قطور کنند و بزردة بیضه و عدس و قدری زعفران و 

ر ازین هم تحلیل الملک و نمام چشم را بشویند و اگ روغن گل بر چشم ضماد سازند و بآب ریاحین مانند بابونه و اکلیل

نشود آب ترب در چشم چکانند و اگر با طرفه در ملتحمه خراق واق  شود زیره و نمک خاییده در پارچه انداخته آب او 
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قطور کنند و پنبه را بسفیدة بیضة مرغ آلوده بر چشم گذارند و ضماد برگ خالف بغایت سودمندست و اگر با وی خرق 

ی مقبضات مثل سنبل و زعفران و م  گل سرخ و اقاقیا احتیاج افتد و گاهی در چشم در قرنیه باشد عالج او کنند و بسو

چیزی بخلد و ازان طرفه حادث شود و درین صورت با وجود عالج طرفه احتیاج یا خراج آنچیز افتد پس اگر زرة کاه یا 

آنچیز مخفی بود و از برداشتن ریگ باشد بسر میل براورند یا خرقة کتان بر انگشت پیچیده در چشم بگردانند و گاهی 

پلک باال ظاهر گردد و انچه از غبار و غیره باشد کشادن چشم دراب شیرین صافی و تقطیر او در چشم زائل کند و اگر 

سبب طرفه خراج بود بشیاف ابیض و شیاف ابار عالج کنند بالجمله در عالج طرفه تمهل نکنند که چون متحجر شود 

 .فن و متقرح میشودزائل نمیگردد و گاهی متع

و آن بثور صلب مستدیر سرخ یا سفیدست که در ملتحمه پدید آید و اکثر در یکی از دو موق و گاهی در زیر جفن  ودقه

مثل دانه مروارید ظاهر شود  واین مر  در انتهای رمد ..... افتد و گاهی در گرداگرد حلقة سیاهی چشم دانة خرد کثیر

سرخی آن ..... اع فضول غلیظ از دم متکاثف و یا بلغم غلیظ است در ملتحمه و نشان بیشتر عار  گردد و سببش اجتم

پس سفید از بلغم خالص  آن استو بقول انطاکی رنگ آن دلیل بر مادة کاین از  آن استمایل به تیرگی و بلغمی سفید 

مر  سلیم است تا وقتیکه خرق ملتحمه ننماید و خرق آن نادر بود و سببش ... القیاس و  بود و سرخ از خون و علی هذا

و غلظ مواد از .. زیر پلک اسفل خارج شود منسوب بضعف دماغ نبود بلکه به اعصاب  ش آنچهفساد مزاج  دماغ است و 

 آن استواب بر روی سبب عظیم مادی آن است و قلت تنقیه و پوشیده داشتن بسیار و من  او از گردانیدن و خ اسباب

تر کرده بر چشم نهادن خصوص وقت خواب کافی ست و اال تنقیه نمایند از  به گالباگر سبب خفیف بود رفاده عالج

صفرا و اشامیدن ماءالشعیر و اب تمر هندی و ماءالقرع بشربت  مسهل بهدر بثور سرخ دموی و  به فصدخلط غالب مثال 

و صفراوی و غذا مذورات دهند و دیگر مطفیات و تلطیف تدبیر و در ثبره سفید بلغمی  ورد یا شربت بنفشه در دموی

بلغم و حب ایارج و کذا غاریقون با درمائی و در سوداوی طبیخ افتیمون و یا نقوع اشتیوان و انجیر و مغز قرطم  مسهل به

د از آن ملکا یا تنها و یا ذرور وردی و یا و بع.... و بعد تنقیه اگر ماده باقی باشد در سرخ شیاف ابیض م  ذور ملکا 

زعفرانی پس نزد انحطاط ابار بکار برند و حکیم علی می نویسد که بعد تنقیه مامیران چینی یک دانگ و نیم گل سرخ 

عصی  آب بهدو درم حضض شیاف مامیثا هر واحد نیم درم نشاسته کتیرا زعفران هر کدام یک دانگ باریک سائیده 

شیاف سازند و بسفیدی بیضه و شیر دختران سائیده اکتحال نمایند و بر چشم رفادة مورب به بندند و بعد الراعی سرشته 

باریک سائیده و با  الثعلب عنبالراعی و اطراف کاسنی و برگ  بآهستگی گشاده شیر دختران در چشم دوشند و عصی

سبز مروق و شیر دختران و  الثعلب عنبآب  عده بهسپغول آمیخته بر چشم نهند که تحلیل ورم  و تسکین حدت کند 
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بجنبانند تا که بهم آمیزند  سفیدی رقیق بیضه و اگر بجای شیر دختران شیر خر کنند بهتر باشد جمله را در شیشه کرده

و هر ساعت در چشم چکانندکه تسکین حرارت و ورم نماید و گاهی تنها هر دو شیر مذکور قطوراً و گالب بزعفران ناف  

در ثبرة سفید بلغمی شیاف احمر لین اوال پس شیاف کندر بکار برند و اگر در اینجا چرک باشد پنبة منجر بود و 

بادیان  آب بهصبر چکانند و در سوداوی اوال شیاف ابار کشند  و کحل  به اندکلعاب حلبه  عده بهبمصطکی و عود نهند 

و  بابونهکه اگر مزاج گرم نباشد بر بخار آبیکه در آن  اشق و صمغ حل کرده باشند استعمال نمایند و گویند در آنکه 

نمایند و افسنتین را کوفته با میفختج مخلوط کرده بر چشم ضماد نمایند  انکبابو مانند ان جوشانیده باشند  الملک اکلیل

پنج روز صبر کرده بدن از مطبوخ افتیمون کنند و بعد پنج روز یک شربت حب ایارج بخورند و  به استفراغو باید که ابتدا 

احمر لین  به شیافاکتحال  عده بهفصد قیفال گشایند اگر قوت متحمل باشد و مانعی مثل اسهال یا قی یا رعاف نباشد 

تر کرده بندند و بشبب بسته دارند و این مر   به گالببادیان کنند اگر مزاج متحمل این باشد در فاده  آب بهمحلول 

هر گاه ودقه من  شود و دمعه باقی ماند توتیای هندی و کحل اصفهانی و اقلیمیای  صعب نیست تا که طبقه نشگافد و

طال و خاکستر طرفا سائیده بحریر بیخته اکتحال نمایند که نشف دمعه و تقویت طبقه و من  ودقه از نتو کند و گویند که 

شند  و هر گاه ماده ریم کند بعد تنقیه ک چشم بهو مانند آن *.... 170* بعدا زمان و طول مدت ادویة تیز چون باسلیقون

اق .....آورند و وقت خواب ضماد عمل بهسفیدی بیضه ه شیاف ابیض کشند و چون منفجر شود شیاف کندر و شیاف ابار ب

گل بر چشم گذارند و از معالجات او این است که بعد تنقیة بدن و سر و نواحی چشم و  به روغنمذکوره م  اسپغول 

جوشانیده باشند و  الملک اکلیلدر آن حلبه و  آبی که بهملکایا و شیاف احمر لین دلیل  به مثلل او تلطیف غذا تحلی

زعفران نمایند مگر آنکه خوف بقیه حرارت باشد خاصهً در نوع سرخ پس ریم بر آن  به اندکتضمید چشم بزردی بیضه 

بچیزی کنند که در آن اندک ردع و تبرید باشد مثل سفیدی بیضه و شیاف ابیض انزروتی بغیر افیون و هر گاه امر طول 

ودقه را نف  کند پوست  آنچه کند شیاف سنبلی و مشکی بغیر افیون استعمال کنند و درین وقت ذرور اصفر ناف  است و

آن گوشتی نرم سرخ است که بر ملتحمه پدید آید و اکثر قریب  توثه ملتحمهبیضة مغسول باخمس وزن شادنج است 

موق افتد و عروق سرخ از گوشة چشم بدو پیوسته باشد بشکل ناخنه و سببش در اکثر اجتماع خون فاسد بود یا 

 به دفعاتاول فصد سر رو نمایند و مسهل  عالجدر ملتحمه بهم رسد بعد التحام  وح یا قدح یا تفرق اتصالی که....عقب

دهند و بعد تنقیه همچون ناخنه قط  کنند پس آب زیره و نمک سائیده چند بار چکانند و زردة بیضة مرغ بر پشت چشم 

ر برند و شیاف قیصر استعمال باسلیقون و احمر حاد بکشند و بعالج غرب معالجه نمایند و ادویه ظفره بکا عده بهنهند 

آن پرده ایست شبیه بدخان  سبل کنند تا آنکه فانی گردد بقیه آن و این مر  اکثر عود کند پس استیصال او ضرورست
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ی باریک و سرخ بر چشم ظاهر شود و در اکثر با خار ش بود و از روشنی آفتاب و چراغ ایذا ها رگکه از انتفاخ و نتساج 

م خرد شود و سبل از امرا  متعدیه و متوارثه است و اکثر بصاحبان امزجه رطبه وصبیان و در یابد و گاهی حدقه چش

و بقول  گردد میو مثل رمد متعدی  شود میعار  ..... فصل ربی  و بلدان جنوبیه بهم میرسد و بقول یهودی در بلدان

.... تالی عروق چشم است از خون غلیظرازی سبل علتی ست عسرالبرء مزمن که آنرا کمال نقا و برء نیست و سببش ام

و بخارات کثیف و مادة او یا از طریق غشای خارج قحف یا از طریق غشای داخل بنابر امتالی راس و ضعف چشم 

امتیاز نمایند پس اگر با تری چشم و سیالن اشک باشد سبل ....بسوی چشم سیالن کند و عالمت هر واحد مذکور شد

نباشد سبل .....سة متواتر و ضربان بن چشم  و وج  اکال خالی نبود و اگر با وی هیچرطب گویند و این قسم از عط

 عده بهفصد سررو نمایند  عالجیابس نامند و درین نوع چشم از غیر پردة سبل بدیگر امور مثل چشم تندرستان باشد 

س گردن و گو ش نیز ناف  ایند و حجامت پس گردن نیز عظیم النف  است و ارسال حلق پ...رگ پیشانی و گوشه چشم

آورند و وقت  عمل بهده غراغر منقی دماغ ....و حب هلیله یا حب ایارج بطور رمد تنقیه کنند مسهل بهاست و بعد نزج 

مطبوخ افتیمون رام  غاریقون  آب بهصبر مداومت کنند و نقوع صبر نیز مفید است و گویند که در این  به حبشب 

بیار عظیم النف  است و بعد تنقیه و اجتناب از اغذیة غلیظه و منجزه بقول جالینوس منفعت کثیرست و حب قوقایا و ش

و دو دانگ حضض مکی یک نیم دانگ ...... استعمال سعوط ناف  است آنرا پس از کند ش یک درم صبر چهار دانگ

و ..... کانیدندختران و روغن بادام حل کرده در بینی چ به شیرمرزنجو ش حب بسته هر صبح یک حب  آب بهسوده 

بنفشه سعوط کردن و کذا  به روغنمرزنجو ش حب بسته نیم دانگ  آب بهصب و زعفران  و کند ش و مویزج مساوی 

آوردن مفید است و جالینوس و ثابت بن قره میگویند که  عمل بهطوس ....بقصب الزریره گل سرخ کند ش مساوی بوزن

بذرورات ..... افتیمون الزم دارند و تقویت به طبیخمرتبه اسهال  در هر ماه یکبار فصد قیفال و اخراج خون اندک و دو

مسنخنه مجففه مثل قرنفل و سنبل و سلیخه نمایند و در استعمال اکحال رعایت خفت و قوت مر  ملحوظ دارند مثال 

رند و گویند آ عمل بهسبل غلیظ شیاف احمر حاد  و اخضر و باسلیقون ..... در سبل رقیق شیاف وینار چون در چشم کشند

و این شیاف اسود ..... که فصد عرق جبهه و عرقین ماقین یک دفعه سبل غلیظ را ناف  است و تضمید و اکتحال شیاف

مجرب مؤلف ست بگیرند قرنفل افیون هر واحد یک درم حضض مکی شب یمانی هر واحد سه درم آب  آب بهدرین 

ادویه کوفته بیخته در کاسه روئین انداخته با دستة چوب نیب آب برگ گوبهی هر یک نیم پا و ...... برگ نیب آب برگ

سائیده در  آب بهنگهدارند و یک شیاف .......... که فلوس در سر ش نشانده باشند خوب حل نمایند تا غلیظ شود شیافها 

گردد حب  چشم کشند و باالی چشم نیز طال سازند و اگر در کراهی آهنی بدستة آهن حل نمایند تا که قابل حب بستن
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و ذرور هندی نیز معمولست و هنگامیکه ماکیان بیضه دهد همان ساعت پوست بیضه گرفته در سرکه ....بسته بکار برند 

نمایند و نرم سائیده اکتحال کنند که مجرب * 171*تند بسیار بجوشانند و بگذارند ده روز پس صاف کرده در سایه

اشند و کذا کحل رمادی با مثل اومارقشیشا از مجربات بو علی سیناست است و اکتحال برادة مس که در بول خیسانیده ب

هر دو برابر در سنگ  السوس اصلپروردة ابقر شسته و  آب بهو اگر برادة نحاس یکشبانه روز در بول کودک تر کرده 

سماق سحق بلیغ نموده بکار برند حاجت به تنقیه نیفتد و آنجا که خار ش رنج دهد از انزروت مدبر صمغ عربی هر واحد 

صالیه کرده کحل سازند و شیاف  به گالبیک درم نبات چهار چند و نیمة نبات طباشیر و سماق چهار حصه نبات 

طفطیقان و شیاف اخضر و شیاف متحج که دوای مقناطیس است و شیاف شب سماق کشند و از ادویه مرکبه شیاف اص

و جلنار و روغن که در آن صابون است و حب هندی و حب سبز و حب رمد و کحل سبل مجرب ذکاءاهلل خان و کحل 

مجرب حکیم شریف خان و شیاف زنگار و شیاف دهنة فرنگ و شیاف وسخ االذن و شیاف دهنة فرنگ و شیاف یاسمین 

کاجل و کحل الجواهر و اغبر لولوی و برود حصرم همه برای سبل مفید است و نسخهای اینها در رمد و ظفره و اکثر  و

در بیا  عین و نزول الماء مذکوراند و استعمال شیاف که از شب و گلنار و عصارة لحیه التیس و نمک انذرانی و عصارة 

تناول و اکتحال جوزبوا و  و از ادویه مفرده رب رازی است حصرم خشک کرده در صمغ سماق محلول ساخته باشند مج

عصارة قثارالحمار هر دو خشک کرده سوده آمیخته که فعل عجیب  و سعوط  انیسون و کبا ش قرنفل و شراب اسارون 

و  دارد و کذا انزروت و شکر طبرزد و زعفران باریک سائیده و کذا انزروت مربی به شیر خر هفت بار خشک کرده سائیده

کذا صنوبر محرق مغسول و خوالن کوفته بیخته آمیخته که عجیب الفعل است و کذا تخم بلیله سوده بعسل و کذا 

و حما  اترج و یا زنگار و یا نمک و یا مشک در ادویة سبل مقوی فعل آنهاست و اختالط  قلقطار ناف  سبل است 

و شهد در ظرف مسی خوب بسایند تا که غلیظ شود  مجربین می نویسند که اگر زنگار در شیر دختران و سرکهبعضی 

پس خشک کرده استعمال کنند بسبل و دمعه و ظفره نف  بخشد و بیا  را قل  کند و کذلک اکتحال زعفران توبال 

حدید مساوی نوشادر رب  آن در دف  سبل و بیا  مجرب است و گویند که اکتحال بانیسون منجمله نافعات سبل مزمن 

لیل مادة آن و نوشادر سوخته و شب یمانی سوخته نیز برای سبل مجرب نوشته و در بیا  استاد است از جهت تح

شبینه در چشم کشیدن مفید است و دوام بوئیدن مرزنجو ش  آب بهمرحوم مرقوم است که سنگ بصری و هلیله تکالن 

بر بخار آب گرم الزم شناسند و بر  ابانکبو عنبر ناف  است و در سبل یابس قبل از اکتحال دوا و بعد ان رفتن بحمام و 

یکه در صداع سوداوی مذکور شد و اکحال مرطبه بکار برند و در صورت عرو  حرارت در دستور بهطیب دماغ کوشند 

سبل با خستة هلیله اکتحال باید نمود  و ایضا در سبل که با حرارت و درد باشد این شیاف اسود بکار برند سفیداب پنج 
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شیاف سازند و عند  آب بهول سه درم سنبل یک درم مر نیم درم زعفران چهار دانگ باریک سائیده و درم اقاقیا مغس

حاده و شیاف احمر لین و  ادویه بهالحاجه در چشم کشند و کافور و افیون ببویند و بعد از تسکین حرارت معاودت نمایند 

فر کبیر پس شیاف اصفر و اخضر و کحل غریزی و ذرور اصفر صغیر بکار برند و بعد از آن اطر حماطیقان و ذرور اص

باسلیقون و روشنائی استعمال نمایند و یا آب انار میخو ش یک جزو شهد کف گرفته رب  جزو آمیخته در شیشه کرده 

با سبل رمد حار عار  شود هیچ داروی و آنجا که بیست روز در آفتاب بدارند و در ظرف مس کرده استعمال نمایند 

ابیض و ذرور ملکایا و اضمدة بارد استعمال نکنند و بر تنقیة سر و بدن و جذب ماده باسفل و اکتحال  سرد مثل شیاف

شادنج مغسول قناعت ورزند و زرده تخم مرغ بر پشت چشم نهند و ذرور اغبر بکشند و ایضاً تا که رمد زائل نگردد از 

بود مانند شیاف سماق بکار برند و شیاف مذکور در حالت ادویة حاد احتراز نمایند و دوائیکه رمد و سبل هر دو را مفید 

و ی انزروت و صمغ نیست به اندککثرت حکه نیز مجرب است و اگر با خار ش  شدید بود هیچ چیز مثل سماق فقط یا 

محمد زکریا تعاهد فصد دست و پیشانی و اسهال و ترک تناول تمر و حلوا و اجتناب از شراب و سکر و مداومت بقول 

افتیمون  به طبیخاخضر و اسهال در هر ماهی دو مرتبه  به شیافبر خالی معده اگر بدن ممتلی نباشد و اکتحال  حمام

درین مر  می باید  و سبل که از تدابیر مذکوره زوال نپذیرد و غلیظ و مزمن و مستحکم باشد و من  بصارت نماید بعد 

ند و بقول بعضی شیاف قلقند به نسخة حاوی صغیر و شیاف تنقیة بدن بدستکار هوشیار رجوع نمایند که بآهن قط  ک

ساهر و شیافی که در آن قلقطار و زنجار هر یک سه درم ست در چند روز سبل غلیظ را  رقیق و فانی می کند و از 

نقطة آن به حدید بی نیاز میسازد و درین مر  غذا جید الکیموس مثل گوشت ماکیان و حلوان خورند و اگر حرارت 

اسفاناخ و مزورة ما ش بمغز بادام دهند و در جمی  انواع سبل از امتالی طعام و شراب و صیاح و کثرت کالم و  باشد

باعث امتالی وجه و عروق دماغ گردد و روشنی چراغ و غبار و دخان و سرنگون  آنچهجماع و طول سجود و جمی  

و مولد سودا چون عدس و باقال و غذاهای غلیظ چون کردن و طعامهای بخار انگیز که در آن سیر و پیاز و گندنا افتد 

لبنیات و حلویات خوردن اجتناب نمایند و از استعمال روغن و * 171*ماهی و گوشت گاو و هریسه و قدید و غیره 

اضمده بر سر و کذا از سعوط و نطول قبل از تنقیه بقول حنین و استعمال ادویة حاره در ابتدا حذر کنند و ایضاً از 

ات احتراز کنند و باید که بالین صاحب این علت بلند دارند و از خواب بر قفا من  نمایند و قسمی دیگر از سبل ست مخدر

کنند و اگر از حدت اکحال  به فصدگوید که ابتدا  و انطاکی که بقول نیاذوق آنرا کمنه گویند و آن در کمنه مسطور شد 

اشد تقویت آن نمایند و تلطیف اکحال کنند و بر ذرور ابیض اقتصار ورزند ماده ب آب بهتغیر در دماغ پیدا شود و خوف انص

ست عصارة خرفه خشک عصاره قثاءااحمار خشک هر واحد یک جزو  این کحل مؤلف من در آنو از مجربات سریعه 
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نیده و پوست بیضة ماکیان خوب جوشا در آنانیسون قرنفل زفت هر واحد نیم جزو کوفته بحریر بیخته در سرکه که ان

صاف کرده اگر خواهند تسقیة ادویه بدین کنند و اگر خواهند تر کنند  و  عده بهبدون صاف کردن ده روز گذاشته باشند 

هر بار که خشک شود باز تر کنند تا پنج بار بعد از آن صاف کرده بردارند و این از اسرار مخزونه است و صاحب این 

اطالت نکند و فصد رگ پیشانی  و تقلیل شم و سعوط و حرکت و قرب آفتاب مر   در حمام ناشتا وارد شود  و در آن 

پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله پوست درخت نیب گلوی سبز چرایتة ذکر بعض ادویة هندیه ناف  سبل و آتش کند 

شند و تلخ صندل سرخ شاهتره خس برگ حنا گل منئدی هر یک توله جوشانیده صاف نموده یک دام شهد آمیخته بنو

پانزده روز استعمال نمایند و یا صندل سرخ پئول تپر پوست نیب وارهلد پوست هلیله زرد پوست هلیله آمله بانسه هر 

یک دو دا م کئکی سه دام مغز فلوس سه چهار دام چرایتة تلخ یک نیم دام زنجبیل گلو سعد هر یک دام همه را کوفته 

 عمل بهم پاو بماند صاف نموده دو دام شهد آمیخته بنوشند و تا چهارده روز هر روز دو دام در سه پاو آب بجوشانند تا نی

آرند و اگر برگ نیب برگ تمر هندی برگ سرس زرد چوب شب یمانی بریان افیون هر یک نیم درم باریک سائیده 

سبل مفید بود و  پوئلی بسته در آب تر کرده ساعت به ساعت بر چشم بگردانند و قدری در چشم قطور کنند نیز برای باد

چوری سبز رنگ یک دام باریک سائیده در آب لیمو کهرل نموده خشک کرده در چشم کشند که سبل و ظفره و بیا  

سائیده در چشم کشند و یا مغز تخم  آب بهآمیخته شیاف بسته نگاه دارند و  به شهدرا ناف  است و یا چرک گو ش انسان 

مد بر سه مثقال باریک سائیده ذرور نمایند  و یا در چشم کشند و در اثنای  بید انجیر یک عدد نبات یک مثقال انزروت

استعمال این ذرور این حب بخورند افیون تازه بسباسه هر یک یک مثقال رب السوس کتیرا هر یک سه مثقال کوفته 

ماکیان در آب لیموی  جها بقدر بندقه بندند و هر روز یکی یا کم از آن فرو برند و یا سرگین کبوتر یا آب بهبیخته 

کاغذی حل کرده در اوند مسی نگهدارند وقت حاجت به چشم کشند و یا صندل سرخ یک توله پهئکری بریان مساوی 

سائیده طال کنند هر دو وقت و اندک در چشم کشند  آب بهگهیکوار سائیده حب بندند و یک حب  آب بهآن کوفته بیخته 

ز تخم بلیله هلیله سیاه مساوی در آب لیمو حل کرده حب بسته در چشم کشند و یا مغز سمندر پهل مغز تخم رمیهه مغ

که سالق و نزول الماء را نیز ناف  است و یا آب برگ ارهر آب برگ سرس هر یک یک دام صاف کرده در ظرف بی 

ئیده در فلوس نصب کرده باشند بده عدد آب لیموی کاغذی کهرل کرده حب بندند و سا در آنقلمی از چوب نیب که 

چشم کشند که درو چشم و ناخنه و دمعه را نیز مفید و یا از فلفل نمک الهوری شب یمانی آبگینه تخم سرس هر پنج 

ادویه مساوی در ظرف کانسی بچوب نیب بسایند تا مثل غبار گردد صبح یک روز در میان یک میل در چشم کشند که 

و ان زیادتی است پر ملتحمه که در اکثر از موق اکبر ابتال کند و گاهی از  ظفره یعنی ناخنهبیا  و ناخنه را هم ببرد 
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از موق اکبر شروع کند در اکثر تا بحد سیاهی  آنچهموق اصغر و یا از هر دو و یا از فوق و یا از تحت آغاز نماید پس 

اند و بصارت باطل سازد و ناخنه رسیده همانجا بایستد و غلیظ شود و باشد که از آنجا هم متجاوز گردد و حدقه را بپوش

که ابتدای او مخصوص بموق نباشد رقیق و سفید همجون غشاء بود و مان  بصارت نشود و این نوع بسبل مشابهت تمام 

و ظفره  باشد میعروق بسیار  در آنکه سبل از جمی  اطراف آغاز نموده بگرد قرنیه در آید و  آن استدارد و فرق بینهما 

و  باشد میا کند از یمین یا یسار یا فوق یا اسفل و ایضاً ناخنه گاهی نرم گاهی زرد و گاهی سفید رقیق از یک جانب ابتد

و این عسر العالج اند و بقول انتیس و بولس  باشد میاین سهل العالج اند و گاهی صلب سرخ غلیظ و گاهی تیره رنگ 

بعضی با وی متحد باشد و این محتاج به سلخ است و بعضی از آن با ملتحمه ملتزق بود و این بسرعت منکشط گردد و 

سبب تولد ظفره کثرت فضول غلیظة لزجة حاصله در دماغ ست که درینجا جم  شود و بقول اریباسوس مادة ظفره سفید 

و ماده زرد رقیق بلغمی و صفراوی یا دموی است بالجمله چون  *174*رقیق فضله و مویه و ماده کند فضلة سوداویه 

فصد  عالج باشد میغلیظ یابس است لهذا اکثر عرو  آن بامزجة یابسه و کحول و در خریف و بلدان یابسه  ماده آن

بادیان هر یک دو درم جوشانیده گلقند عسلی ده درم افزوده بنوشند و  السوس اصلکنند و منضج بلغم دهند یا هر روز 

غز بادام یا مغز قرطم و گوشت ماکیان و تیهو خورند و بعد نضج تنقیه از مسهل و حب ایارج نمایند و غذا نخوداب م  م

از مولدات بلغم و گوشت حیوانات کبار و خرما و حلوا و لبنیات  و عدس و ماهی و فواکه تر و بقول و گندنا و پیاز وسیر و 

پس اگر ناخنه  غیره ادویة مبخره و از طعام غیر وقت ان  و عشا بپرهیزند و من  ابخره باطریفل و تبیین طبیعت نمایند

رقیق باشد ادویه حاده مثل شیاف قیصر و اخضر و وینارجون و شیاف عالئی و روشنائی و باسلیقون کبیر در چشم کشند 

و برفق و احتیاط تمام استعمال نمایند که در چشم قرصه نیفتد و اگر ازین ادویه حرارت در چشم پیدا شود فاصله داده 

ه در سبل گذشت تسکین نمایند و ایضاً اگر ظفره با حرارت بود اقاقیا مغسول چهار اسود ک به شیافاستعمال نمایند و 

باران شیاف ساخته اکتحال نمایند و اگر  آب بهدرم و سختج دو نیم درم افیون سه رب  درم مرصافی یک درم و رب  

آرند بعد از آن باکتحال ادویه حرارت نباشد شیاف اخضر بکشند و باید که اول بحمام روند یا بر بخار اب گرم سر فرود 

ریزند در ازالة ناخنه از  چشم بهپردازند تا اثر دوا بیشتر بظهور رسد و اگر دیرسا بغایت باریک سائیده و یا کندر سائیده 

یا اب صالیه نموده چند روز صبح و شام در چشم کشند نیز ظفره را زائل  به گالبمجربات حکیم علی ست و اگر کندر 

کشیدن از مجربات بعضی اطباست و اکتحال شهد خام م  تلخة بز یا نوشادر  چشم بهگوزن در آب سائیده  سازد و شاخ

آمیخته مفید بود و کذا اکتحال پهئکری و نوشادر مساوی سوده یا شوره در آن  به شهدم  شکر و یا چرک گو ش آدمی 

ر چشم کشیدن نیز فایده دارد و قلقدیس و مس افزوده نیز عجیب است و از نمک الهوری یا نوشادر میل ساخته مدام د
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سوخته و زهرة بز نر مساوی کوفته بیخته شیاف ساخته در چشم کشیدن مجرب شیخ الرئیس است و یا قلقند نوشادر هر 

کهنه سرشته شیاف ساخته بکار برند که عجیب است و در  شراب بهیک یک درم صمغ عربی نیم درم کوفته بیخته 

هوری عو  نوشادر ست و یا مس سوخته و قلقند و پوست بیخ کبر و نوشادر و زهرة بز نر یا گاو نسخه قانون نمک ال

بعسل شیاف ساخته استعمال نمایند و اگر زاج شش جزو قلقدیس چهار جزو سائیده بعسل سرشته استعمال کنند ظفرة 

دو درم شهد همچند ادویه  رقیق را بسرعت قل  کند و کذا سنگ مقناطیس زنگار اشق هر واحد یک درم زعفران

گشنیز تازه بکشند همین  آب بهباستعمال آرند و اگر کندر زعفران هر یک یک درم زرنیخ سرخ نیم درم شیاف ساخته 

عمل دارد و سرمه سنگ بصری هر یک یک درم نبات سفید پهئکری هر یک پنج درم نمک الهوری نیم ماشه هر یک 

پهئکری بریان سنگ بصری هر یک یک درم شورة .......است  و اگر نبات سائیده در وقت به چشم کشیدن نیز مفید

کرده شیاف بسته در چشم کشند یا خشک ساخته اکتحال نمایند ناخنه را مفید بود  و یا ...... لیمو آب بهقلمی هشت درم 

هه دو پاس کهرل زرد چوب  دارچینی داربلد هر واحد یک درم برگ نیب شش درم کوفته بیخته در بول گوساله شش ما

سائیده در چشم کشند و اکتحال مغز تخم سرس مغز  به گالبنموده حب سازند و در سایه خشک نموده وقت حاجت 

تخم کهرنی گهونچی سفید هر یک یک ماشه سنگ بصری دو ماشه سرمة سیاه سه ماشه فلفل سیاه چهار عدد 

در میان دو ..... و ایضاً بقول اهل هند گرد زردچوبه تمفید اسکهرل کرده برای ناخنه و سبل و رطوبت چشم  دستور به

 آب به.... نان گندم نهاده وصل کرده پختن و زردچوبه براورده با پهئکری سائیده در چشم کشیدن نیز مفید ناخنه است و

یده سائیده در چشم کشیدن و یا آب پیاز سرخ چند روز در چشم کشیده باشند و یا بیخ بسکهپه و سفیده در آب سائ

کشند و شیاف اسود که شیاف ویزج نیز گویند و کحل یاسمین و شیاف که در آن گل کنجد و مغز تخم کهرنی  چشم به

از مجربات راقم است نوشادر سه  آب بهناخنه بتجربه حکیم ذکاءاهلل خان رسیده نیز درین  به جهتست و این کحل که 

دوازده عدد توتیای سبز و سرخ باریک سائیده در چشم کشند ماشه شورة قلمی یک توله تخم سرس فلفل گرد هر واحد 

که در سبل گذشت درین مر  مجرب محمد زکریاست و برود حصرم و حب رمد  به سرکهو دوای پوست بیضه مطبوخ 

و حب که سبل را ناف  است و دوایی که سبل را ناف  است و دوایی که ضعف بصر را هم مفید و ذرور که بجرب نیز 

شیاف پهولی و شیاف احمر حاد و شیاف دهنه فرنگ و شیاف عجیب و کحل مفید سبل و ضعف بصر همه سودمند و 

گفته که اگر ظفره سرخ قریب العهد و  و فیلغریوس ناخنه را مفید و اکثر این نسخها در رمد و بیا  چشم مذکور است 

 و افسنتین و زوفا و فودنج و پوست ترب و مویز نمک نمایند و استعمال ضماد آرد باقال آب بهیا سبز باشد باید که تکمید 

گوید که عالج ظفره مانند عالج سبل است و  و انطاکیمنقی کنند و ظفرة مزمن سیاه را ضماد بانجیر فربه نیکوست 
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صبر حل کرده باشند مجرب ست و کذا دخان کندر و مرومیعه و قطران مساوی  در آنکذا باقی احکام آن و آب آس که 

و ایضاً  از شب و زنگار حدیدی وراسخت و سرگین مو ش و نمک سوخته بسیار مجرب است ...... ف یکی ازانو مثل نص

و یا عصارة آن و یا زبل  السوس اصلی و یا در آناز ادویه ناف  ظفره اکتحال آب آس تازه و یا خاکستر آس در نمک ان

خفا ش و یا سرطان بحری محرق بغسل یا بنمک و یا اقاقیا و یا سقمونیا و یا گل کلم بری در خرقه بسته سوخته سائیده 

بعسل آمیخته و یا پشک مو ش سوده بعسل و یا صدای حدید و یا خبث الحدید و یا آب انار تر ش و یا انار * 175*

در فته آبش افشرده بعسل پخته تا مثل مرهم گردد و یا قلقدیس  یک جزو نمک انتر ش م  پوست و شحم و دانه کو

اشق خیسانیده باشند شیاف ساخته که ظفرة مزمنه را مفید  و یا  در آن آبی که بهی یک جزو صمغ عربی نیم جزو آن

وغن پنبه دانه بخزف غضار حجر حبشی  و یا اشق دو درم زنگار چهار درم مثل غبار سوده صبح و شام و یا نوشادر و یا ر

چینی آمیخته و یا شب یمانی و یا مسحقونیا  و زرق خطاف هر دو مساوی و یا مرجان سرخ و یا شنگرف و یا اقلیمیا و 

مسحقونیا و زرنیخ سرخ و شکر مساوی در آب محلول صمغ عربی شیاف ساخته  و یا سرطان نهری سوخته و مثل او 

طرون و یا دخان کندر و یا دخان قطران و یا این هر چهار دخان مساوی آمیخته که نمک سوخته و یا مس سوخته و یا ن

نوشادر قلقدیس و طالی  مجرب است و یا جلد بز سوخته و مثل او نمک و یا بلبوس و زردی بیضه و یا تخم بلیله است

ه ساعتی تر کرده باشند بر کندر سود در آنمس سوخته بیخ سوسن سائیده بر ظفره در روز و شب چند بار و قطور آبیکه

حل کرده  آب بهدر روز و شب چند بار و کذا صبر  آب بهو کذا زرنیخ سرخ محلول  گرم نیمظفره و کذا شیر زنان و کندر 

که شیاف قلقند ناخنة غلیظ را ناف  بود و بقط  آن از آهن حاجت نیفتد بالجمله افضل  و گویندبمرات هم مفید است 

او بآهن است بعد تنقیه بدن از فصد و مسهل و از استعمال ادویه در آن غنای کثیر حاصل عالج ناخنة غلیظ قط  

بهر تسکین سوز ش زرده بیضه مرغ و روغن  عده بهو پس از قط  زیره و نمک خائیده آب وی در چشم چکانند  شود مین

از ظفرة  و نوعیستاصل گردد گل بر پشت چشم نهند و بعد سه روز باسلیقون و روشنایی و غیره کشند تا بقیه او م

کنند  ادویه بهغریب ست که بطانه او از طرف ملتحمه و ظهارة او از صلبیه می روید قط  او محدث کزاز است عالجش 

که خزف ظرف چینی سبز گرفته غضارت او  آن استقریب از تاثیر کشط یعنی قط  ست و مجرب  آنچهو بقول شیخ 

آمیخته با هم بسایند و از میل گرفته ظفره را بخارند مدام هر روز چند بار که از  دور کنند و باریک سائیده روغن کدو

این رقیق شده زائل گردد و اال شادنج یک توله صمغ عربی مس سوخته هر واحد شش ماشه قلقطار سوخته زنگار هر 

ایه خشک کرده استعمال یک دو ماشه افیون یک نیم ماشه سائیده در آب سداب یا بادیان سرشته شیاف سازند و در س

و آن سه قسم  بیا  یعنی سفیدی که بر سیاهی چشم افتدنمایند و سوای افیون اجزای شیاف قیصر نیز همین است 
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و غمام و اثر گویند و بهندی جاله نامند و دوم غلیظ غائر در عمق قرنیه و آنرا ..... است یکی رقیق در ظاهر قرنیه و آنرا

ند و بهندی پهلوی گویند و سوم غلیظ تر از آن و بانتو باشد و آنرا بهندی ینت نامند و بیا  مطلقا و گل چشم خوان

در قرنیه از بثور و فروج که در قشر ظاهر از قشور آن  شود میکه اثر حادث  کنند میبعضی میان اثر و بیا  چنین فرق 

باطنه آن طبقه عار  گردند بالجمله از بثور و قروح که در عمق  و قشور  گردد میطبقه عار  شوند و بیا  پیدا 

حدوث  به جهتماده باعث شقیقه و صداع شدید و  آب بهسببش غلظ ماده است بواسطه وقوع خطا در عالج رمد و یا انص

طول انطباق  سبب بهقرنیه ظاهر شود و .... قرحه و جدری و لهذا گفته اند که بیا  چشم سه قسم است یکی انکه بعد

ل ردیه بسوی آن دوم آنکه عقب رمد ظاهر گردد و اگر چه در آنجا قرحه نباشد واین سبب معالجه فضو آب بهپلک و انص

انطباق چشم و سوء  سبب بهبدو تالم طبقات و کثرت انطباق افتد سوم آنکه عقیب شقیقه و صداع مولم ظاهر شود و 

کهول عسرالبرء و بیا  که بعد از  البرء ست و در.....حرکت که چشم فضول ان بیرون اندازد و این مر  در صبیان

موجب در .. ..زائل نمی شود عالج بعد از اله قرحة چشم و جدری افتد زوال تمام نمی پذیرد بهر آنکه اثر موض  اند مال

بیا  رقیق ادویة جالی خفیف مثل توتیا و سرطان بحری و مس سوخته و پیخال گنجشک و شنج محرق و مروارید و 

و خسته خرما سوخته و پشک مو ش و مرارة تمساح و زبل آن و اشق و ..... ن چینی و آبنوسخاکستر صدف و مامیرا

رقیق را بالغ النف  است و کذا عصارة .. ..کانیدن عصارة گل شقائق النعمانآرند و چ عمل بهنوشادر و شیر درخت بر 

در چشم و همچنین چکانیدن قنطوریون دقیق بعسل در چشم کشیدن و پاشیدن سنگ بصری و چشخام مدبر نرم سوده 

زاج محلول در آب هر روز دو سه قطره و کذلک ذرور ذبدالبحر و انزروت و نبات و سرگین مو ش مساوی نرم سوده و ...

برگ سرس سائیده و کذا بیخ درخت ارهر کهنه بر سنگ ....گوزن به شیرعورت بر بیا  پاشیدن مفید و اکتحال شاخ

سائیده و یا به نبات مساوی سوده هر ..... کنجد سائیده و یا کف دریا به روغنتلخ  سائیده  و همچنین مغز تخم تورئی

واحد مفید است و گویند که نبات خانه زنبور و یا نمک انذرانی سوخته تنها یا م  مروارید و یا شب یمانی و نمک سنگ 

شکر مساوی و یا در عو  نمک آمیخته و یا خون بازوی چوزة مرغ و یا مروارید مرجان سوخته انزروت .....مساوی

شکر و عسل مساوی در چشم کشیدن مجرب است و ....پوست بیضه مدبر بعسل و یا سرگین خطاف و پوست بیضة

نقوع آملة مغلظ بطبخ مجرب بالشک ست و کذا اکتحال دهنج فرنگی صرف یا با نبات مجرب بمرات ست ولی کهنه 

در ازالة بیا  عجیب النف  و از مجربات ثابت است و  در سقف خانها یافته شود کوفته بیخته ذرور ساختن* 176*که 

در خرم صغیر داخل کرده و استعمال کبد خطاف با عسل سرشته و ....در استعمال ساهر گرههای نی کهنه است باضافه

یا کبد خطاف خشک نموده از آن شیاف ساخته بیا  را بدان حک نمودن نیز از مجربات ثابت است سرین کبوتر یا 
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اف در شهد خام سوده  و کذا پوست بیضه مرغ مکلس و نبات هر دو مساوی آزمودة صاحب ذخیره است و سرگین خط

بقول شیخ ذرور مامیران یک جزو نانخواه دو ثلث جزو نیز مفید بود و اقوی از آن اکتحال انزروت شکر طبرزد زبد البحر 

بادیان و شهد مصفی مساوی با هم آمیخته در ظرف زراوند بورة ارمنی ست بیا  را در ابتدا ازائل سازد و یا عصارة 

مسی نهده اکتحال نمایند ایضاً اکتحال بعرضب تنها یا م  مسحقونیا یا م  نمک الهوری بریان شدیدالنف  است و قوی 

معتدل است شنج  آنچهیا عسل و زبل سام ابرص ست که صبح و شام اکتحال نمایند و  به شهدتر از ان سرگین خطاف 

سرطان بحری و اقلیمیای ذهبی ست و صاحب دره می نویسد که اگر پنیر مایه خرگو ش و اندکی مشک  محرق م 

ی سندروس بسیار ناف  ست و ذرور زبد البحر به اندکخالص سوده اکتحال نمایند در ساعت قل  بیا  کند و ماءالعسل 

و شورة قلمی پنج درم نبات یک ماشه انزروت شکر سرخ هر واحد یک جزو بورة ارمنی رب  جزو نیز مفید و قوی ست 

سائیده در چشم کشیدن ناف  بیا  و دهندست و اکنحال شیاف احمر حاد و یا ذرور مرکب از سرطان بحری و توتیای 

هندی و نبات سفید مساوی باریک سوده مفید است و یا زجاج اخضر و بورة ارمنی و نبات سفید و پوست بیضه که ازان 

شسته مساوی باریک سائیده و بحریر بیخته ذرور سازند و اگر بورة سرخ در روغن سرخ  سائیده و بچه بیرون آمده باشد 

زائل گرداند و کذا بورة ارمنی یک جزو عسل سه جزو خوب  شود میصبح وشام اکتحال نمایند بیا  را که دفعتاً حادث 

لیمو سائیده در ازاله بیا  و  آب بهئی با هم آمیخته در چشم کشیدن مفید و اطبای هند گویند که اکتحال بیخ کتا

کدورت بصر محرب و از اسرار است و اگر در آب بار کتائی و برگ آگ پارچة سفید هفت بار تر کرده در سایه خشک 

تر کرده در چشم کشند داف  پردة چشم است  و افیون پهئکری بریان هر  آب بهنموده و وقت حاجت از آنه پارچه قدری 

یکعدد در شیرة برگ املی و شیرة برگ سرس هر یک دو توله در کئورة پهول از سپیاری حل  یک یک ماشه لونگ

و ..... کرده یک میل از آن در چشم کشیدن برای بیا  که بعد رمد افتد مجرب استاد مغفورست و اگر شخصی ادرک

م را به بندد و چند روز باین نوع جش عده بهبر اب گرم بزبان ساعتی بلیسد  انکبابثفل آن بیرون انداخته بیا  را بعد 

با نمک خائیده لیسیدن خواه اکتحال آن ساختن ناف  و از جمله .... عمل کند در ازالة بیا  رقیق مجرب ست و کذا

ادویه مفرده یونانیه اکتحال بسد و یا آبنوس بشکر مساوی یا بول بعسل  در ظرف مسی جوشانیده تا غلیظ گردد و یا 

یا لقط و یا حیات شکم خشک کرده سوده و یا زبل مردان و یا کبریت مخلوط بزاج و سرکه و یا  خاکستر لحم حمالن و

خنثی محرق سوده و یا مر در آب برگ عوسج یا اب شقائق النعمان حل کرده و یا قیشور سوخته و یا بیضه عقعق و یا 

و یا ..... ل آن و یا عظام سرطان بودحندقوقا و یا بلور مسحوق مغسول و یا مشک و یا کاسنی بری یا شیر آن یا گ

مروزاج مساوی سوده بیخته و یا استخوان سرطان سوخته و زاج محرق سوده و یا پنیر مایة خرگو ش بعسل سرشته در 
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یا آب سرد سوده  به گالبعصاره اناغالس و یا رته ... شیر زنان حل کرده و یا حجر اسیوس و یا صمغ  زیتون و یا بشکر

 به مثلو یا کزک بر سنگ سوده و یا ودع محرق مغسول و یا عصارة ترب و یا قفرالیهود و یا شیر زنان و یا عروق صفر 

گرم آمیخته و یا در صالیة نحاس و دسته آن شیر زن و یک قطره  آب بهاو نبات آمیخته یا پوست انار شیرین سوده 

و زبد البخر و شکر مساوی و یا .... ملح و سرکه و یک قطره عسل حل کرده و یا عصاره فراسیون و یا خصیتین کلنگ

عصارة نمام و یا گل بهار خشک کرده سائیده و یا گل مختوم و یا زمرد محرق مخلوط بعسل و یا مغز خستة بلیله بعسل 

و یا عصارة لوف و یا لک و یا ناب خنزیر ویا عاج و یا .... و یا طبیخ اطراف طرفا و برگ ادو یا حب القلقل بعسل

در شبنم برگ قصب بر سنگ سوده ناف  بیا  است و منجملة زهرها زهرة رخمه و قنفذ و کبک و کلب الماء سندروس 

در ظرف نقره نهاده و سلحفاه و ماغروسمان مفید و کذا زهرة کبک و مروارید نا سفته مساوی و اندکی مشک .... و کفتار

ختج و بورق و نوشادر و نطرون و زنگار بکار برند و مثل روس.... ادویه ودر بیا  غلیظ و مزمن سائیده سودمند است 

......... مجرب بال تخلف  و همواره معمول مؤلف است و شیاف اخضر و شیاف بیا  حکیم و  آب بهکحل یاسمین درین 

و دوای مقناطیس که در ظفره گذشت و ذرور ممسک و ذرور معسل و خرم صغیر و کبیر  و حب معمول و حب حکیم 

و سخ االذن و شیاف دهنة فرنگ و برود اسود و برود ..... حب انجن و ذرور هندی و شیاف اسود و مشیاراجمل خان و 

ارسطوماخس و .... جالینوسی و شیاف پهلی و کحل صابون که از حافظ عنایت اهلل بحکیم شریف خان رسیده

ه از هر دو شیاف ساخته و اصطقطیقان و طرخما طیقون همه سود مند است و همچنین اکتحال بقطران و مس سوخت

سنگ کزک و شقایق النعمان مساوی بشبنم که بر .... * 177.... *کذا شیلف قرن ایل و شیاف قاقیا و اگر گل کاسنی

برگ قصب افتد سرشته شیاف سازند و خشک کرده در شبنم قصب سائیده اکتحال کنند برای بیا  مجرب سویدی 

وده نیز مجرب نوشته و اکتحال مامیران و شنج و مرو بعرضب مساوی مد حرج و شیرزق و نبات مساوی س..... ست

بعرضب توتیای هندی هر یک نیم جزو سائیده ..... شیاف ساخته نیز برای بیا  حائز مفید و کذا در شنج سزطان بحری

ر آئینه ناف  و اگر نبات سفید نیم دام فلفل سفید دانة االسیچی خرد سرمة سنگ بصری مغز تخم سرس پهئکری که د

هر واحد یکدام خر مهرة زرد هشت عدد باریک سائیده در چشم کشند برای پهلّی و ناخنه و دهند بتجربه  کنند مینصب 

شب یمانی یکدرم توتیای سبز نیم مثقال مروارید ناسفته یکمثقال .... رسیده و کذا نبات سفید چهار درم سنگ بصری

سائیده اندک بمیل سفیدی چشم کشیدن بغایت  آب بهقت حاجت مشک خالص یکمثقال کوفته بیخته شیاف ساخته و

مجرب است و قرنفل چهارده عدد تخم سرس تخم کهرنی هر یک هفت عدد شوراه قلمی نمک الهوری هر یک 

یکدرم آنبه هلدی دو درم سائیده در چشم کشیدن جهت بیا  و سبل مجرب صاحب ذکائی ست و کف دریا اقلیمیای 
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هر یک نیم درم سهاگه زنگار نیله تهوتها .... سرمة اصفهانی یکنیم توله شادنة مغسول مرواریدذهبی هر یک دو ماشه 

هر  الطیب سنبلپوست بیضه مرغ و اگر از شتر مرغ باشد بهتر است هر یک سه نیم ماشه نوشادر فلفل دارفلفل قرنفل 

صبح و شام در چشم کشیدن از سرمه ساخته  دستور بهسرخ مامیران چینی نمک هندی هر یک یکماشه ..... یک

سرطان بحری مار قشیشاهی ذهبی هر یک .... معموالت حکیم وارث علیخان است و در نسخه دیگر سرگین سوسمار

چهار دانگ عو  سهاگه داخل است و اکتحال سهاگه بریان و پهئکری بریان هر واحد یکتوله نوشادر نیم توله باریک 

برگ سرس کهرل کرده  آب بهو اگر مغز تخم سرس مغز تخم کهرنی کوفته بیخته  و پهلّی  و دهند را ناف ..... سوده

را ناف  بود  و ودع و نیله تهوتها و دارفلفل و .....عورت سائیده در چشم کشند گل چشم به شیرحب بندند و وقت حاجت 

از پنبه دانه روغن سنگ بصری مساوی در آب هفت پهر کهرل کرده حب ساخته در چشم کشیدن نیز مفید است و کذا 

روغن دو دانگ کف دریا سوده آمیخته چند روز در چشم کشیدن برای بیا  سطبر مجرب نوشته و در .... براورده در

کنند و بزعفران و مشک و زهرة ..... نسخه مسیحی سرطان بحری سوخته  نیز داخل است و اگر نمک معقود بول طفل

ا  اگر چه مزمن باشد بال اذیت چشم مجرب و عجیب است و سهاگه و باره تمساح آمیخته سوده بکار برند در ازالة بی

کاغذی حل کرده در چشم کشیدن برای گل چشم از مجربات حکیم محمد جعفرست و ایضاً .... سنگها سوخته قدری 

ده هر پهئکری نمک الهوری مساوی سو.... عورت پسردار سائیده در چشم کشند  به شیرناخن فیل توتیای سبز زعفران 

روز دو سه نوبت در چشم کشیدن برای دف  گل چشم آدم و اسب و فیل مجرب صاحب تحفه است و دارفلفل فلفل 

شسته  آب بهمیل کشیدن و یکساعت صبر نموده .....در شاهی یکدرم نرم سوده بیخته در چشم......سفید هر یک دو درم

هلیله نمک ..... ر صادق علیه السالم است و توتیای هندی اکتحال نمودن در قط  بیا  منقول از حضرت امام جعف....با

باران نرم سوده جم  نموده اکتحال کردن در قط  بیا   و ازالة جمی   آب بهاندراتی اجزای مساوی هر یک جدا جدا  

طبری از کحال بصره اخذ کرده زجاج اخضر  آنچهامرا  چشم از حضرت امام محمد باقر علیه السالم مروی است و 

و ..... حرق مغسول منخول است باضافة بورة ارمنی و زبدالبحر  و گفته که این از نوا درست و کذا سنگی که از مثانهم

توبال حدید و یا بدل او زعفران الحدید و زبدالبحر و بوره اگر با شراب کهنه تسقیه نموده خشک کنند و سحق بلیغ 

قد و مالقی و غیره اگر آمله را در آب گرم یکشبانه روز تر ..... ست و بقولنموده بحریر بیخته استعمال نمایند نیز از نوا در

آب یکشبانه روز بخیسانند و همچنین سه بار تکرار نموده صاف کرده آن را در  در آندور کرده آملة دیگر  عده بهکنند 

و  بیا  قدیم و جدید ناف چشم چکانند و یا آب برگ عوسج کوفته افشرده تا هفت روز متواتر تقطیر کنند در ازالة 

محتاج بدان و به تنقیه است هر گاه غلبه خلط محسوس .....گوید که در بیا  رقیق اکحال حالیه کفایت کند  انطاکی
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بر بخار آب گرم  انکبابشود و با وثوق صحت دماغ اکحال قویه بکار برند و با ضعف آن تلطف م  راحت و استحمام و 

ا سلیقون کبیر و روشنایای کبیر  وبرود نقاشین و جوهری است و از مجربات در جالی بیا  اکحال درینجا ب..... نمایند

مغز بهدانه  و مغز پنبه دانه با شکر مساوی و کذا پنج ....این است که بزرقطونا با شکر مساوی سائیده در چشم کشند

..... ی قصب سوده و این کحل ازمیل صبح و مثل او شام از عقیق سوده کشیدن عالج جید است و کذا سندروس بتر

برای ازالة بیا  از چشمهای مطلق حیوانات مجرب است ف دریا نمک الهوری شب یمانی مرجان بورة ارمنی جدا جدا 

نا سفته بیخ نی عقیق پوست بیضة شبخ سوخته هر کدام نیم جزو ..... سوخته هر کدام یکجزو سرگین سوسمار سندروس

ویج و آب قصب سه سهبار تسقیه داده بحریر بیخته بطریق کحل استعمال نمایند  و یا ترب و آب ه آب بهو جمله را 

ست که در شهد زنبور بود و هر که .....زند و هنگام استعمال بتری قصب سوده بکار برند و ایضاً از مجربات.... بقطران

پیاز  آب به عده بهگذاشته کف او بردار و اوال عسل را بر آتش نرم ...... آب پیاز سفید بقدریکه خواهد بیفشرد و همچنین

 *  177-0* صعتر که هر یک مثل وزن عسل باشد سه سه نوبت تسقیه داده فرود آورده  آب بهترب پس  آب بهپس 

دگر ادویه مرکبه که ناف  بیا  و سبل و ظفره و غیره است برود حصرم که بیا  و سبل و ناخنه و جهر ودمعه و جرب 

و سالق را ناف  سنگ بصری مغسول ده درم پوست هلیله زرد زنجبیل زرد چوب هر یک پنج درم دارفلفل مامیران هر 

غوره پرورند و در سایه خشک کنند و دیگر بار سائیده یک سه درم نمک هندی یکدرم کوفته بیخته بیست روز در آب 

استعمال کنند برودا سود که دمعه را باز دارد و بیا  ببرد سرمة توتیای مغسول هر یک دوازده درم مروارید ناسفته دو 

د درم ساذج هندی یکدرم زعفران نیم درم مارقشیشا هشت درم مشک کافور هر یکی دانگی صالیه کرده استعمال نماین

حب انجن برای دف  پهوله و جاله و آب روان و خار ش و سرخی چشم سنگ بصری پهوکری بریان هر یک یکدام هلیلة 

سیاه مغز تخم نیم تخم نر ملی هر یک سه ماشه نیله تهوتها بربان مغز تخم بلیله رسوت کف دریا سمندر پهل دهنة 

ئیده در گالب یکشبانه روز حل کنند و حب بسته نگه فرنگ زعفران هر یک دو ماشه نبات شش ماشه همه ادویه را سا

دارندبوقت حاجت در آب سائیده اندر چشم کشند حب برای گل چشم از بیا  حکیم اجمل خان هلیله سیاه پالس پایره 

باریک سائیده حب ساخته در چشم کشند خرم کبیر مجرب در قلعه  آب بهمقشر نمک الهوری صندل سرخ مساوی 

یضه مدبر گره نی کهنه خاکستر خاکستر صدف مروارید شنج کف دریا سرگین سوسمار دهنج بیا  قوی پوست ب

اقلیمیای ذهبی شادنج بسد خاکستر بازوی کرکس هر یک یکجزو حجر المسن رب  جزو شیرذق یعنی پس افگنده شبپر 

صغیر و خرم معسل پوست نیم جزو کوفته بحریر بیخته بمیل در چشم کشند یا ذرور ساخته رفاده بر چشم بندند خـرم 

بیضه بر باریک بسایند خواه تنها خواه با شکر آمیخته استعمال نمایند و اگر پوست مذکور را با عسل آمیخته در چشم 
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کشند خرم معسل نامند و طریق تدبیر پوست بیضه اینست که آنرا در اب شیرین تر نمایند و در آفتاب نهند و از غبار 

عفن شود  تبدیل سازند و بآهستگی همی شویند و پوست باریک که از اندرون آن جدا گردد پوشیده دارند و چون آب مت

اول بدارند تا آب گنده شود پس بشویند و بتدریج  دستور بهدور کنند و آب دیگر ریخته و دهن ظرف بسته تا غبار نرسد 

ک از قشور جدا گردد پس بکار برند و اگر همین قسم تکرار عمل نمایند  تا آنکه آب از گنده شدن باز ماند و پوست باری

پوست بیضه که از آن بچه برآمده باشد بگیرند قوی االثر خواهد بود دوائیکه بیا  و سبل و ناخنه را ببرد دارفلفل نمک 

الهوری شب یمانی ابگینه تخم سرس هر پنج ادویه مساوی گرفته در ظرف کانسی بچوب نیب بسایند تا همچون غبار 

یک روز در میان یک میل در چشم کشند ذرور رمادی جرب و سبل و دمعه را ناف  باشد مامیران چینی  شود هر صبح

یک درم توتیای کرمانی پرورده شبخ سوختة پرورده توبال مس مسغول سرمة اصفهانی پرورده هر یک دو درم کوفته 

ده مغز خستة کهرنی یکعدد تخم سرس آم عمل بهبیخته استعمال نمایند ذرور هندی که برای دف  سبل و بیا  مکرر 

یکعدد نمک الهوری یکماشه آنبه هلدی مقشر دو ماشه قرتفل دو عدد شورة قلمی یک ماشه باریک سائیده صبح ذرور 

نمایند و اگر بعد فصد سررو استعمال کنند بهتر باشد شیاف اسود که برای قط  ناخنه و دف  بیا  معمول است سرمة 

یم درم اقلیمیا دو درم اشق سکبینج دارفلفل هر واحد نیم درم اشق و سکبینج را در شراب کهنه زنگار شادنج هر یک یکن

حل کنند و باقی ادویة کوفته بیخته بآن بسرشند و شیاف ساخته در چشم کشند نوع دیگر که هم باکتحال چشم و هم 

کهنه قط  نماید و چون طال نمایند  بطالی حوالی آن بکار آید چون اکتحال نمایند ظفره و بیا  و بقیة مادة رمد

رسوت  شود میمواد را مان  آید و مجرب ست شب یمانی یکدام عالمگیری که چهارده ماشه  آب بهسیالن دمعه و انص

صالیه کرده شیاف سازند  آب بهنیم دام افیون سه ماشه سفیدة کاشغری توتیای سبز پوست عاقر قرحا هر یک یکماشه 

برند شیاف که برای ظفره و بیا  و ضعف بصر مجرب است گل کنجد غنچة یاسمین مغز وقت حاجت ساییده بکار 

تخم کهرنی تخم سرس کونپل نرم بکاین کونپل نبم فلفل گرد هر واحد صد عدد شورة قلمی شش ماشه سرمة گل 

ب لیمون روز سوم دیگدان کهنه هریک یکتوله دارفلفل پنج عدد کوفته اول در شیره بهنگره کهرل نمایند روز دوم در آ

در گالب پس شیاف بسته نگهدارند و سائیده در چشم کشند  شیاف احمر حاد  که بیا  و سبل و ظفره و سالق را ناف  

شادنج عدسی مغسول ششدرم صمغ عربی پنجدرم مس سوخته زاج سوخته هر یک دو درم افیون صبر سقوطری هر 

در ظرف *  178* نیم دانگ کوفته بحریر بیخته شیاف سازند یک نیم درم زنگار دو نیم درم زعفران مر هر یک یک

یا شیر زنانیا شیر خر و در مبرود تنها یا  به گالبآبگینه نهد کحل مجرب در قط  بیا  است چون در چشم محرور 

و کسی  و جرب و دمعه نیز کند و این را پوشیده باید داشت که از اسرارست..... قصب قصور کنند و این از ازالة ظ آب به
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نماید در ازالة بیا  ..... که بول کودک و خون خروس و خون هدهد بگیرد و با هم آمیخته بجوشاند تا غلیظ گردد و

او مالئم او باشد و تعدیل  آنچهمجرب و از ذخائر است و گیالنی می نویسد که در بیا  مزمن معالجه از تنقیة بدن بد

ادویه قوی االسخان مثل روشنائی و شیاف اصفر در چشم کشند و این کحل م  سکنجبین نمایند و ..... مزاج به معدالت

بیخته بر بیا  بپاشند ال سیما بعد خروج از حمام یا .... ناف  بیا  ست مروارید ارنب مجری سرمة زعفران مساوی ک

شکر هر واحد یکدرم کوفته بعد خروج از حمام یا بعد لیسیدن بزبان مرد روزه دار و ایضاً مسحقونیا دو درم زبدالبحر بورق 

چوری سبز یکدرم سفیدی پیخال مرغ پوست بیضة مرغ مروارید ناسفته مامیران چینی هر واحد ..... بیخته بپاشند

برگ سرس  آب بهمروارید انداخته تا دو روز .... .آب نسبا ا سه روز در کهرل بهیکمثقال زردچوب دو ماشه اول کانچ را ت

یگر داخل کرده یکروز خشک کهرل نمایند و هر روز دو دفعه در چشم کشند و وقت شب کهرل کنند من بعد ادویة د

به بندند بیا  و گل چشم اگر چه از چیچک باشد بفضل الهی برطرف شود و صابون گجراتی کهنه چهار ... برگ سر

گل چشم و  حل نموده اندکی در چشم کشیدن جهت.... درم نمک الهوری یکدام پارچه سوخته قدری در روغن سر

سبل معمول محمد سعید خان است و گویند که اگر زبدالبحر بورة ارمنی سرگین سوسمار نبات سفید مسحقونیا مساوی 

جوشانیده باشند تا برب  رسیده باشد سرشته در سایه خشک  در آنبیک رطل آبیکه مامیران و وج هر یک ده درم ..... بار

چهارمرتبه سرشته خشک نمایند بیرون کده استعمال نمایند بیا  را در  نموده مکرر بسایند و همجنین در آب مذکور

نوشته که این دوا  اسبابسی روز زائل کند هر چند که صاحب علت مایوس باشد و حکیم عابد سرهندی در شرح 

و اگر بیا  را گودی باشد مامیران و اشق و مرصاف و سرگین سوسمار اجزای مساوی نرم سوده ....شریف و اعجل

حرارت خوف انجذاب ماده  سبب بهادویة حاده ... آنجا که از ادویه کحلیه فائده نشود و یا از  هدایتاستعمال نمایند 

آرند و اگر با  عمل بهبلغم و حب ایارج و شبیار نمایند و بعد از آن ادویة مذکوره  مسهل بهبسوی چشم باشد اول تنقیه 

ادویه قوی  عده بهقیه نمایند و بعد رف  سرخی و درد اول دوای ضعیف و و درد باشد اول به فصد و مسهل تن.... بیا 

دوای حاد بتعدیل مزاج چشم پردازند تا در .... استعمال کنند تا مقضود بال خوف مضرت حاصل شود و تقلیل غذا کنند

ال ادویه مذکوره چشم حرارت پیدا نشود و وقت حاجت ضرورت داعی بترک عالج نگردد و اگر احیاناً در چشم از استعم

شود چند روز معالجه ترک نمایند و بعد زوال سرخی و تسکین درد اعادة عالج کنند و ایضاً بیا  که بعد .... سرخی یا

و بعد از آنکه زمانه صحت قرحه بعید گردد خرم صغیر و غیره ..... قرحه افتد در عالج او تا صحت تام قرحه توقف

و لیکن ..... آرند که باعث قل  بیا  حادث عقب قرحه و عمل بهر و دیگر ادویة قوی استعمال کنند و بعد از آن خرم کبی

توق  ازالة اثر قرحه بتمام نباید داشت و همچنین توق  ازالة اثر جدری و اما سائر بیا  که بدون قرحه ظاهر گردد 
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مثال صداع و  شود میبیا  سودمند ن فاعل او موجود باشد درین وقت عالج..... و کذا هر بیا  که گردد میبالکلیه زائل 

بلکه اول بقط  سبب و زوال و استیصال ..... آن پیدا شود توق  سبب بهشقیقه مادامیکه متمکن باشد در ازالة بیاضی که 

استعمال .... او و استعمال قوانین از استفراغ و پرهیز پردازند و بعد زوال سبب عالج بیا  کنند و بدانکه الزم است ک

کنند و چشم بر آن گشاده دارند بدون  انکبابل بحمام روند و بر آب گرم چشم بگشایند و یا بر بخار آب گرم دوا او

در چشم استعمال نمایند تا نف  بیشتر نماید و اگر سرگین خطاف کف کبیر و خون ... حمام تا روی سرخ شود و عرق آبد

هر یک یک درم و برگ سداب تازه یک  الملک اکلیلو  نهبابویک کف کبیر تخم حلبه و از  بر آنآن در ظرفی کنند و 

رسانند و  چشم بهکف کبیر انداخته آب داخل کنند و سر ظرف را بسته بر آتش گذارند تا بجو ش آید فرود آورده بخار آن 

اضافه ادویه اکتحال نمایند در قل  بیا  نف  بلیغ بخشد و اگر فضار چینی محرق مغسول در ادویة بیا  ... بعد از آن

آمیزند و یا مروارید داخل کنند فعل آنها قوی گردد و کذلک .... ه سوده یا آب منقوع آن صاف نموده در آب بهکنند و یا ک

ی گداخته در حمام استعمال کردن مقوی اثر اوست اگر دوا ذرور در آنشیافات مذکوره در آب وج یا آب محلول نمک ان

آنجا که در بیا  هیچ عالج   به بندند و اگر کحل باشد بستن چشم نشاید وباشد بعد استعمال او چشم را غیر محکم 

در قانون و ذخیره و غیره مذکور است برای تغییر رنگ او مشابه لون حدقه و .... سود ندهد و یا اثر قرحه باقی ماند ادویه 

بر وجهه و اجفان و استعمال  لبالثع عنببتضمید آب .... رف  قبح منظر بکار برند و گاهی بکا در حدقه صبیان بیا  

کوفته بیخته در آب ...... و سرمه و اقلیمیای االخوین دمادویة خفیفة مذکوره نمایند و از کندر و انزروت و صبر و مرو

و مائیت  شود مینفاخات گاهی نفاخات مائیه در بعض قشور قرنیه حادث  * 179* خالص شیاف ساخته استعمال کنند 

موض  و غور وردات و غائرتر از آن  حسب به باشد میو ال محاله مختلف  گردد میاربعه قرنیه محقفن درد و قشر از قشور 

زیادتی و نقصان او در مقدار و عدد که بزرگ و کثیرالعدد و یا کوجک و  حسب به باشد میروی ترست و گاهی مختلف 

امتزاج  حسب بهقلیل العدد بود و گاهی در لون فی نفسه که مائیت آن صرف بسیط نیست بلکه ممزوج به خلط است و 

انی یا ثالث اختالف موض  حدوث آن تحت قشر اولی یا ث حسب بهآن خلط متلون بلون آن باشد و یا اختالف رنگ آن 

باشد و گاهی در قوام که رقیق سری  التحلیل باشد و سری  النفوذ و قلیل النتو از انبساط آن باشد و یا غلیظ بطی التحلیل 

در قشر اولی بود سیله  آنچهو  باشد میو النفوذ و کثیر النتو از انبساط آن و گاهی در عذوبت وحدت و اکالیت او مختلف 

و صعب ست و کثیرالمائیه ها دردی جه بتمدید و  گردد میاست و آنجه غائر بود ابیص محسوس مینماید و سهل العالج 

محاذی ثقبه باشد بعبارت  آنچهتاکیل هر دو مؤلم بوده هر چند غائرتر باشد تمدید و انتشار و تاکل وردات او بیشتر بود و 

 باشد میدة او در اکثر مالح یا حریف اکال مضرت رساند بلکه باعث کوری است و خصوصاً هر گاه تاکل و قرحه و ما
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خلط  حسب بهصفرا و این علت عسرالتحلیل والعالج است عالج در ابتدا فصد قیفال استفراغ ....اختالط مائیت با سبب به

ی از شیاف محلله در چشم و چون به اندکغالب و تعدیل مزاج و تلطیف غذا و بعد از آن قطور شیاف مبیض غیر افیونی 

ی از آن تحلیل یلفت ذرور نمایند اوال شیاف ابیض تا زائل گردد و اگر تحلیل نیابد استعمال نیابند شیافی که بسیار

گردد بعالج قروح معالجه نمایند و شیخ .....تحلیل آن زیاده باشد مانند مرمکی ححلول با شراب و سکبینج و چون

وای طین شاموس که از گل شاموس بریان سه وقیه و توتیا میفرماید مادامیکه صغیر باشد بادویة مجففه عالج کنند و د

مغسول هر واحد دو وقیه توبال مس مغسول چهار وقیه و در بعضی نسخ یک وقیه افیون .....یک وقیه و اقلیمیای مغسول

سه وقیه ممصغ چهار وقیه آب باران سوده شیاف ساخته باشند آب حلبه استعمال نمایند و هر گاه کالن گردد بآهن 

 آب بهو این را سبب است یبوست قرنیه و انص خشونت قرنیه یعنی درشتی که در سیاهی چشم عار  شودعالج کنند 

که هنگام پوشیدن و  آن استغلط حاد یا شور بر قرنیه و تغییر مزاج این طبقه باستعمال ادویة حاده اکاله و عالمتش 

ایذای حرکت پلک اشک بیرون آید و  سبب بهگذرد و گشادن چشم چنان معلوم شود که پلک باال بر چیزی درشت می

گودهی دهد  بر آنمذکوره نیز  اسبابدرشتی و ناهمواری طبقه اند کور بمعاینه کنندة آن تیز نماید و تقدم تدابیر موجدة 

 عالج اول مرطبات استفاده کنند باغذیه مرطبه مثل مزورات معمول باشیای چرب و لحوم خفیف مثل شورباجات و پاچة

بز و گوسفند و پیه مرغ و فالوده متخذ از شیر بز جوان اگر با آن تپ نباشد و اشربة مرطب دماغ مثل خمیرة بنفشه و 

مرطب و ریختن آنها م  شیر بر سر و استحمام و قطورات با دهان مرطبه و شیر  های به روغنشربت نیلوفر و تغریق سر 

تبدیل مزاج مرطبات .....   یابس دماغی مفصل مسطور شده و ایضاًدختران و لعاب اسپغول و جز آن که در عالج امرا

مثل آب گشنیز سبز و آب مکو و آب برگ سدا گالب و بستان افروز همه و یا یکی ازینها بلعاب اسپغول در چشم 

وشند و متوالیه در چشم د به دفعاتبز سوده بر پشت چشم ضماد سازند و شیر دختران هر روز  به شیرچکانند و جو تنها 

بعد حصول مالست و سکون لذع اگر سببش خلط مالح یا خریف باشد ممسل صفرا دهند و در طبیخ بنفشه و گل سرخ 

و نیلوفر و مکوه هر یک نه ماشه سپستان شصت عدد عناب بیست عدد مغز فلوس و ترنجبین هر یک هفت توله گلقند 

که در ماءالجبن نوشانند و  آن استیز سودمند است و بهتر چار توله حل کرده روغن بادام هفت ماشه داخل کرده دادن ن

ی روغن بنفشه در چشم کشند و لعاب بهدانه همراه کتیرا و به اندکقطعة اسرب بر کف دست یا بر لی بمالند و سیاهی او 

بلند نتو القرنیه یعنی قدری روغن بنفشه در چشم کشیدن نیز سودمندست و کذا خون بال کبوتر بچه چکانیدن مفید 

سببش در آمدن خلط ریحی ست در زیر این طبقه یا  شدن سیاهی چشم از سفیدی آن چنانکه بلندی او ظاهر نماید

 آب بهبلغم و حب ایارج نمایند و بعد تنقیه رفاده خرقة کتان  مسهل بهعالج اول تنقیه  در آن گردد میورمی که حادث 
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و ادویه محلله چون ذرور اصفر و شیاف احمر در چشم کشند و  و گالب تر کرده بر چشم نهاده بر بندند الثعلب عنب

غذا کنند و بر اغذیة ناشفة خفیفه مثل گوشت تیهو و تذرو و قبح .....نمایند انکبابهای گرم روی بشویند و بر بخار او آب به

نمایند و .....باشد تسکین و درّاج و گنجشک اقتصار ورزند و از اکثار غذا و امتال من  نمایند و اگر حرارت در مزاج مریض

مصطکی م  اندکی آب جو مطبوخ مسعوط کنند که بسرعت زائل کند و  به روغناگر مزاج علیل و یا بر اعتدال باشد 

سودمندست و کذلک دارفلفل دو ثلث درم پوست هلیله * 181*چیزهای قابض چون شادنج و غیره در چشم کشیدن 

سائیده ....یک یکدرم و شادنج مغسول سرمة اصفهانی هر یک یکنیم درم زرد نیم درم اقلیمیای فضی زبد البحر هر

داخل کرده مجموع را سحق بلیغ نموده بیخته اکتحال نمایند و اگر  در آنبحریر بیخته یک طسوج قرنفل مسحوق 

میای طبیعت مقتضی و حاجت قوی باشد فصد قیفال نمایند و بولس گفته که بعد فصد و تلیین طبیعت سداب خشک اقلی

بثور عین فضی صمغ عربی مساوی کوفته بیخته در چشم ذرور نمایند و برفادة محکم به بندند تا آنکه نتو زائل گردد 

بثره که بر قرنیه افتد سفید باشد و آنجه بر ملتحمه حادث گردد سرخ بود و اکثر حدوث بثره از صفرا یا از خون صفراوی 

بود و عالمتش درد و ضربان و سرخی و سفیدی چشم و کثرت اشک پس اگر ماده اندک و شیرین باشد وج  کمتر بود 

د ضربان و درد بشدت بود و خطر اکثر و امین الدوله گفته که بثره و اگر ماده بسیار و رقیق و حاد حریف و یا بورتی باش

زیادتی  حسب بهمادة آن از رنگ و وج  و اعرا  مخصوصة آن  شود میو شناخته  گردد میدر قرنیه از هر ماده عار  

ه مینماید و ظاهری از قشور اربعه قرنیه باشد صافی و سیا..... و کمی و کثرت و قلت رداءت و موض  حصول آن و بثره

و  باشد می...... در قشر ثالث افتد سفید و شدید الوج  آنچهبا درد اندک بود و این سالم تر است اگر محاذی ثقبه نباشد و 

آنکه در قشر ثانی بود اغبر و در سفیدی و سیاهی و وج  ورداءت متوسط باشد بالجمله بثره که مقابل ثقبه باشد در هر 

آنکه محاذی ثبقه نباشد که اثر وی مان  بصارت  به خالفبصارت میکند ..... ند مالقشری که بود روی ست بعد ا

که بثره بهیئتی در می آید که گویا نقطة سرخ ست  آن استو گویند که فرق میان ابتدای بثره و ابتدای قرحه  شود مین

د باشد عالج بزودی فصد و این مر  مطلقا مخوف ست خصوص که با وج  شدی باشد میو رنگ قرحه در ابتدا سفید 

حجامت با شرط نمایند و مسهل صفرا دهند و از غذا بر مزورات باردة متخذه از ما ش و کدو و اسفاناخ و ..... قیفال کنند

بآشامیدن اشربة مبرده مثل شیرة تخم کاهو و شیرة تخم .... خرفه و خیار و کدو اقتصار ورزند و تطفیة مزاج و تسکین

یا شربت عناب یا شربت نیلوفر نمایند و بعد فصد شیاف ابیض در شیر دختران حل نموده و به خرفه با شربت خشخا ش 

پاره پنبه کهنه آلوده بر چشم گذارند یا لعاب بزرقطونا و گالب و آب برگ گشنیز خوب ممزوج نموده در چشم چکانند و 

شدید باشد قدری رسوت بامشمه افیون و  یا خرفه بآن تر نموده بر چشم گذارند تا آنکه وج  تسکین یابد و اگر وج 
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شیر دختران در چشم دوشند و بعد از آن مدام  عده بهکاهو تازه بر چشم طال کردن باکی نیست و  آب بهزعفران محلول 

لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه در چشم چکانند و قطور معمول از جو مقشر و بهدانه و انزروت که در قروح بیاید الزم 

دختر حل کرده استعمال  به شیرو یا شیاف ابیض ..... ر گاه درد ساکن شود و بثور بنضج شروع کند ذرور ملکاگیرند و ه

نمایند و هر گاه بثره منفجر گردد و ریم خارج شود بعالج قروح پردازند و بعضی گویند که بعد فصد و اسهال و استعمال 

ی بکار برند و گاهی ادویة مخدره وقت شدت الم استعمال شیاف ابیض با سفیدی بیضه مرغ یا شیر دختران شیاف ورد

 به شیربپاشند و چون نضج مده و انفجار بثره بطول انجامد شیاف اصفر  بر آنمی نمایند و اگر منتشف نگردد شادنج 

به دختران حل کرده در چشم بچکانند و بقول شیخ در بثره بعد فصد خون کبوتر بچه یا شفنین بچکانند و سفیدی بیضه 

و روغن گل حل کرده بصوف آلوده بر چشم نهند و شیر که در آن تخم مرو تر کرده باشند و شیاف ابار در چشم  سرکه

و مسهل اخذ کنند و در  به فصدرمد و قروح از تقلیل غذا و جذب ماده باسفل  آب بهچکانند با جملة تدبیر این مر  از 

کشند و اگر مور سرج عار   چشم بهو در انحطاط شیاف احمر لین ..... ضابتدار و ادعات بکار برند و در انتها شیاف ابی

از فصد و اسهال و تعدیل مزاج ...... گردد عالج آن نمایند وهبه اهلل و امین الدوله گویند که عالج بثور در ابتدا مثل عالج

در ابتدا شیاف ابیض و ذرور  و تقویت چشم بادویة مبرده مان  فضول و مخدر مسکن وج  نمایند و اگر درد اندک باشد

ملکا استعمال کنند و در انتها ملکا یا تنها بهترست و یا شیاف ابیض کندری و در انحطاط شیاف احمر لین و اگر مدت 

دراز گردد و تحلیل نیابد روشنایا استعمال نمایند و حکیم علی در شرح قانون می نویسد که از معالجات این بعد تنقیة 

دردی تبخیر و حدت نماند و اغذیة ..... خره از تصاعدست و اصالح کیفیت ماده و تلطیف غذا و اصالحبدن و سر من  اب

بهترست و ترک لحوم اولی بعد از آن ادویة مخرج ماده استعمال کنند و باید که در ابتدا ادویه مسخنه  آب بهتفه درین 

هذا شیاف ابیض و مانند آن جائز نیست خاصه افیونی و اقتصار کنند و مسده هم نباشند و ل..... استعمال ننمایند بلکه

و ادویه  کنند میو گاهی توبال مس مغسول اضافه .... بهترین مجففات درین وقت توتیا وسرمة مغسول و گل شاموس و

ن بثور و هر گاه ای.... حلبه یا شیر زنان یا شیر خر استعمال نمایند و گاهی وقت شدت درد و در ابتدا بر شیر تنها آب به

مزمن شود از استعمال محلالت مثل شیاف احمر لین پس حاد و روشنایا بلکه سکبینج چاره نباشد و هر گاه قرحه شود 

 آب بهشیاف زنگار معمول در سبل و بیا  زنگار کف دریا شب یمانی بریان کتیرا مساوی بکپاس * 181-0..... *عالج

ف پهولی جهت پهولی و جاله وناخنه مجرب نمک الهوری یکدرم لیمو سحق نمایند و شیاف ساخته در چشم کشند شیا

قرنفل کاله دار مرچ سیاه هر یک پنج عدد افیون یک سرخ خرمهرة سوخته یکعدد پرچة چینی سفید یکماشه کافور 

بهیم سینی چهار سرخ گهونگچی سفید پنج عدد اول گهونگچی را پوست دور کرزه سوخته مثل انگشت نمایند و همه 
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لیمون کهرل کنند پس شیاف ساخته  آب بهفلوس نشانده باشند  در آنرا در ظرف آهنی و دستة چوب نیم که ادویه 

ساده سوده اندرون چشم بکشند و بالی آن طال نمایند شیاف اخضر که جرب و سبل و  آب بهلیمو یا  آب بهنگهدارند و 

ی فضه اشق صمغ عربی سفیدة ارزیز هر یک دمعه و گل چشم را مجرب حکیم شریف خان ست زنگار سه درم اقلیمیا

سداب بسرشند و شیاف سازند شیاف عجیب برای جرب و بیا  و ظفره و سبل ناف  نوشادر نیم مثقال  آب بهدو درم 

سداب  آب بهبورق کف دریا هر یک یکدرم اشق یک مثقال زرنیخ سرخ دو درم زنگار سه درم قلقطار ششدرم اشق را 

مثل غبار سوده آمیخته شیاف سازند و در سایه خشک کنند شیاف که بیا  غلیظ ببرد و باصره حل کرده و دیگر ادویه 

را یاری دهد از بیا  حکیم واصل خان سکبینج اشق زرد چوب هر یک یک جزو کف دریا نمک الهوری هر یک دو 

د و در سایه خشک نموده بادیان خمیر کرده شیاف مثل جو سازن آب بهجزو زنگار رب  جزو همه را خوب صالیه نموده 

سائیده بمیل در چشم کشند کحل یاسمین که برای گل چشم بارها آزموده و بهزارها نف  نموده گل  آب بهوقت حاجت 

کنجد چهارصد عدد گل چنبیلی چهارصد عدد فلفل گرد چهار صد عدد شب یمانی بریان دو دام پخته خوب باریک 

رف  بیا  بیعدیل است و در اندک زمان قط  میکند شیشة سبز کهرل نموده در چشم کشند کحل بقراطی جهت 

محرق مغسول دو درم بورة ارمنی کف دریا هر یک یکدرم کحل سازند کحل فلفل ناف  بیا  و سبل و ظفره و رمد 

 آب بهکهنه و کدورت چشم و شبکوری فلفل گرد یکماشه در زهرة گاو یا بز ترکرده خشک نموده آنبه هلدی هموزن آن 

لیمو چهار بار سرد کرده مغز تخم کهرنی غنچة یاسمین هر  آب بهو تر کرده خشک ساخته سنگ بصری گرم نموده لیم

یک نیم درم باریک سائیده بکار برند کحل صابون که از حافظ عنایت اهلل بحکیم شریف خان رسیده و جهت بیا  و 

ه و نیم ماشه صابون را از کارد باریک ریزه ریزه نزول آب تجربه کرده اند صابون پنجدام نیله تهوتهه رال هر یک س

کرده در ظرف آهنی بر آتش نهند تا مثل آب شود بعد از آن نیله تهوتهه رال انداخته از دستة آهنی حل کنند و زیر آن 

فته آتش تیز نمایند تا که رنگ دوا سیاه شود بعد از آن فرود آورده نگاهدارند وقت حاجت مثل دانه خشخا ش یا کنجد گر

در صدف قدری آب انداخته دوا را خوب حل کنند و در چشم کشند بعد سه روز باز استعمال نمایند کحل مجرب حکیم 

سبل و بیا  شادنج مغسول ده درم پوست هلیله زرد زنجبیل هر یک پنجدرم فلفل سفید دو درم  به جهتذکاءاهلل خان 

شریف خان برای سبل و ناخنه و بیا  مس سوخته نوشادر یکدرم تیار ساخته در چشم کشند کحل مجرب حکیم 

شادنج مغسول هر یک پنج ماشه اقلیمیای فضه دو ماشه زنگار صبر بورة ارمنی هر یک یکماشه فلفل گرد دار فلفل 

زعفران هر یک نیم ماشه کوفته بیخته سرمه سا نموده در چشم کشند کحل مجرب برای سبل و بیا  و غیره توتیای 

ران انزروت سفیده توتیای بارونی هر یک یکدرم قرنفل ده عدد فلفل سیاه هشت عدد مشک خالص قلم پاوسیر مامی
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مقرری تیار سازند کحل برای اکثر بیماریهای  دستور بهیک ماشه زردچوب دو گره زعفران نیم توله یا برابر زرد چوب 

ست هلیله زرد پوست هلیله چشم چون بیا  و ظفره و سبل و حمرت و ضعف بصر و دمعه و جرب در عمل ست پو

آمله هر واحد نیم رطل در دو سه رطل آب شیرین یک شبانه روز تر کنند و آب صاف گرفته جست بقدر نیم پاو یک 

صد و بیست بار گداخته در آب مذکور سرد نمایند که بقدر دو دام ماند از آن جست مسمار سازند و در چوب نیب نصب 

از آن مسمار و چوب باریک بسایند تا آنکه رنگ شوره سیاه گردد در چشم اکتحال نمایند و شورة قلمی سفید گرفته 

نموده باشند کاجل جهت سبل و بیا  و تقویت بصر و دیگر امرا  چشم بسیار ناف  ست مامیران یک ماشه قرنفل 

بیخ گالب هر یک ماشه  در پاو آثار شیر بجوشانند و در سایه خشک نمایند سنگ بصری سرمة سفید دودهی زردچوب 

یک یکماشه مغز تخم کهرنی کونپل انار کونپل بکاین هر یک همه را باریک سائیده در روغن مادة گاو نیم پاو سه روز 

خمیر نمایند بعد از آن بر پارچة سرخ مالیده فتیله ساخته چراغ روشن نموده کاجل در ظرف چینی خام بگیرند و بعد یک 

ریم زیر قرنیه در عمق او و یا در قرب او محتبس شود پس موض  قرنیه ....المده کمون* 180*روز در چشم کشند 

نیه که منفجر نشود و ...مشابه بشکل ظفر نماید و اگر با تاکل باشد آنرا قلقطاریا نامند و سببش وقوع قرحه یا بثره است 

نماید و مستحیل بریم گردد و  آب هبریم بند بماند یا حدوث رمد شدید یا صداع قوی که فضله آن بسوی این موض  انص

نیه در گیرد و گاهی موض  کثیر ازان اخذ کند بحدی که بر همه سیاهی چشم مشتمل ...گاهی این مده موض  قلیل 

و  الملک اکلیلحلبه و .... استعمال تکمید ه گردد و این روی ترست عالج بعد تنقیة بدن و دماغ بهر نضج و تحلیل ب

پردازند و لعاب حلبه و تخم کتان فقط یا ذرور اصفر در ان یا در شیر دختر  آب به استحمام و انکساعت بساعت و  بابونه

حلبه حل کرده چکانند و چکانیدن شیاف  آب بهجزو زعفران نیم جزو باریک سائیده  حل کرده در چشم چکانند کندر یک

یشای فضی اقلیمیای فضه باریک سائیده در نشف و تحلیل مده مارقش به جهت عده بهحلبه محلل است  آب بهاحمر لین 

چشم پروآ کنند و شیاف وردی بنسخه طبری استعمال نمایند و هرگاه تحلیل نشود و در انفجار درنگ گردد سکبینج و 

آرند و  عمل بهحلبه استعمال نمایند و اگر مده از بثره و قرحه نباشد اکتحال و ذرور مارقشیشای فضه ....اشق محلول در 

عالج قروح چشم ه صورت بدستکاری شوند و بعد از آن ب ینا لیل نگردد نضج هم نیابد و مان  بصر شود ناچار دراگر تح

الملک و  اکلیله شراب عسل و آب حلبه و شیاف کندر و زعفران عالج کنند و یا ب به مثلقول فولس ه رجوع نمایند و ب

شیاف مر و شاهتره کنند و اگر هنوز قرحه  به مثلو نقای او مطبوخ نضج دهند اگر رمد مان  نباشد .... لعاب بزرکتان 

یک رطل ساخته استعمال نمایند و ایضاً .... نشده باشد شیاف از قلقدیس و زعفران هر واحد یک وقیه هر یک نیم درم 

ه آرند و جالینوس گوید ک عمل بهدوای مقناطیس که در ظفره گذشت و دوای طین شاموس که در نفاخات مذکور شد 



667 
 

فصد و مسهل شیاف احمر لین پس ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد پس باسلیقون و عزیزی و مانند آن استعمال .... 

که اول تنقیة بدن و سر نمایند و اصالح  آن استنمایند تا استعمال ادویه بتدریج باشد و بعضی گفته اند که از معالجة او 

مواد چشم باشد مثل ....  آنچهاقتصار ورزند اگر خوف ضعف قوت نباشد و  غذا و تلطیف و تقلیل او کنند و بر مزورات

بر بخار آب گرم  آب  بهصعتر وثوم و شراب بخورند اگر از رمد و کثرت حرارت مان  نباشد بعد از آن اکثار حمام و انک

سخنه جرم قرنیه که مجفف و ادویة موضعیة محللة ملینة مرققة م عده بهملطفات جوشانیده باشند .... نمایند خصوصاً که 

و سالقة  الملک اکلیلباشند مثل آب حلبه و لعاب او و آب  می.... شدید التسخین نباشد استعمال کنند و این چنین ادویه 

وت ....کرنب هر واحد بعسل و شکر بکار برند و کذا لعاب تخم کتان و شراب عسل و اگر با قرحه باشد شیاف مرکب از 

یض کندری یا شیاف ابیض انزروتی و ملکایا سودمندست و ایضاً از کندر و مر و زعفران و اشق و و کندر یا شیاف اب

وقیه سوده  مگداحلبه مفید بود و کذالک شیاف احمر لین و ایضاً مر و زعفران و صبر .... جندبیدستر شیاف ساخته 

ست بنابر تنقیة مده و ....که برای قلقطار یا سه وقیه عسل نیم رطل آمیخته هر روز دو سه بار استعمال نمایند  شراب به

و اگر با کمنه رمد باشد چکانیدن شیر بغایت ناف  بود زیرا  گردد میسکبینج و قرفیون  به مثلالتحام لحم و گاهی محتاج 

حلبه و لعاب  آب بهم  تسکین وج  و انضاج ست و اول تنها استعمال کنند و بعد از آن .... جال و تحلیل  در آنکه 

حوال ناف  است و ضماد فوتنج نهری ....محلل و ملین باشد در  آنچهبزرکتان و مانند آن تقویت دهند و تضمید چشم بد

کمنه تحت عین مجرب سویدی ست و ضماد برگ مرزنجو ش بعسل یا  شراب بهپخته و کذا مغز نان مطبوخ  شراب به

ر و نمک و سرکه و آرد باقال م  آرد حلبه مساوی و ثوم سوخته و خردل بیخ ترب و تخم آن و صب.... سرکه آمیخته و یا 

و  به زیتو بیخ فاشرا....هر واحد بعسل آمیخته و با برگ فلفل الماء م  ثمر آن و کمون بری ممضوغ بزفت و عسل 

خشک تنها یا و بیخ بلبوس بزردی بیضه آمیخته و زوفای  به زیتمطبوخ و بیخ انجدان  شراب بهخون ورشان و قسطرن 

به ون و لعاب دهن صائم  و ثافسیا م  کندر بموم و سندروس و زیره خائیده و .... و پنیر تازه غیر مملح  به زیتمطبوخ 

کرسنه و خون کبوتر و خون شفنین و مرقشیسا ....و عسل آمیخته و سماق و قصب الزریره و مغز جوز و مقل ازرق  زیت

به .... سرکه سرشته هر واحد ناف  کمنه تحت عین است و بعضی اطبا گفته اند  ترب و افسنتین بعسل یا آب بهو مر 

بمویزج  و عاقر فرحا غرغره نمایند و بذرور کمنه اکتحال کنند و یا از ذرور مذکور در  عده بهاز ایارج ابتدا کنند  استفراغ

ی نویسد که اگر باین عالجها زائل در آب بادیان سوده در چشم کشند و صاحب ذخیره م.... آب بادیان سرشته شیاف 

قرحة چشم در اکثر از ....  قروح عین. نشود عالج طرفه کنند و اگر کفایت نکند ادویه که در نزول الماء بباید بکار برند

و یا از ضربه و صدمه و نخس بسوزن و خار و چیزی سرتیز و تیر و سنگ و مانند  شود میاخالط حادة محرقة لذاعه پیدا 
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و وض  روادع قبل تنقیه و استعمال اکحال حاده در امرا  یابسه نیز * 382*و جدری سوء عالج در مثل رمد  آن و از

اختالف در ظهور و غور و اجزای مکان هفت نوع نوشته اند چهار ازان بر سطح قرنیه که جالینوس  حسب بهافتد و آن 

ن در رنگ که بر سیاهی چشم منتشر باشد و جای آنرا قروح و بعض متقدمین خشونت گویند نخستین قرحه شبیه بدخا

خفی نامند و گاهی قتام گویند و در یونانی اخیلوس خوانند بمعنی ظلمت یا غبار و دوم قدری عمیق تر ...بسیار از آن در 

ویند ازان و شدید البیا  و صغیر الحجم و آن مسمی به دغمام ست و گاهی این را نیز فنام خوانند و بیونانی فافالیون گ

بمعنی ابرو سوم بر اکلیل سیاهی چشم افتدو قدری از بیا  ملتحمه در گیرد پس مر بر حدقه بود سفید نماید و انجه بر 

ملتحمه باشد سرخ بود و این را اکلیلی و بیونانی ارنیون گویند یعنی صاحب دو رنگ و غور این قرحه بیشتر از نوع دوم 

ز نامند و بیونانی هقیقاد ماوا بیقومیا یعنی یعنی احتراقی و اسقوما یعنی ست و چهار مسمی باحتراقی ست و صوفی نی

شعبیه گویند و این بر ظاهر حدقه مثل صوف صغیر و پنبه باشد و عروق شعریه بود و غور این کمتر از دوم و سوم ست 

ی جب نامند و قرطه عمیق ضیق و سه ازان غائر بود نوع اول آنرا بیونانی بوتویون گویند یعنی عمیق و نیز بوثریون بمعن

مستدیر صافی اللون مائل بسرخی بقدر جاورس ست و ثانی را بیونانی قولوما یعنی حافر نامند و مسماری نیز گویند و 

عمق ان قلیل تر بود تا وسی  تر گیرد و چرکناک بود و ثالث را بیونانی افیقوما یعنی احتراقی خوانند و آن قرحة عمیق 

شکریشه و با رطوبت بسیار و حدت شدید و تنقیة آن مخاطرة سیالن رطوبت چشم ست بالجمله ذی و سخ و ذات خ

.... و بیشتر مبدأ قرحه از داخل بود و ل شود میضربه حادث  سبب بهقروح حادث در قرنیه یا عقب رمد و یا بعد بثور و یا 

ربان و نخس و کثرت اشک بود پس اگر خارج منفجر شود و گاهی بالعکس باشد و نشان قرحه در مقله شدت درد و ض

بر حمرت سائر اجزا غالب باشد ظاهر شود و این سالمترین .... قرحه در ملتحمه باشد بر سفیدی چشم نقطة سرخ که 

گویند .... غیر غائر باشد قرحه آنچهاز قرحه درین طبقه غائر بود آنرا دبیله نامند و  آنچهقرحه است اگر بانک درد باشد و 

ر طبقه قرنیه افتد در سیاهی چشم نقطة سفید پدید آید و اگر در طبقة عنبیه حادث شود در برابر حدقه نقطة سرخ و اگر د

ی سرخ ظهور نماید و این بدترین قرحه بود گاهی قرنیه را می شکافد و اگر قرحه در طبقات دیگر باشد ها رگمنتسج به 

بر رفاده یافته .... عد جوشش مده و شگافتن طبقات و هر گاه بجز درد شدید چیزی از آثار قرحه محسوس نگردد مگر ب

شود بر درد سخت و ضربان قوی داللت کند و اگر زرد یا تیره یا رقیق باشد عوار  مذکوره خفیف تر بود و اگر سرخ 

و انطباق  اندک در آنکه ظاهر و در ملتحمه باشد و الم و قلق و دمعه  آن استقروح .... آید درد بسیار خفیف باشد و 

جهت آنکه نتو بسومی این موض  .... پلک ممکن بود وردی آنکه بعکس این باشد و ازان بدتر انجه بر قرنیه اسفل نا

آنکه ایت بصر را می پوشاند و گویند که  به جهتسریعترست و بدترین جمی  قرحه است که بر حدقه بمقابل ناظر باشد 
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و آن مخصوص بموض  معین از چشم نبود و در هر موض  چشم که حادث  که ذات العروق نامند.... نوعی از قرحه غر

شود نقطة محیط با شعبهای عروق کثیر و منتسج مثل شبکه ظاهر گردد طبقات را در گیرد و مبدأ او از شبکیه بود و 

یا کمتر  چشم را ازان نجاح حاصل نشود و بسوی دبیله انتقال می نماید عالج بسرعت فصد سررو کنند و در هر هفته

صفرا و حب هلیله و یا  مسهل بهگرفته باشند و گاهی در آن حاجت بحجامت قفا و ارسال علق افتد و تنقیه .... ازان قد

و تبرید رمد دهند و اگر با  مفید استبماء الفواکه یا مطبوخ فواکه یا مطبوخ هلیله یا نقوع آن و حب بنفشه و ماءالجبن 

ا ش بدهند و ترطیب دماغ با دهان مرطبه نمایند و اگر با حرارت مزاج و سرخی و سهر و شدت ضربان باشد شربت خشخ

گرمی سر و وجه باشد عناب بنفشه ترنجبین استعمال کنند و از گوشت و شراب پرهیزند و بقول بارده بخورند و بقول 

آن نف  کثیر دارد و فصد جاذبه بسوی اسفل و ازینجهت حجامت ساقین در .... تنقیة رأس ست با آب بهشیخ عمده درین 

و در هر چهار روز بمخرجات فضول از مطبوخات و نقوعات ادامت  مفید استصافن و بستن اطراف و مالیدن آن نیز 

مذکور در رمد حار کنند و بادویة که جام  میان تسکین  به استفراغاسهال نمایند و اگر با آن رمد باشد اول عالج رمد 

قرحه باشد مثل شیاف نشاستجی و کندری و اسفیداجی و تقطیر شیر زنان در چشم و اگر با آن سیالن خلط .... وج 

قوت مانعه باشد مخلوط سازند بالجمله شیر زنان در چشم چکانند و شیاف ابیض در سفیدی بیضة  در آنباشد جیزیکه 

مخدره بر چشم .... یا در شیر زنان حل کرده قطور کنند و پنبه بدان آلوده بر چشم نهند و چون گرم گردد تبدیل نما مرغ

لذع باشد از چشم دور دارند و ادویة که در غایت بعد از لذع باشند مثل توتیای مغسول و صبر  در آنطال کنند و دوائیکه 

یشانی ضماد کنند پس اگر درد تسکین یابد امید تحلیل ماده بود و اال دلیل و ادویة قابضه بر پ.... و مر و مانند آن ا

جوشانیده باشند آمیخته  الملک اکلیل در آن.... اجتماع ماده و مده درینصورت منضجات مثل لعاب حلبه و تخم کتان تنها 

.... تحال و لطوخ جفن بزعفران و تقطیر نمایند سه روز در فاده بسته دارند و گویند که اکتحال ساذج هندی و اک چشم به

منضج قروح ست باید که بآرد جو و آرد باقال وآرد گندم بماءالعسل پخته بر چشم ضماد کنند و شیاف کندر * .... 181*

در چشم تقطیر کنند تا آنکه مده بر رفاده .... در چشم چکانند و به بندند و یا تخم مرو در شیر تر کرده صاف نموده 

بعد از ظهور چرک و ریم بر رفاده اگر قرحه بلند شود و مورسرج گردد عالج آن نمایند و اال ماءالعسل فقط ظاهر گردد و 

آرند و شیاف ابار و  عمل بهیا بلعاب حلبة مغسول به شیر بز تنها در چشم چکانند و شیاف ابیض انزروتی در شیر زنان 

ب قلعی ر کدام دو درم کوفته بیخته ساخته باشند استعمال ذرور انزروت که از نشاسته سه درم و انزروت مدبر سفید آ

نمایند و اکتحال مرارة قنفذ و کذا عصارة زیتون بری و صمغ او نیز جالی و سخ قرحه است و پس از آنکه قرحه از ریم 

غسول پاک شود شیاف کندر بچکانند بر آن رفاده گذاشته بمالیمت بعصابه بربندند و سنکهه سوخته و شادنج هر دو م
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مساوی سائیده ذرور نمایند که مجرب است و استعمال ذرور که در قرحه و بثره بغایت مجرب است و اکسیرین و اغبر 

شیاف کندر که در قروح چشم مستعمل کنند انزروت  ضفتلولوی و شیاف تفاح و شیاف ابیض کندری همه مفید 

ته شیاف سازند و باقی مرکبات مذکوره در مر  رمد سفیده ارزیز مساوی در سفیدی بیضه آمیخ....نشاسته صمغ عربی 

بچکانند تا آنکه مده ظاهر نگردد بر رفاده و بعد  در آن....و بیا  چشم و غیره مسطور است و بقول رازی شیاف کندری 

کسیرین ازان شیاف ابار بچکانند تا غور آن برابر گردد و گوشت بروید و اگر بثره عظیم و قریب بناظر یا زیر ان باشد با

بلند نگردد و برنیاید و رفاده را محکم به بندند و بر پشت بخوابند و از حرکت قوی احتراز نمایند و بقول ....معالجه نمایند 

خنه و ناردین هر دو آمیخته و کذا شقایق ....دیسقوریدس و غیره اکتحال آبنوس محرق و غیر محرق و کذا تخم خرما 

ر هندی و حلزون محرق و دخان زفت و توبال نحاس و پوست بیضه مکلس و سکبینج النعمان و طباشیر و مر و تخم تم

زنان  و مرارة سنور و عقاب و ماکیان را  به شیرعصارة لوف و حجر لبنی و عصارة قنطوریون ....و اشق با کندر آمیخته 

و  آن استقرحه و مجفف .... هر واحد  الطیب سنبلسخت مغسول و مرقشیشا و ابریشم محرق و گل سرخ و بزرورد و 

 بعداندمالزنان در چشم نیز التحام قرحه می نماید و  به شیرتقطیر گل مختوم در شیر زنان حل کرده و کذا خس بری 

نهند و یا شیاف احمر لین پس شیاف اغبر و بعد ازان شیاف  بر آناب سائیده ....اگر اثر قرحه باقی باشد استخوان پوسیده 

صارة حند قوفای ...آرند و گویند که اکتحال  عمل بهبرای رف  اثار قروح و جدری خواهد آمد  هو آنچاخضر بکار برند 

بستانی بعسل آمیخته و یا کندر و یا قشار آن و یا عصاره شقایق النعمان مطبوخ بطال و یا سکبینج و یا زهرة خرگو ش 

ل طفل نابالغ در ظرف مسی بی قلعی بعسل زهر ملح و یا مرجان و یا بو.... زنان حل کرده  به شیربسمن سرشته و 

ـقطیر خون فاخته در ... شنجارجوشانیده و یا عصاره قنطوریون و یا مروارید و یا زجاج محرق مغسول بتکرار و یا عصاره 

انطاکی می نویسد که اول فصد نمایند بعد از آن تنقیه و تلطیف غذا  اقوال اطبّاچشم هر واحد جالی آثار قروح عین ست 

ـانیه کنند و اگر صحت ظاهر نگردد حجامت ساقین و فصد سدغین و قط  شریان اذنین ....ترک زفر و حرکت بدنیه و و 

 عده بهادویة وضعیه بکار برند و بهترین آنها برای غسل قرحه شیر زنان و شیر خر و لعاب حلبه است  عده بهنمایند 

و طباشیر نصف یکجزو و این ترکیب مجرب ست و بر  اکتحال بمرجان سوخته و تخم خرما و صبر و کتیرا مساوی

ماده مثل آرد باقال و کندر و عدس و آس و سفیدی بیضه و قطران لطوخ سازند و  آب بهپیشانی مدتی برای من  انص

قروح اثر باقی ماند .... بدخانهای کندر و مر و میعه و قطران مساوی م  زعفران و شیر زنان اکتحال نمایند پس اگر 

به مروارید و زنگار وشکر تر کرده باشند و شیر زنان جالی آن نمایند و حکاکة سندروس بر مسن  در آنان بی کهآ به

مجفف بال لذع باشد  آنچهکه هر  آن است آب بهـون اختیار ادویه درین ....مجرب ست شیخ میفرماید که بالجمله  گالب
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استعمال نمایند و شیاف کندر سخت سودمندست و از  اختیار نمایند و هر گاه حرارت شدت کند شیاف شادنج لین

شیافات نافعه شیاف شقامون و شیاف فونیس ست و اگر با آن سیالن باشد شیاف دیوریس و شیاف امالون و شیاف 

کندی ناف  است و اگر سیالن با حدت باشد شیاف سارباتون و شیافات افیون و اگر بدون حدت باشد شیافی که در آن 

ـدکی از شیافات مذکوره یا بلعاب ....باشد بکار برند و اگر در قرحه چرک باشد بماءالعسل یا آب حلبه م   مر و ناردین

زنان پاک کنند و اگر قرحه با تاکل شدید باشد استعمال اطرخماطیقون مضطر گرداند و هر گاه قرحه  به شیربزرکتان یا 

مثل کندر تنها و نشاسته و سفیداب رصاص مغسول و شیاف ـفات بال لذع مثل شیاف کندر و ....پاک گردد باستعمال 

به ابیض و خصوصاً شیاف ابار متوجه گردند و کذلک رماه صدف مغسول به سفیدی بیضه یا رماه صدف کبیر مغسول 

آن شادنج ناف  و این شیاف لوبارس قوی ست اقلیمیا شانزده مثقال سفیدآب مغسول اوقیه نشاسته و افیون و کتیرا  مثل

باران آلوده و بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و ایضاً این شیاف که باسم اوست ازان  آب بهواحد دو مثقال سائیده  هر

محرق مغسول یک نشاسته رصاص محرق .... قوی ترست اقلیمیای محرق مغسول و سفیدآب هر یک هشت مر شش 

سائیده بسفیدی بیضه بسرشند و بدانند که اگر قرحه در چشم راست باشد  آب بهمغسول طلق هر واحد چهار کتیرا هشت 

بطرف چپ بخوابند و اگر در چپ باشد بجانب راست خواب نمایند و یا بر قفا بخوابند و ساده بلند دارند و واجب ست که 

اسفاناخ و مغز بادام خورانند و مزورة ما ش م  کدو یا * 184*در ابتدا تلطیف تدبیر نمایند و اغذیه مالئم چون ماءالشعیر 

و بعد انفجار قرحه پاچة بزغاله و گوشت چوزة مرغ و تیهو دادن مناسب ست و صاحب این مر  را از امتال و قی و 

عطسه و حرکت قوی و بالین پست داشتن و از اغذیه مغلظه و لحوم و هر جه گرم و شیرین باشد من  باید کرد و در 

نشاید و اگر بعد فصد و اسهال و تقطیر شیاف  در آنعلت لیکن طول مکث بهیچ حال  حمام داخل نشود مگر بعد نضج

که با قرحه در جفن خشونت و  آن استابیض در دو نخس قرحه ساکن نشود امید صالح او نباید داشت م ردی تر ازین 

یة مجفف جالی منقی و اسهال ادو به فصدجرب باشد صاحب جام  و کامل مینویسندکه در قروح عین بعد تنقیة بدن 

چرک باللذع مثل سفیدآب مغسول و اقلیمیای مغسول و صمغ عربی و شنج و شادنج مغسول و پوست بیضه و شیر زنان 

و نشاسته و امثال آن و بادویة مسکن وج  بتحذیر مانند افیون و پوست بیخ لفاح می افتد و در ابتدا شیاف ابیض بغیر 

چه شیاف مذکور مرکب از ادویة مجففة مبردة غیر لذاعه است و شیر مبرد ملین  دختران و چشم چکانند به شیرافیون 

خر یک جزو و از  به شیرجالی ست پس اگر قرحه در سطح قرنیه یا در طبقه اولی باشد بذرور ابیض مرکل انزروت مربی 

غذای علیل بمزور و اسفاناخ و  نشاسته نیم جزو ذرور سازند تا که نضج یابد بعد ازان بوردی و اکسیرین اکتحال نمایند و

ما ش و اب انار و مانند آن سازند و آب انار و گلقند و شیره تخم خرفه بنوشانند و بنفشة تازه و نیلوفر و صندل و گالب و 
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کافور ببویانند و از غضب و کثرت کار من  کنند و بدعت و راحت امر نمایند و مسکن مریض در موض  تاریک باشد و 

باقی نماند شیاف احمر لین و توتیا و کحل اصفهانی  در آندبیر قرحه پاک گردد و چشم قوت یابد و تری هر گاه ازین ت

واخراج خون حسب  به فصداستعمال کنند و اگر قرحه بتاکل طبقه قرنیه انجامد واز طبقه اولی بمابعد او تجاوز کند 

طب  فواکه و هلیلة مقوی بقدری ایارج نمایند تا حاجت ابتدا کنند پس مادة سائل بسوی چشم اگر حاد باشد اسهال بم

ة تخم به شیرتنقیة دماغ و سائر بدن حاصل شود و باغذیة مذکوره غذا سازند و جالب و آب انار میخو ش و شربت غوزه 

شیاف ابیض  عده بهبخورانند اگر حرارت قوی باشد و در چشم سفیدی بیضه یا شیر دختران چکانند .... خرفه بیاشامند و 

دو درم اقاقیا صمغ عربی هر کدام .... محلول بشی دختر استعمال نمایند و اگر از اقلیمیای فضه مغسول و مس سوخته 

دختران سوده بکار  به شیرسه درم سفیداب قلعی یکدرم باریک سوده بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و وقت حاجت 

و آب  به گالبور پنبه آلوده برچشم نهند و ایضاً اسبغول مضروب برند در ابتدای بثور و قروح نیز ناف  ست و در شیر مذک

حدت ماده و چشم مالئم بر فاده بربندند تا که نتو عار  عار   حسب بهگشنیز تر و روغن گل بر چشم ضماد کنند 

دید باشد نشود و اگر در نتو شروع کند در شد محکم و صالبت رفاده افزایند و هر وقت تبدیل رفاده کنند و اگر درد ش

حلبه محلل است حل سازند واگر درد ساکن نشود شیاف ابیض افیونی استعمال نمایند و از حضض و  آب بهشیاف را 

گشنیز سرشته و دیگر ادویه مخدره بر  آب بهکاهو یا از پوست خشخا ش یا بیخ لفاح باریک سائیده  آب بهقدری افیون 

مخدره که مضر چشم و بصر اند از چشم دور دارند و بعد سکون وج  چشم ضماد کنند و هر گاه درد تسکین یابد ادویة 

خر م  نشاسته و شکر طبرزد و یا شیاف ابیض  به شیرو انقطاع سیالن مادة حادة حاده منضجات مثل انزروت مربی 

ه شادنج حلبه سوده صبح و شام استعمال کنند تا که ماده نضج یابد و مده خارج گردد و ردی مرکب از پوست بیض آب به

آرند و باید که در  عمل بهو شبخ محرق هر واحد یک جزو کوفته بیخته در چشم ذرور سازند و اکسیرین و شیاف ابار 

شدید التخفیف باشد استعمال کنند و مناسب که تنقیة بدن از  آنچهاز وردی و اکسیرین .... قرحه عمیق تر و کثیر الوسخ 

بربندند و اگر اکسیرین و وردی بچرک و رطوبت کفایت نکند شبخ محرق تنها  فضول دو سه بار نمایند و رفاده قوی تر

استعمال کنند که او را منفعت بدین ست از جهت تجفیف که درو یست و این را تا نشف قرحه و التحام و تقویت چشم و 

و در حمام داخل شوند و آرند  عمل بهسطح او بکار برند و بعد از آن شیاف احمر لین و ذرور رمادی چند روز .... همو

احمر حاد و اخضر اکتحال  به شیافقوی گردد .... هر گاه چشم  عده بهت چوزة مرغ و تیهو و حلوان غذا سازند گوش به

احمر حاد و اخضر اکنحال نمایند و اگر از  به شیافکنند و ذرور بیا  چشم بکار برند پس اگر اجفان غلیظ شوند ایضاً 

ردد اقاقیا در اب جلنار یا آب آس حل کرده بر پلک ضماد نمایند و هر گاه با قروح چشم پلک مسترخی گ.... کثرت 
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و اگر صفرا باشد مطبوخ خیار شنبر ..... صداع عار  گردد بعالج صداع حار عالج کنند و اگر ماده دموی باشد فصـ

غیر حاد و فصد قیفالین کنند و اگر قرحة چشم می نویسد که استفراغ بادویة غیر عنیف و  آب بهاستعمال کنند طبری در 

در ابتدا این قطور لعاب اسبغول و لعاب کنوچه و  عده بهدر مزاج حرارت باشد  ماءالشعیر و از غذا بر مزورات اقتصار ورزند 

آتش انداخته بر  کوفته نیم.... و چند دانه  کوفته نیملعاب بهدانه در شیشه کرده باالیش شیر دختران و چند دانه جو مقشه 

 به روغنکثیر در چشم چکانند و اطراف کاسنی کوفته  به دفعاتهر روز  گرم نیمگذارند تا آنکه گرم گردد صاف نموده 

نرم گردد بلعابات مذکوره حل کرده بر پلک وقت خواب نهند و هر گاه قرحه نضج یابد .... بنفشه بجوشانند هر گاه مثل 

اضافه کرده هر *  185.... * مایند پس هر گاه مده ظهور نماید شیاف و قریب بخروج مده گردد شیاف ابیض اکتحال ن

تر کرده بر  به گالبدختر سوده غلیظ القوام قطرات بسیار در چشم چکانند و رفاده  به شیردو شیاف را بسفیدی بیضه و 

بستن رفاده است و هر گاه ریم کم شود و قرحه پاک گردد نشاسته سه .... چشم مورب بربندند و مالک امر در معالجة 

شیاف آبار یک عدد و شیاف ابیض دو عدد .... خر یا شیر زن دو درم باریک سائیده ذرور نمایند  به شیردرم انزروت مربی 

دختران در آن ریخته ذرور مذکور امیخته بر هم زنند تا مثل مرهم گردد و اکتحال  در سفیدی بیضه رقیق سائیده و شیر

رفاده گذاشته بعصابه به بندند و بعد هضم دوا جشم بگشایند و پاک کرده برودی که در عالج قرحة عنبیه می .... نمایند 

آورند و حفظ مزاج  عمل بهروشنائی دائم ـلیقون و ....آید استعمال کنند و هر گاه قرحه ختم یابد و اصل او باقی ماند 

چشم نمایند  و اگر از این کحلها جال حاصل نشود ادویة بیا  چشم بکار برند و اگر قرحة اکال و متولد از خلط حریف 

ـتساع و سعی و زیادتی بود در ابتدای خروج مده بانزروت مربی اکتحال نمایند تا که امتصاص و اخراج ....باشد و دائم 

الخوین و حضض و انزروت مربی و اقاقیا مساوی سائیده ....این ذرور پای ماکیان سوخته باریک سائیده  عده بهماید مده ن

آمیخته در آب عصی الراعی و لعاب بزرقطونا و شیر دختران هر کدام یکجزو قدری ازین ذرور حل کرده در چشم 

چشم استعجال باکحال مفجره ننمایند بلکه در عالج آن  پاک کنند و برود بکار برند و در هر قرحه عده بهبچکانند و 

هر چه امتصاص و  عده بهمفجر باشد اکتحال کنند  آنچهطریق انضاج سلوک نمایند حتی که قرحه نضج یابد پس 

آرند بترتیبی که مذکور شد و گاهی عند من  قرحه از  عمل بهملحم باشد  آنچهاستفراغ مده نماید بکار برند بعد ازان 

و کندر ذکر هر یک جزو سائیده و زعفران سوده رب  یک جزو افزوده اکتحال  االخوین دمعربی و ....حام از اثینج الت

و در التحام او تاخیر افتد استعمال می کنندو ....حصرم پرورده در آخر قروح  آب بهخفیف می نمایند و گاهی این ذرور را 

 عمل بهاز اعادة آن کنند و اگر چشم متحمل این ذرور نباشد شیاف ابار بفاصله استعمال نمایند تا چشم استراحت یابد ب

باعث نضج قرحه گردد مانند آنکه لعاب تخم  آنچهدیگر گوید که بعد از فصد و تنقیه و پرهیز ....آرند ایضاً موصوف الیه 
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با مغز پیاز در روغن پخته و . ...مرو و لعاب بهدانه با زردة بیضه تخم مرغممزوج نموده اکتحال نمایند و اطراف کاسنی 

اندکی خطمی داخل کرده و زردة بیضه مرغ حل کرده شب بر تمامی چشم ضماد نمایند و چون قرحه نضج یافت  در آن

به ابیض و ذرور انزروت اکتحال کنند تا آنکه از مده صاف گردد و بعد از آن اکتحال .... ابار  به شیافو چرک آن برآید 

ندر و ذرور مذکور نمایند و نزد انختام بر ایننج و کندر و اقاقیا و انزرئت اکتحال سازند و چون از ابار و شیاف ک شیاف

ی عسل در چشم بچکانند و بخاکستر کتان در چشم بپاشند جهت آنکه جالی به اندک به مطبوخقرحه چرک آید اب حلبه 

و انزروت و مامیران و مانند آن  االخوین دمگردد ب احتیاجبپرنمودن قعر قرحه.... وسخ ست و وسخ مان  التحام قرحه بود 

التزام نمایند و ....اکتحال نمایند و چون اشک کثرت و اشتداد یابد شیر دختر از پستان در چشم بدوشند و بنوشیدن

ت در مزورات خورند و نزد اختتام قرحه اکتحال بقابضات مانند اقلیمیا و رامک و توتیای غوره نمایند و این قول کلی اس

به و صاحب جام  در عالج قرحة عنبیه می نویسدند که فصد قیفال کنند و حل طبیعت .... معالجه قروح قرنیه ایضاً 

ده عدد کوفته و جو مقشر کوفته بست .... در ابتدا  عده بهمتوالیه از مطبوخ ساذج نمایند اگر قوت مساعدت کند  دفعات

انداخته بآتش مالئم بجوشانند حتی که  بر آنعدد در شیشه کرده و آب  عدد  و انزروت  دو دانگ و بهدانه شیرین ده

از آتش فرود آرند هر گاه نیم گرم بماند قدری شیر دختران آمیخته شیشه را بجنبانند که مخلوط شود .... طبخ یابد 

و متغیر گردد درین قطور عروق ا.... در چشم چکانند و هر گاه قرحهابتدا کند چشم بزمور گراید  به دفعاتهر روز  عده به

استعمال نمایند  و اطراف کاسنی اطراف عصی  دستور بهشیاف مامیثا نیم درم ریوند مامیران هر کدام یک دانگ افزوده 

الراعی یک یک مشت در آب گشنیز تر بجوشانند و فرود آورده قدری ارد جو و خطمی و اندکی سفیدی بیضه رقیق 

گویند عالجش بعد فصد و .... کنند و هر گاه این قرحه قرنیه را بشگافد آنرا  آمیخته سرشته در شب بر چشم ضماد

خر دو درم نشاسته سه درم شکر  به شیراسهال چنانکه مذکور شد شیاف ابیض اکتحال نمایند و ذرور انزروت مربی 

دختران یا سفیدی  یربه شیک درم کوفته بیخته در چشم ذرور کنند بعد استعمال شیاف ابیض .... طبرزد یک نیم درم 

از چرک پاک کرده بر دو ورق نور ....  عده بهآرند و  عمل بهبیضه رقیق و هر گاه ذرور هضم شود بار دوم شیاف مذکور 

بنفشه دو دانگ نشاسته نیم درم کتیرا نیم درم سرمة اصفهانی یک درم توتیای هندی یعنی کهپریه دو دانگ مروارید 

ئیده بحریر بیخته اکتحال نمایند و هر گاه در قرحه ریم ابتدا کند شیاف ابیض یک ـوج باریک سا...کوچک یک درم 

بر چشم مورب به بندند و واجب .... عدد م  شیاف ابار سه عدد در شیر خر حل کرده قطور نمایند و رفادة خرقة کتان 

ک حفظ او بستن رفاده و ست که درین قرحه و قرحة قرنیه در بستن چشم تهاون نکند که بمور سرج می انجامد مال

قرحه باشد نرسانند مطلقاً که مان  التحام است و  در آنکه  چشم بهمی روغن و چربی ....تقطیر هر دو شیاف مذکورست 
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زنان بسایند و در چشم بچکانند قرحة عنبیه را ناف  است حکیم عابد سر هندی در شرح  به شیرگویند که چون شادنج را 

رحة عنبیه بعد تنقیه استعمال قطورات ادویة منضجه مثل لعاب کنوچه و بزرکتان و حلبه در نوشته که عالج ق اسباب

که اصل انها انزروت باشد و دیگر ادویه در ان مثل شیاف مامیثا و افیون و مرو و صبر *  186* شیرست و یا ذرورات 

ند یا طرح سازند و نسبت انزروت بادویة و مانند آن باشند و عند شدت حرارت کافور افزایند و زعفران حسب حال کم کن

دیگر از عشر یا خمس یا ثلث زیاده نباشد سید اسمعیل گفته که در قروح چشم ادویة مسکنه وج  مانند و افیون و خرفه 

و سفیدی بیضه مرغ و بنج و بیروج و کتیرا و نشاسته و صمغ عربی و سفیداب قلعی مغسول است و ادویة مدمله مانند 

مه و صمغ آلو و انزروت و بلوط و زراوند  و زیرة کرمانی و ابرسا و عسل و صبر و گل مختوم و ادویة نافعه گلنار و سر

قروح و سخة چشم زفت و ملح و مری و عسل و ایرسا و راتینج و حب بلسان و ادویة مزمل لحم زاید در قرحه و انزروت 

ویه مجففة قروح ان توتیا و صبر و صدف محرق و و اشنان و مرداسنگ و خبث النحاس و صدف محرق و زنجار و اد

و آن عبارت ست از قرحة عظیم ردی عمیق کثیر االوساخ که سائر  دبیله قرنیه.... استة خرمای محرق و نورة مغسول 

طبقات قرنیه و تمامی سیاهی چشم را فرا گیرد و از طبقه چیزی ظاهر نگردد و حجب آنرا میشگافد و کم ست که چشم 

و جمی  رطوبات چشم بآن اخراج می یابد و  گردد میو چرک بهم میرساند و منفجر  گردد میو هر چند بزرگ . ...ازان 

بادیة خارجیه است و یا از اخالط حادة حریف داخلیه عالج فصد قیفال و حجامت و استفراغ بدن  اسبابحدوث آن یا از 

افتیمون و اصالح مزاج و تلطیف تدبیر و تقلیل و استعمال مزورات و  به مطبوخفواکه یا  به مطبوخهلیله یا  به مطبوخ

ارند و برای تسکین الم شیر دختران و سفیدی  عمل بهشیاف ابیض افیونی انزروتی و سائر انجه در عالج قروح گذشت 

ند و گل بیضه و روغن بنفشه مکرر در چشم  و بعدس و سفر حل هر دو مطبوخ و یا برگ زیتون در ابتدا ضماد کن

و زعفران ضماد ... مختوم نیز ناف  دبیله است و کذا سفیداب و شرب عصارة شاهتره بشکر نیز مفید و بعد سه روز بزرد

هر  الملک اکلیلو زرور ضماد سازند و برای نضج تقطیر طبیخ حلبه یا لعاب تخم کتان یا طبیخ  الطیب سنبلکنند و یا 

ابار و کندری معالجه نمایند و مازو سه درم سرمه اصفهانی پنج درم  به شیافیابد .... واحد نیم گرم در چشم نمایند و چو

جالی است مانند شیاف و  آنچهو در آخر .... مثل غبار سوده نیز ناف  است و چون التحام یافت شیاف احمر لین اکتحال 

.... و راحت امر نمایند و هرگاه  بزج و اخضر بکار برند و بقلت کالم و ترک تعب و ریاضت  و آواز قوی و لزوم سکون

ضعیف باشد بجوجة مرغ و اطراف بزغاله و حمالن وزردی بیضه نیمبرشت غذا سازند انطاکی گوید که دبیله دمل و 

ش امتال و صداع بود و عالمتش اسبابو  باشد میقرحة سرخ در ملتحمه باشد و گاهی قرنیه  را و مادة آن غالبا رطب 

استفراغ بفاریقون و آب .... بود پس  به فصدذب عروق چشم است و عالجش مبادرت نخس و دمعه و احساس بج
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شاهتره و ایارج کبار و از تقطیر شیرة سفیدة بیضه اکثار نمایند پس لعاب حلبه نیم گرم پس ممزوج بسفیداب و اگر 

خارج مثل  سبب بهیا بثره یا  قرحه سبب بهبدانکه گاهی قرنیه   قرنیه و مور سرج شقاق.... منفجر گردد معالجه بعالج 

بسوی داخل چشم .... مذکور اندفاع مادة کثیر ذی قوام یا ر اسبابضربه و صدمة خارق بشگافد و گاهی بدون تقدم 

بحرکت عطاس شدید و سعال ملح و صباح قوی موجب انخراق قرنیه گردد و این خرق از سه حال خالی نبود یکی آنکه 

بیرون آیند و عنبیه بحال خود باشد دوم آنکه قشر ظاهر قرنیه بسالمت باشد و در .... قی قشر ظاهری قرنیه بشگافد و با

بعض قشور باطنی ان از تاکل خرق افتد و بعض دیگر نتو پذیرند و یا هر سه قشر منخرق شوند و جزوی از عنبیه نتو 

او عنبیه سر بیرون آرد و این مسمی بمور  یابد و بصورت بثره نماید سوم آنکه هر چهار قشر قرنیه شگافته شوند و از زیر

مثال اگر عنبیه اندکی بقدر سر  باشد میتفاوت مقدار  او مختلف  حسب بهسرج ست لیکن عند این صنعت نام این نتو 

ی نامند و اگر ازین آب بهمور برآید راس النمل و نملی و مور سرج گویندو اگر قدری زیاد برآید مانند سر مگس راس الذ

م تر باشد حتی که بقدر دانة انگور ظاهر شود عنبی نامند و اگر ازین نیز بزرگ تر باشد و عنبیه بسیار خارج شود هم عظی

مت  انطباق پلک چشم نماید تفاحی گویند و هر گاه تفاحی کهنه گردد و بر ان اجزای منخرقة قرنیه ملتحم گردند 

 باشد میقرنیه و عنبیه شبیه به بثره و نفاخه آن .... بالجمله مسماری و فلکی نامند و بعضی مسماری را ثولولی خوانند 

که با نفاخات و بثور سرخی در سفیده و دمعه و ضربان  آن استپس فرق در شقاق قشور باطنی قرنیه و بثرة آن 

 آن است و نتو بعض قشور قرنیه نیست چنین و فرق در نتو جزو عنبیه و نفاخه و بثره شود میو زیر میل منغمر  باشد می

و ایضاً  باشد مینفاخه و بثره که رنگ او غیر رنگ عنبیه  به خالفزرقه یا شهله ....  باشد میکه این همرنگ عنبیه 

که حوالی او طراز سفید چون طوق محسوس شود که ازین معرا باشد عالج خرق و  آن استعالمت خاص خرق قرینه 

ح و بثور از فصد و اسهال و غیره نمایند و بعد تنقیه اگر در مزاج نتو مادامیکه در طریق تکون باشد عالجش بعالج قرو

آب شیرین استحمام سازند و درهوای حمام زیاده مکث نکنند و ایضاً سر را در آب گرم یا ابزن حار یا بارد *  387....* 

د رطب اختیار کنند و جالب  و معتدل المقدار بار.... زیاده منغمس نسازند و روغنها بر سر استعمال ننمایند و اغذیه حید  

.... آب انار میخو ش و شیرة تخم خرفه یا ماءالشعیر اگر حرارت قوی باشد بدهند و سفیدی بیضه رقیق با شیر دختران 

دختران در چشم چکانند  و یا از اقلیمیای فضی محرق مغسول نحاس محرق مغسول  به شیرازان شیاف ابیض محلول 

کوفته بحریر بیخته با سفیدة تخم مرغ سرشته .... ربی هر یک سه درم سفیداب قلعی هر یک دو درم اقاقیا صمغ ع

و  به گالبشیاف ساخته با شیر دختران حل نموده پارة پنبه را بدان تر کرده برچشم گذارند و نیز بلعاب بزرقطونا ممزوج 

ارند و بر چشم رفاده گذاشته مالئم به  عمل بهاب گشنیز تازه و روغن گل ضماد نمایند و چند مرتبه به حسب حلت ماده 
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محکم به بندند رفائد را و گاه گاهی بگشایند و  آن است....بندند تا که نتو ننماید و چون بینند که نتو می نماید و شروع 

ی افیون و پوست خشخا ش  با به اندکتبدیل نمایند و اگر وج  شدید باشد شیاف ابیض افیونی استعمال نمایند و حضض 

گشنیز تازه سرشته برچشم طال کنند و بعد تسکین الم ادویهة مخدره مطلقاً نزدیک  آب بهت بیخ لفاح نرم کوفته پوس

خر  به شیرباعث نضج ماده باشد مثل انزروت  آنچهمادة حاده ب.... چشم نبرند و درین هنگام تسکین وج  و انقطاع 

ج یابد و بعد ازان شیاف وردی مرکب از پوست بیضة مغسول و پرورده و یا نشاسته و نبات استعمال نمایند تا مده اخرا

و بالجمله مادامی  مفید استشادنج و شنج محرق مساوی کوفته بحریر بیخته ذرور نمایند و اکسیرین و شیاف ابار نیز 

جل و اضمده قابضه م  جالیه مثل سفر  بر آنکه نضج ظاهر شود بعالج قروح عالج کنند و هر گاه متحرق شود اوالً 

عدس هر دو مطبوخ بعسل و مثل پست جو و اب به و اندکی زعفران و مثل غنچة انار و زیتون و زردة بیضه و زعفران 

ی سرکه یا آب حصرم ضماد نمایند و اگر احتمال کنند م  نشاسته و مانند آن در چشم چکانند به اندکیا انار مطبوخ مهرا 

ز آنکه لبهای قرنیه غلیظ شود بعالج خرق پردازند و اال بعد غلظ عالج ا.... و به بندند پس هرگاه خرق عار  گردد 

محرق مغسول و ودع ....نپذیرد و بزودی تمام ادویة قابضة غیر ذی خشونت چون شادنة مغسول و اقلیمیای نقره و بسد 

و یا شیاف ابار محرق مغسول باریک ساخته یا مانند آن مثل ذرور اکسیرین که ناف  ترین اشیاست در چشم اندازند 

اکتحال نمایند و شادنج مغسول ذرور سازند و اگر شادنج در اب برگ زیتون یا آب عصی الراعی حل کرده جکانند بهتر 

برگ زیتون یا آس و یا شادنج مغسول و حضض سفیداب مغسول و یا کحل  آب بهباشد و یا توتیای کرمانی مربی 

آرند و رفادة غلیظ نهاده دائم چشم را به  عمل بهی و صمغ عربی محرق مغسول و یا سفیداب رصاص و اقلیمیای فض

ذرور وردی نیز مفید و رفادة مدور مقدار خانة چشم ساخته بر چشم نهند و باالی آن ... بندند و بر پشت بخوابند و در نتو 

رمة مسحوق بر بندند س.... صفحة اسرب بوزن پنج درم تا ده درم نهاده بعصابه محکم به بندند و اگر عو  قطعة سرب 

سرمه سوده پر نموده بر چشم گذارند و  در آناولی و معمول همین است و اگر خواهند رفاده را مانند خریطه سازند و 

و بثره معالجه کنند و شیاف وردی و دیگر شیافات و اکحال سفید قرحه و ....باالیش صفحة اسرب را بربندند و بعالج 

آبی  بهوآب گرم و یا   به سرکهی معالجه بمایعات قابظه نمایند و آب بهقول شیخ در نملی و ذمور سرج بکار برند و ایضاً ب

گل سرخ و رصاص محرق و اقلیمیا گل مختوم و سفیدآب مغسول و ابارست و از کحال مازو دو جزو سرمة  در آن که

عربی و اقوی از همه شیاف ریاس و شیاف آب بهمحرق مغسول ده جزو و از شیافات شیاف اغروتیون و ارقطیون و 

مجرب ست و بعد چکانیدن شیاف .... بریطوسلیس ست و از ذرورات اکسیرین سودمندست و کذا ذرور که در مور سرج 

عدس جوشانیده باشند تر کرده بر  در آنو سرکه که  به گالبچشم را به بندند و بر پشت بخوابند و گویند که رفاده 
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فاضل در خواب ارشاد شده و مجرب النف  است بگیرند توبال نحاس محرق مغسول بندند و گویند این شیاف ببعض ا

درم جدا جدا کوفته بیخته وزن ....یک درم اقاقیا یک درم شادنج مغسول نیم درم سنبل هندی رب  درم طراثیث بتمامی 

ه با یکی از شیافات باران سرشته شیاف سازند و در سایه خشک نمود آب بهکرده در هم نموده سحق بلیغ نمایند و 

قبض باشد بسایند و بکار برند و بدانند که هر گاه قرحه در نتو شروع کند بستن چشم برفاده  در آن.... محللة ناف  قروح 

و خوردن اغذیه مبخره و عطسه و سرفه و قی اجتناب نمایند و .... و خواب بر پشت الزم گیرند و از پرخوری و امتالی 

باشد  مسهل بهقفا گذارند و اطریفل صغیر تناول کنند و اغذیه مجففه بخورند و اگر محتاج مکرر مهجمة بی شرط بر

فیقرا بیاشامند تا تنقیة دماغ و سائر بدن حاصل شود و عنبی و تفاحی مزمن و مسماری و  ایارج بههلیله یا فواکه مقوی ....

رست و گاهی از مور سرج خون سائل شود پس و ترک او صواب ت کنند می.....فلکی العالج اند و قومی قط  اقسام 

در چشم چکانند و پنبه بسفیدی .... بذرور شادنج و گل مختوم عالج کنند و در خرق قرنیه حادث به خون کبوتر یا خون 

و نمک تکمید چشم نمایند و شیر دختران  آب بهبیضة مرغ و روغن گل تر نموده بر چشم گذارند تا دو روز و در روز سوم 

حفره بهمرسد و  در آنکه جزوی از قرنیه زائل گردد و  آن استحفر قرنیه  حفر و سلخ قرنیه* 388*بچکانند  در آن

که بقرنیه رسد و یا از داخل مانند قرحه و بثره ... عمیق صاف از مده و چرک باشد و سببش یا از خارج بود مثل نخسه 

اگر ....  شود میحرارت امزجه و کثرت فضول حاره عار  نرمی اعضا و  سبب بهبهمرسد و بیشتر صبیان را  در آنکه 

مثل آهن و نی و غیره و  بر آنمرور چیزی حاد  سبب بهمحاذی ثقبه باشد و سلخ قرنیه آنکه پوست رقیق از ظاهر قرنیه 

د فصد و این نیز مخوف است اگر بمقابل ثقبه باشد عالج اگر بدنی ممتلی باش.... یا مالقات دوای حاد محرق جالی خرا

تجفیف باشد مثل شیاف ابار اکتحال نمایند و ذرور اغبر یا  در آن آنچهکنند و بعد ازان تنقیة بدن از خلط غالب نمایند و 

بعینة عالج شقاق و قروح ....شادنج مغسول یا شنج محرق مغسول یا کحل و صدف محرق مغسول در چشم بپاشند و سا

ر ابتدا بمزورات و بعد ازان بطیور و آشامیدن جالب اخیرة تخم خرفه یا و بثورست از اشیای منشفه و اصالح اغذیه د

و آن مرضی است که چشم دائم از اشک تر باشد و گاهی اشک دفعهً سائل شود بدون آنکه تاب  مر   دمعهماءالشعیر 

امرا  چشم باشد و اکثر حدوث آن باصحاب .... منقلبدیگر مثل رمد و جرب و بثره و جسارت پلک و شعر زائد و 

امزجة رطبه و پیران و در زمستان و بلدان رطبه باشد و آن مر  مخوف ست و دمعه یا مولودی باشد و یا عارضی و 

یا تاب  مر  بود چنانکه در حمیات حادة غضی و دموی و حمی یوم سهری و ورم دماغ و .... عارضی یا الزم در صح

زوال طبقات و رطوبات چشم از موض  خود و گاهی در تمدد افتد مر  چون بحد افراط رسد امرا  دیگر نزالت و 

مثل بیا  و سالق و انتشار اهداب پیدا کند و گاهی عرو  دمعه در مشائخ مقدمة فالج مشهود گشته بالجمله سبب 
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عف و قوت ماسکه و هاضمة چشم دمعه عارضی در صحت حرارت یا برودت چشم و دماغ یا امتالی راس و چشم و ض

 سبب بهبود یا نقصان گوشت موق اکبر باشد خواه بالطب  و یا باستعمال ادویه و یا از مبالغه قط  در ظفره و غده یا 

حدوث غرب نزد ماق و جدری و مبدأ این مر  رطوبات دماغی ست و سیالن آن بسوی چشم بیکی از دو طریق یعنی 

ی باطن ها رگقی گوید که مبدأ دمعه سه موض  است یکی عروق باطن قحف دماغ و عروق قحف یا داخل آن و ایال

سابقه اند و  اسبابضعف این عضالت و هر سه این مبدأ را  سبب بهپلک دوم عروق خارج قحف سوم عضالت چشم 

ر  از که اوالً از مریض پرسید این م آن استسبب اقرب و واصل نقصان لحم لحاظ ست طریق تشخیص اقسام دمعه 

چند مدت ست اگر از ابتدای پیدایش خود بیان کند مولودی بود و اال عارضی باشد و در عارضی به بیند که بامراضی 

دیگر هست یا نه اگر باشد مر  بود و اال عارضی الزم ضحت باشد بعد و بموق اکبر او نظر کنند اگر در گوشت او 

و ضعف قوت ماسکه و هاضمه .... ت چشم و دماغ یا برودت آن با نقصان دریابند سببش همان باشد و اال سبب او حرار

و عروق آن نظر کنند اگر سرخی حرکت و سرخی چشم و ظهور عروق آن  چشم بهباشد پس بسوی حرکت پلک و 

یا حکه باشد از حرارت بود و اگر بطور حرکات و سفیدی چشم و دقت عروق او و .... مدرک گردد و با آن اشک گرم 

و غلیظ و خفت در تابستان و هنگام خروج از حمام  و تقدم رسیدن سردی معلوم گردد از برودت باشد و اگر  اشک بارد

آثار امتالی کدامی ماده از عالمات مخصوصة آن بطوریکه در ابتدای بحث امرا  چشم مسطور شد دریافت شود 

ن رطوبت از عروق باطن قحف و باطن سببش امتالی ماده باشد پس اگر دوام دمعه م  عطسه بسیار پود طریق سیال

جفن باشد و اگر عروق جهبه و صدغین ممتلی ممتد نماید از خود قحف باشد و اگر عالمات هر دو طریق مذکور یافته 

.... نشود و با حجوظ عین دمعه دائم بود سببش ضعف عضالت چشم باشد و گویند که اشک غلیظ گرم بر مادة دموی 

و انطاکی گوید که اگر از دمعه سالق یا  باشد میرقیق حار بر صفراوی داللت کند و از سودا نکثیر الرمص بر بلغمی و 

امتزاج بلغم بصفرا یا احتراق بعض ابخره پیدا شده و اال از دم باشد .... نقص لحم در اماق و جفن پیدا شود بورقی حاد با

در پیدا بودن از اخالط ....از بلغم باشد و حکه مثل اگر سرخی با وی شدت کند و اجفان هنگام خواب ملتصق نشود و اال 

در زکام عار  شود و  آنچهمالحه و کذا انتشار اهداب و عالمت دمعه بالغ دارد از اقاصی دماغ انسداد خیاشیم ست چن

 آنچهگاهی دمعة حاده بدان که ثقبه که میان چشم و بینی ست گشاده گرداند پس از آن رطوبات نیز سیالن کند چن

تاب  امرا  دیگر باشد بازالة آن مر  زائل  آنچهگام عظم آن غرب حادث شود عالج دمعة مولودی العالج است و هن

شود و اگر نقصان گوشت موق اکبر عقب قط  ظفره یا تاکل او بدوای حاد باشد تغذیه باغذیة محموده مثل گوشت چوزة 

ور اصفر و شیاف زعفران و شیاف صبر استعمال کنند و خورانند و جالب و شربت بنفشه بنوشانند و ذر.... مرغ جمال
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لرزد و مامیثا و آس و زعفران و دیگر منبتات لحم * ....189.... *و مازد و سما االخوین دمبکندر و خصوصاً بدخان او و 

بات و مجففات رطوبت مثل شیاف مجموعة بقائی و هلیله زردو انزروت هر دو مساوی باریک سائیده و دوائیکه از مجر

انگوری بشویند پس اندکی صبر سوده بر  شراب بهکه اول جشم را  آن استاولی است در موق اکتحال نمایند و بهتر 

 شراب بهنیم دانگ شب یمانی سوخته یک دانگ سائیده .... لحاظ گذارند و یا شیاف مامیثا یک درم زعفران دو دانگ 

اگر برگ بنج در شراب انگوری یا میفختج پخته بر چشم نهند کهنه شیاف ساخته در شراب سوده در گوشه چشم نهند و 

پخته اسفج بدان تر کرده بر چشم نهند بهتر باشد اما اگر گوشت موق بتمامة فانی و  شراب بهناف  بود شب یمانی سوده 

شد معدالت و دمعه که از حرارت یا برودت چشم و دماغ با.... مستلصل شده باشد انبات لحم او ممکن نبود هرگز عالج 

آن بکار برند و ایضاً تخم کاهو بر پیشانی ضماد کردن و کذا نشاسته در گالب گداخته و سفید آمیخته بر ماق گذاشتن و 

بمبردات مثل توتیا و صمغ و نشاسته و گل سرخ  اکتحال نمودن و یا گل سرخ و گلنار و صدف سوخته و توتیا و 

ب حرارت پود ناف  است  ورازی در برءالساعه نوشته که اگر دمعه حادث از را که سب.... ننشاسته بریان در چشم کشیدن 

ند در ساعت تسکین میدهد و اگر از بسیاری ....مشی بسیار در آفتاب باشد صاحب آن افیون ببوید و اندک ازان گرد چشم

.... تازه و کاهو و بستاند  مؤلد بلغم ست مانند ماهی آنچهآنرا در زمان قلیل تناول  گرداند میمجاورت آتش باشد زائل 

و حنا و مازو با هم سوده بر کف پاها و  گرداند میکابلی را تا مانند غبار گرد و بمیل نقره در چشم کشند در ساعت زائل 

ل الجورد و غیر مغسول که مجرب سویدی است و یا تخم خرمای ....سر نهادن در انواع دمعه مفید نوشته اند و کذا 

ب شدن باز ....یثا و یا مروارید و یا هلیلة زرد سائیده که در گالب تر کرده در آفتاب نهند و بعد محرق مغسول و مام

خشک کرده سائیده و یا حجر  باشد میبسایند و یا آبنوس بر سنگ سوده و یا برگ صغیر که اندرون گل سرخ 

یا پوست انبر باریس در گالب یک چشم که مجرب انطاکی ست و ....غاغاطیس در شیر دختر سوده و کذا تقطیر سرکه 

مغز خسته .... شبانه روز تر کرده و یا شادنج محلول در گالب هر واحد ناف  و ایضاً مغز تخم هلیله زرد دو حصه مغز بلیله

سائیده در چشم کشند و غسول تر پهله و سرمة مفید دمعه گرم و عصارة آمله و طالی  آب بهآمله یک حصه حب بسته 

ماق نیز سودمندست و اکتحال باسلیقون و روشنایی و سرمه مفید دمعة سرد و پوشیدن سر ونهادن کهره و شیاف س

شک کرده ....مشک و قرنفل در کاله برای دمعة بارد ناف  و کذا ذرور کبا ش قرنفل نیم درم سوده بر مقدم سر یا پوست 

درم کبا ش قرنفل یک درم باریک سائیده و و یا برگ او و یا گل او که هر واحد مجرب سویدی ست و یا عودالفرح دو 

بر پیشانی و یا قطور عصارة برگ زیتون بر ِّی و یا زعفران در شیر زنان حل .... اکل دارچینی و ضماد عصارهة قنطوریون 

ـنوبر و یا مرارة سلحفاه و ....کرده و کذا اختالط صبر در ضمادات که مقوی فعل آنهاست و اکتحال آب پیاز و یا دخان 
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ا شنگرف یا دخان را تینج و یا سرگین سوسمار و یا پوست بیضة شتر مرغ و یا دخان صمغ بطم و یا عصارة برگ ی

و یا پوست بیضة سوخته و یا کندر و یا دخان آن و یا صدف سوخته و یا دخان او و یا .... زیتون برّی و یا اشق و یا مس 

ناف   ست و گویند که ادخال .... ن  و یا مرقشیشای فضی یا ذهبی زهرة خروس و یا زهرة ماکیان و یا دارچینی یا بادیا

دخان زفت و کذا دخان صنوبر کبار و کذا مصطکی و کذا نحاس محرق و کذا مشک و کذا آب آس در اکحال دمعه 

و  به فصدمقوی فعل آنهاست دمعه که از امتالی چشم و دماغ و صعف ماسکه و هاضمه چشم بود بعد تنقیه حسب ماده 

مسهل و حب ایارج اطریفالت و حب الشفا بخورند و از اغذیه مبخره و عدس و باقال بپرهیزند و در ماده حار برای 

آرند و گویند که رُب هلیله زرد دو درم م  بنفشه سه درم حبوب  عمل بهتعدیل مزاج ادویه که بهر دمعه حار مذکور شد 

یب ست و کذا نوشیدن ماءالسکر و اکتحال شادنج مغسول دمعه که وقت حرارت زیاده شود عج.... ساخته خوردن 

مامیثا صبر هر یک رب  درم در مزاج حار .... توتیای مغسول مارقشیشا هر واحد یک درم مروارید بسد هر واحد نیم درم 

به یه ناف  ست و اگر آب غوره و بلح بجوشانند تا که غلیظ شود و در چشم کشند نیز مجرب ست و در ماده بارد بعد تنق

جالینوس استعمال سعوطات منقی راس و دخول حمام هر روز بر نهار و دلک بعد حلق سر و جوزبوا مدام .... قوقایا  حب

کردن و اغذیة سری  الهضم  انکبابو کاه کهنه .... در دهن داشتن و صبح و شام حب الشفا یک یک خوردن و بر 

و در هر سه روز وقت شب حب  مفید استشکری خوردن  مخلوط باشیای هاضم و معجون بنفشه م  گلقند عسلی و

بادام هر یک رب  جزو  به روغنو بریان  به سرکهمخمر یک جزو زراوند و حرج و خبث الحدید فوالد مدبر .... شبیار 

بیفزایند و گلنار فارسی و سختج توتیای .... مرتب ساخته از دو ثلث درم تا یک درم بخورند و اگر مزاج احتمال کند 

هندی کحل شلوذی یعنی مغربی از هر واحد یک درم طباشیر بریان نیم درم کلس قشور بیضه نیم درم همه را سائیده 

که کفایت می نماید آنرا توتیا و سرمة اصفهانی بقول جالینوس در ین نوع تنقیه  بس استل نمایند و ...بحریر بیخته 

صحت بخشد  شراب بها و زعفران بسازند و شیاف سنبل معجون ات قابضه باعتدال مثل آنکه مامیثبه شیافراس و عالج 

و *  191* و ادویه که بهر دمعة بارد مسطور شد استعمال کنند و کحل دمعه و برود دمعة برود اسود و حب ناف  دمعه 

معمول ست و شیاف اسود و شیاف حضض و شیاف عالئی و شیاف نارنج و شیاف  آب بهشیاف اخضره یاسمین درین 

دمعة کحل الجواهر نیز ناف  ست و نسخه های آنها در مر  رمد و بیا  چشم .... فرنگ و برود جالینوسی و در  دهنة

م  بازوی سبز نیز مجرب و اگر هلیلة سیاه مازو  الطیب سنبلو نزول الماء ضعف بصر و غیره مسطورست و اکتحال 

سائیده و حب سازند و در چشم کشند و حوالی آن طال کنند نیز ناف  دمعه  آب بهپوست هلیلة زرد مساوی  الطیب سنبل

است و کذا توتیای مغسول ده درم و هلیله زرد و صبر هر واحد یک درم و فلفل نیم درم مجرب و سنگ بصری  یک 
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بسایند تا مثل توله مرچ سیاه شش عدد هر دو را کوفته بیخته در تهالی روئین انداخته با پشت کئوره پهول چند خوب 

غبار شود در چشم کشند که جهت دمعه معمول و بتکدر و حکه نیز مفید و سنگ بصری بسد محرق مغسول هلیلة زرد 

هر یک نیم درم کوفته بیخته در چشم کشیدن مجرب مسیحی ست و اکتحال فلفل .... هر یک دو درم صبر سقوطری 

م درم سرمه سه وزن همه ادویه بمزاج بارد ناف  است و گویند نمک هندی هر یک یک درم دار فلفل دو درم کف دریا نی

که اگر توتیای معدنی در میان خرما نهاده بسوزند پس برآورده پنج بار شسته و در سایه خشک نموده پنج درم بگیرند و 

تانند و پوست سیاه دانه قاقله کبار پنج درم آمیخته اکتحال نمایند در بارد مزاج بصحت نجربه پیوسته و اگر فلفل گرد بس

 به گالبآن خراشیده دور کنند پس هموزن فلفل محکوک مغز تخم سرس گرفته سائیده در شهد حب سازند و حاجت 

و توتیای هندی یعنی کهپریه و حکاکه هلیلة زرد  مفید استحل کرده بکشند برای دمعه مجرب و نزول و بیا  را نیز 

کرده باز سائیده که در دمعه امتالئی و من  رمد و حفظ صحت چشم غوره یا آب سماق سائیده خشک  آب بهمساوی 

و تعدیل  تعطیسستودةابن تلمیذست و بدانند که اگر سیالن رطوبت از عروق داخل قحف باشد بعد تنقیه بدن غرغره و 

آرند و اگر  ملع بهدماغ و تقویت او باشیای خوشبو و بعد هر دو روز یا سه روز تحلیق راس و تعلیق محاجم بر مؤخر سر 

سیالن از خارج قحف باشد اضمدة ناشف رطوبت غبار و آسیا و کندر و غبار او و مر و افیون و آب معصور شوک بر سر 

ضعف .... ضماد نمایند و همه اشیای قابضه و لزوقاتی که بر جبهه و شقیقه می چسبانند او را ناف  ست  و اگر سبب 

طوبات مثل برود حصرم و باسلیقون و روشنائی اکتحال نمایند و اگر از ساذج عضالت چشم باشد بادویة مقویة محللة ر

هندی مامیران چینی پوست هلیلة بسد هر واحد یکدرم مشک یکدانگ سرمه ساخته در چشم کشند جهت دمعه که از 

بتجربه  آب بهدرین .... ضعف عضالت چشم مجرب است و کذا استخوان هلیله زرد سوخته نمک هندی و مازو هر سه 

هلیله زرد که هلیله مقشر را تا یک هفته در آب تر کرده مالیده صاف نموده در آن توتیا  آب بهرسیده و کذا توتیای مربی 

سرمه یک درم شادنج مغسول نیم درم اقلیمیای طال چهار دانگ باریک سائیده .... پرورده باشند ناف  است و اگر توتیا 

عضالت چشم .... ه و آب سماق هر یک یک جزو پرورده استعمال نمایند نیز مان  و هلیله زرد دو جزو و اب غور آب به

انگوری بشویند پس اندکی صبر در آب مکوه چکانند و از اقاقیا و برگ  شراب بهاست و یا اول چشم را اندرون و بیرون 

عه استعمال ادویة معتدل القبض و و شیخ میفرماید که قانون در عالج دم.... مامیثا  و مکوه سبز مساوی در شراب کهنه 

ی و جمی  شیافات و شیاف .توتیا و سرمه و اکحال توتیا در آناز قط  ظفره نباشد  آنچهالتسخین و الطعم ست و 

بتجربه رسیده این ست که اب انار تر ش یک رطل بجوشانند  آب بهدرین  و آنچهانزروتی و شیاف اصطفطیقان ناف  است 

زعفران شیاف مامیثا هر واحد یک مثقال مشک دو دانگ داخل کرده  فیلزهرجوطری حضض هرگاه نصف بماند صبر سق
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و تقطیر سرکه و  در آندر شیشه سربسته تا دو ماه در آفتاب نگه دارند و بکار برند و کذا دخول حمام بر نهار و مقاوم 

غلبه دم ظاهر باشد  و حزم منخرین بعد  کنند اگر عالمات به فصداز مجربات ست انطاکی گوید که ابتدا .... آب اکثر در 

اطریفل کبیر یا  عده بهلوفاذیا اوالً  ایارج بهمناسب و صرف عنایت تنقیه دماغ و تقویت آن  مسهل بهازان اسهال طبیعت 

رم نگاه کنند اگر و.... ایارج ارکیفانس یا فیقرا و حب اصطمخیقون و بعد وثوق به تنقیه وضعیات بکار برند و درین هنگام 

یافته شود ابتدا بتحلیل آن نمایند تا از ظهور چیزیکه در چشم باشد من  نکند یا از حبس چیزیکه سیالن او واجب ست 

چیزیکه بدان تحلیل ورم حار کرده شود آب گشنیز بلعاب بهدانه و حلبه و گالب ست و .... حبس جفن از حرکت نگردد 

اگر در انجا علتی نباشد و اال اگر .... بذرور اصفر و شیاف زعفران شروع زنان و خرد حلبه پس در عالج دمعه  به شیربآرد 

انبات آن نماید مثل مازو و مامیثا و سماق بیامیزند و اگر در انجا انتشار باشد سنبل  آنچهلحم موق ناقص شده باشد 

ند تا رب  آن بماند پس صاف دمعه و مضیکه ازان باشد آزموده است این ست که اب انارین بجوشان.... زیاده کنند و از 

اگر یک رطل باشد و نیم برگ آس کوفته و نیم اوقیه هلیله و  در آنکرده مثل آن گالب و آب بادیان اضافه کنند و 

مثقال از مجموع صبر و زعفران و کندر و مامیثا و حضض سوده انداخته بجوشانند تا غلیظ گردد پس در شیشه کرده زیر 

در اکحال و شیاف و برود و ذرور گفته شد کافی بود و از مجربات این است که  آنچهال نمایند و استعم... آفتاب گذارند 

بجوشانند تا رب  بماند صاف کرده را سخت  اثمد .... مازو و اس و گلنار و پوست بیضه و هلیله زرد مساوی در ده چند ان 

مذکور  به سرکهجمله همه را بسایند و مر مساوی زعفران نمک سوخته شبخ محرق بسد هر واحد رب  مشک عشر 

خشک کرده صاف نموده بکار برندکه در قط  رطوبات و تجدید بصر و انبات لحم مجرب *  190.... * تسقیه نمایند 

ایارحج و غیره نمایند وزردچوبه  به حباست و بعضی متاخرین مینویسند که در دمعة ضربی و سقطی فصد کنند و تنقیة 

هر یک هفت ماشه بزردی بیضة مرغ و سنگ پشت و روغن زنبق سرشته ضماد کنند  بابونهیثا گل و زعفران شیلف مام

که از ظربه بود در هر هفته دو بار قی کنانند و هر روز وقت خواب حب قوقایا چهار ماشه خورانند و .... و در دمعه کهنه 

تنوری دهند  و بجای اب عرق  به ناندراج .... بای صبح نیز سه ماشه یا گلقند دو توله و عرق بادیان نیم پاو و غذا شور

به سرمة اصفهانی و برابر آن جست تا چهل روز در چشم کشند و قلیةشلجمی و زردکی و نرگسی  عده بهبادیان نوشانند 

 و این را ابوالتین گویند و شود میهم گاه باشد که در هر زمانی قلیل قطرات اشک میچکد و منقط  .... خورانند  نان

است و این مر  عند امتالی بدن از .... سببش عرو  غلظ در پلک باال م  نتو در باطن او و اصطکاک او بملتحمه 

مواد و پری معده از طعام و شراب و در کثرت بیداری زیادتی میکند و هنگام خلو معده و اعتدال خواب خفت می پذیرد 

گرم و تضمید او  آب بهلیل غذا و تجوید هضم و تکمید پلک عالجش تنقیه بدن و پرهیز از اغذیه غلیضة مبخره و تق
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رطوبت چون باسلیقون و شیاف احمر لین .... باضمدة محلله مثل مامیثا و مر و زعفران و بعد تنقیه اکتحال بمدمعات 

ان و  ....ست و بقول امین الدوله از اشیای مدمعة نافعه درین نوشادر مسحوق ست و همچنین فرو بردن میل در پیاز 

کثرت رطوبت  سبب بهبعضی گویند که این مر  اگر بعد قط  ظفره پدید آید یا مولودی بود هر دو عالج نپذیرد و اگر 

بحمام نمایند و شیاف دینار چون در چشم کشند و باید که حب شبیار و .... شبیار کنند  به حبدماغ باشد تنقیة دماغ 

بادیان  در آنکه .... ف مانند کبک و دراج و مرغ جوان با نان تنوری قوقایا در هر هفته بخورند و غذای مجفف ملط

داخل کرده باشند دهند و عو  آب بر عرق بادیان و بادرنجبویه اکتفا ورزند و سرمة سیاه و سفیدة ارزیز هر دو برابر در 

اخالط حارة صفراویه از دماغ  آب بهارتفاع ابخرة لذاعه از معده یا انص....  حرقت عین یعنی سوز ش چشمچشم کشند 

گل ضماد نمایند و  به روغن.... غوره پرورده در چشم کشند و کاسنی سبز  آب بهبطبقات چشم ست عالج سنگ بصری 

سائیده و طال کنند چشم را بغایت  به گالبکافور در چشم اندازند و اگر کافوری یک دانگ سفیداب مغسول یک مثقال 

وجود مادة حار ظاهر باشد اول مسهل صفرا بدهند و یا بماءالفواکه یا مطبوخ او و یا ....ود خنک گرداند و اگر فائده نش

درم جوشانیده شکر سفید ....مطبوخ هلیله تلیین طب  نمایند و هر صبح عناب و آلو بخارا هر یک هفت عدد تخم کاسنی 

 به فصددو بخورند و اگر احتیاج باشد ابتدا یا ترنجبین ده درم داخل کرده بنوشند و غذا مزورة ما ش و مغز بادام و ک

تنقیة مدمعات در چشم کشند و اکتحال بر دو احمر مفید و شیاف سماق و عصارة آمله برای ....نمایند و حجامت کنند 

شیرین  آب بهحرارت و سوز ش چشم معمول مؤلف است و کذا ضماد کاسنی سبز و گشنیز سبز هر یک هفت ماشه شب 

چشمها را بدان بشویند و این دوا دهند شیرة تخم خرفه و مغز تخم کدو و مغز تخم پزدیه هر یک  خیسانیده وقت صبح

هر یک نه توله براورده شربت نیلوفر چهار توله داخل .... نه ماشه زرشک هفت ماشه تخم کاهو سه ماشه در عرق نیلوفر 

آرند اگر  عمل بهزیاده کنند هفت هشت روز کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده محسوس شود و لعاب بهدانه سه ماشه 

شربت ورد مکرر  در آنهلیلة فواکهی علویخان که  به طبیخفواکه و یا  آب بهسررو گشایند و تلیین طب  .... صحت نشود 

 آرند فلفل عمل بهاین کحل اشک آور .... اهلیلجی باشد باید کرد و غذا بنوما ش باسفاناخ و خرفه با برنج دهند و بعد از 

چهار ماشه کافور یک سرخ سائیده در  الطیب سنبلدارفلفل هر یک یک ماشه زعفران چهار ماشه حضض شش ماشه 

ایارج و حب بنفشه مقوی  به حبحمام نمایند و گویند که اگر ازین دوا صحت حاصل نشود تنقیة دماغ .... چشم کشند 

بدهند و غذا مزوره نخود م  گوشت .... رم و گلقند مقشر کوفته سه د السوس اصلبتر بدوغاریقون نمایند و جالب از 

خوردن اغذیه  سبب بهحمالن و نان صاف بخورند و از فواکه انجیر و انگور و مویز و مانند ان بدهند و گویند که اگر 

 مبخره مثل فل و باقال و گوشت و عدس و جغرات با کهئپری بنوما ش و غیره باشد و از وقت شروع هضم غذا و تا اتمام
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شبیار دهند و یا این سفوف بدهند .... هضم سوز ش در هر دو چشم بسیار بود بنگرند اگر در مزاج برودت یافته شود 

 آب بهمقشر آملة مقشر النچی کالن هر یک سه درم نبات برابر شربتی نه ماشه و خائیدن بادیان درین  السوس اصل

جوار ش عود شیرین بسیار ناف  و اگر در مزاج حرارت بود النچی کالن بریان و هم مصطگی و جوار ش آن و .... مجرب 

خشک در من  آن از مجربات ست و همچنین سفوف نمک با .... جوار ش عود تر ش و شربت زرشک دهند و خائیدن 

پدید آید عالج آن مر  نمایند  باشد میدر اصحاب مالیخولیا  آنچهورم سپرز و ریاح سوداوی چن سبب به آنچهگالب و 

هر گاه در غبار و هوای تند چشم خلش کند و اشک بیرون آید و قبل ازان *  191*  چیزی در چشم افتادن قذی یعنی

گرم بشویند و  آب بهرمد و غیره نباشد بدانند که چیزی در چشم افتاده پس می باید که از مالیدن چشم ص  نمایند و 

اگر چیزی محسوس شود بپارچه یا پنبه بردارند و اال  بدان تکمید نمایند و شیر زنان چکانند و پلک برداشته به بینند

نشاسته باریک سائیده در چشم پر کنند و زمانی بدارند پس از پنبه بیرون آرند و گاه باشد که جانوری خرد تر از پشه که 

رینصورت فی و سوز ش در چشم پیدا نماید د.... بزبان نبطی آنرا طالب العین گویند و نبیطه نیز نامند در چشم آویزد و 

 چشم بهدر کف گرفته بر چشم زنند و گل ملتانی سرخ باریک ساخته  گرم نیمالفور چند قدم باز پس روند روند و آب 

گرم پارچه تر کرده تکمید نمایند و بمیل  آب بهاز خرقه یا پنبه صاف نمایند و یا  عده بهاندازند و ساعتی چشم بسته دارند 

ریزند و بعد زوال او اگر در چشم  در آناو بخارند بمالیمت و چشم را بگشایند و آب مثقوب ذی اضالع بدمند و بضل  

آرند و اگر خون زائد و  عمل بهسرخی باقی ماند شیاف ابیض و شیر دختران اکتحال نمایند یا قطوریکه در رمد گذشت 

ون ریزه شیشه و مانند ان در چشم فصد و تنقیه نمایند تا رمد بهم نرساند و آنجا که چیزی دشت چ.... بدن ممتلی از 

بیضه مرغ چکانند و اگر ریزه اهن بود و بتدابیر دیگر .... افتد بموچنه بردارند و پنبه مندوفه در شیر زن تر کرده نهندو یا 

و .... والد مرحومی عالج شخضی آهنگر بهمین نهج آنچهبرنیاید متصل چشم سنگ مقناطیس بدارند که بدان بیاویزد چن

گاهی فلوس ماهی بسیار رقیق و نرم و کوچک در چشم افتد و بچسبد و بمشکل براید پس روغن زیتون یا روغن دیگر 

و از ملتحمه بلند شود و فلس ظاهر گردد بسرمیل .... در چشم چکانند و هر گاه فلس مذکور بچسبد سیاهی جشم نتو 

رند و بعد برآوردن این اشیا اگر در چشم اذیت او باقی بماند بچیزی مملس و مدمل مثل شیاف ابیض و شیر مضل  بردا

آرند و  عمل بهزن و سفیدی بیضه و ذرور نمائم تدارک کنند و اگر خوف هیجان ماده و ثوران چشم باشد فصد و استفراغ 

ایند و از حضرت علی کرم اهلل وجهه منقول است که آن اکتحال نم.... برد و رمادی و مانند آن برای نشف رطوبت 

قذی و .... اکتحال سرمه مزیل قذی و مصفی بصرست و اکتحال و ذرور انزروت خصوصاً با شکر و نشاسته و چشمیزج 

در در چشم افتاده و حدوث یافته  آنچهکثیرالفوائدست برای چشم و چسبانیدن برگ شاهسفرم برچشم جذب می نماید 



686 
 

چشم را از قذی و رمص نکته گاه باشد که رطوبتی باریک مانند تار عنکبوت از سر فرود ....ل قلقطار صاف و اکتحا آن

درین حالت کف دریا سنگ بصری توتیای .... آید و در چشم بخلد و مردم گمان برند که چیزی از خارج در چشم افتاده 

ضربه و .... که این مر  را که بهندی رویه گویند  سبز توتیای سفید چاکسوی مقشر برابر همه را سوده در چشم کشند

و  به فصدهر گاه از ضربه سرخی یا ورم عار  گردد  تفرق اتصال چشم یعنی کوفت و جراحت که بر چشم برسد

مسهل صفرا یا ماءالفواکه تنقیه کنند و اگر حاجت پس سر نیز نمایند و بعد فصد سفیدی و زردی بیضه و روغن گل 

ان آلوده بر چشم نهند و در صورت حرارت چشم اگر آب گشنیز سبز افزایند بهتر باشد و یا شیاف مامیثا و آمیخته پنبه بد

تخم خبازی در شیر دختران و روغن گل آمیخته بر پشت چشم ضماد نمایند .... گشنیز سبز ضماد کنند  آب بهگل ارمنی 

زرد چوب .... درد و سرخی باقی باشد آرد مونگ زن حل کرده در چشم چکانند و اگر  به شیرو شیاف ابیض افیونی 

یا بزرده تخم مرغ و روغن گل طال کنند و گاهی  آب بهحضض گل ارمنی مامیران زعفران مصطکی هر یک یک جزو 

و قطور روغن زرد  کنند میبادویة مذکوره زنجبیل پاه گیرد قرنفل مرداسنگ اضافه نموده همه مساوی گرفته طال 

.... درد است و کذا شیر دختران و همچنین آب حلبه مسکن وج  است با اندک تسخینی و همچنین نیز مسکن  گرم نیم

 آب بهگل بنفشه گل سرخ جوشانیده باشند و ضماد افیون زعفران پهئکری مرداسنگ  بابونه الملک اکلیلخشخا ش  در آن

ید چهارماشه در آب سرشته دو غلوله روغن زرد هر یک دو ماشه شکر سف.... و اگر لوده پهائی  مفید استسوده نیز 

استاد مرحوم .... بر چشم بندند برای تسکین وج  ضربة چشم  عده بهساخته بپارچه بندند و گرم کرده تکمید نمایند و 

 بر آنست و اگر خون در موض  ضربه بیفسرد و درد قوی پیدا کند چوب سبز درخت گز بسوزند و آبیکه ازان بیرون آید 

و درد تسکین یابد  و اگر سرخی شدید در ملتحمه باقی ماند زعفران مصطگی هر دو .... ه در حال خون موض  بمالند ک

در طرفه مذکور شد و بعد زوال درد و سرخی اگر  آنچهضماد سازند و  چشم بهسائیده بزردی بیضة مرغ سرشته گرد حلقه 

 سازند و ضماد نانخواه بعسل یا شراب آمیخته و کبودی در چشم باقی ماند کشنیز و پودینه و سنگ پلپل  و زرنیخ طال

و کذا عسل و نمک و کذا شحم بط و  به سرکهکذا جمی  اصناف و کذا زوفای خشک بزردی بیضه آمیخته  و کذا راوند 

تفرق اتصال بر ملتحمه افتاده باشد تدبیر ش نیز .... خردل نیز ناف  کمنة دم تحت العین است وآنجا که از تیغ یا سنگ 

بر .... ی کافور با دم به اندکد و تلیین ست در هر اندک مدت پس اگر خون آمده باشد انرا پاک کنند و شادنج مغسول فص

افشانند و سخت بربندند و اگر خون برنیامده باشد توتیای کرمانی پرورده پر کنند و زرده تخم مرغ تنها یا به برگ  آن

باصالح جراحت گوشند  عده بهبر پشت چشم نهند * 393*ه آس سوده با روغن گل و آب گشنیز سبز بهم سرشت

بنوعی که در قرحه مذکور شد و در چشم نواب احمد یار خان ریزة چوب ساج خلیده و از برآوردنش اندکی خون براید 
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حضض یکی هر واحد یکماشه در شیر زنان سه ماشه  االخوین دمحکیم کبیر علیخان شاگرد حکیم علیخان انزروت مدبر 

فیدی بیضه مرغ نیم عدد بانگشت لت کرده در چشم چکانیدند و باالیش قرطس زبرگ قنب ساخته زرد چوب و و س

داخل کرده در روغن گاو بریان نموده  در آنمامیران هر یک سه ماشه مغز بادام تلخ هفت عدد آرد چینه نه ماشه 

شم بحالت اصلی آمد و خون بند شد لیکن طرفه برچشم بستند تا سه روز بسته داشتند  و روز چهارم گشادند چ گرم نیم

به پدید آمد و همه چشم را در گرفت پس هلیله سیاه حضض مکی مامیران چینی هریک سم ماشه زعفران یکماشه 

سائیده ساعت به ساعت از میل زر اکتحال فرمودند و زردچوب مغاث هندی زعفران انگور شفا هر یک سه ماشه  گالب

سوده بر پشت چشم ضماد نمودند صحت کلی حاصل شد انتباه هر گاه چیزی قاط  همچون  الثعلب عنبدر آب برگ 

که در حفر  آن استآهن و نی و غیره بطبقة قرنیه رسد و جراحتی خفیف کند ویا جزوی از قرنیه زائل گردد تدبیر ش هم

مائل شود و سیاهی او از  که چشم بجانبی از جهات اربعه آن استحول  حول و اعوجاج ثقبهو سلخ قرنیه مسطور شد 

موض  طبیعی زائل گردد و این زوال اگر بجانب فوق یا اسفل باشد صاحبش هر چیزی را دو چیز بیند و اگر بطرف یمین 

یا یسار بود ضرر معتد به در بصارت پیدا نکند و اعوجاج ثقبه زوال ثقبه عنبیه است بسوی یکی از جهات ارب  یمین یا 

و علیل جمی  اشیا را معوج می بیند و سبب حول استرخای عضله  شود میدرین ثقبه مفوج دیده  یسار یا فوق یا اسفل و

مواد رطبة  سبب بهاست از عضالت محرکة مقلد و یا تشنج آن و یا زوال طبقات و رطوبات و استرخای عضله اکثر 

و تشنج آبباعث ابتالی  باشد می  آن بلغمیه و گاهی از سدة ورمیه یا سوءمزاج بارد رطب  ویا تفرق اتصال واق  در عر

بلغمی  و یا غلبه یبس و یا وقوع ورم حار یا بارد بود و بیشتر حول بعد علل دماغی عار  شود  و عالمت استرخائی و 

تشنجی از فصل استرخا و تشنج جویند و ایضاً در استرخای بلغمی ثقل و عدم وج  و حدوث آن بعد از نزالت الزم است 

  و ثقل اگر حار بود وج  شدید و در اکثر با صداع و در سوءمزاج بارد رطب ساذج عدم ثقل و حصول آن و در ورمی وج

با ظهور  باشد میو تشنجی امتالئی عقب صرع و سدر بیشتر افتد و عرو  آن دفعهً  باشد میمبرده مرطبه  اسباببعقب 

آثار بلغم و تشنجی یبسی اکثر بعد امرا  حاده و قرانیطس و عقب استفراغ رطوبات بدن و ریاضات کثیره و بتدریج و 

بجوانان عار  گردد و در تشنجی ورمی وج  در اغلب اوقات اگر ورم بارد باشد وج  کمتر از ورم حار باشد و آنجا که 

باشد بحرکت اختالجی و گاهی اشک سائل شود و بالجمله حول یا زوال طبقات و رطوبات سبب بود چشم متحرک 

بعض  سبب بهمولودی بود و آن العالج ست و یا بکودکان و یا بزرگان افتد یعنی حادث باشد و این بقول جالینوس اکثر 

صداع  و سبب زوال ثقبه عنبیه با ورم عنبیه است و عالمتش وجود شود میعلل راس مثل  صرع و سدر و دوار عار  

موجب یبوست مثل حرکت در  اسبابآن و نشانش خمور حدقه و تفدم .... ست اگر حار باشد و یا ثقل تنها اگر بارد بود 



688 
 

آفتاب یا استفراغات مفرط یا مالزمت صوم خصوصاً در زمان حار یا تناول اغذیة مجففه مانند عدس و کلم و گوشت 

ن اشک و رطوبت چشم می باشد عالج در حول استرخائی و در تشنجی قدید و یا از رطوبت عنبیه باشد و تاب  آن سیال

و ایارجات  وغراغر  مسهل بهامتالئی بعد نضج بمنضج بلغم یا شربت اصول و گلقند و سکنجبین عنصلی یا بزوزی تنقیه 

مقوی مثل یکه در فصل استرخا و تشنج مذکور شد و تلطیف تدبیر کنند و در حمام نشینند و ادویه دستور بهنمایند 

گرم محلل مثل روغن  های روغنبرگ زیتون سعوط نمایند و اطریفل صغیر خورند و  آب بهروشنائی در چشم کشند و 

و شیث و زنبق و نرگس برسر مالند و گویند که اکتحال بسرمة ممزوج به بندق هندی چشم را بموض  او بسهولت  بابونه

کذا اکتحال شبخ و بسد و حول که باسفل باشد از استرخای عصب بود  باز گرداند  و کذا بقطران دفنه مخلوط بسرمیل و

از ورم باشد  آنچهاستحکام او نمایند مثل تضمید پیشانی بآس و مازو و بلوط و گل ارمنی کنند و  آنچهمعالجه بد در آنو 

و شربت بنفشه و قراصیا  قیفال و تنقیه دماغ و استعمال اشیای باردة مسکنه مثل شیرة تخم خیارین به فصداگر حار بود 

و آب هندوانه و ماءالقرع و قطور شیر زنان و سفیدی بیضه مرغ در چشم و طال نمودن ازبیرون بعصارة مامیثا و صندل 

سفرجل یا روغن بنفشه و طباشیر با گالب یا  به روغنو گالب و آب برگ کاهو نموده و کذا طال  الثعلب عنب آب به

از حب صبر و یا ایارج لوغا ذیای مقوی تبرید و غاریقون و شحم حنظل  به استفراغد بود سرد بر چشم و اگر بار آب به

و  بابونهو تمتم و نخاله گندم و  الملک اکلیل در آن آبی که بهبعصاره قنطوریون دقیق  ومانند آن عالج کنند پس 

از سوءمزاج بارد  و آنچهستعمال کنند  اترج ا.... جوشانیده و برچشم نطول نمایند و بعد ازان  الطیب سنبلمرزنجو ش و 

از  و آنچهرطب ساذج باشد جوارشات استعمال نمایند و غذا سفید باجات معمول ب ابازیر حار و نطول مذکور بکار برند 

تفرق اتصال باشد العالج است در تشنجی یبسی که اکثر بسوی فوق می باشد بتقویت و ترتیب دماغ از نطوالت و 

ب بر سر و غیر آن که در عالج تشنج یابس مسطور شد پردازند و شیر خر و شیر دختر در چشم رط های روغنمالش 

چکانند  و تقطیر خون شفنین و یا فاخته و تضمید سفیدی بیضه و روغن گل و اندکی شراب و بستن چشم مفید دانند و 

خرفه و ماءالشعیر دهند و  و شربت خشخا ش و شربت نیلوفر و شیرة تخم*  194* اشربه مرطب مثل شربت بنفشه 

بادام قریب به نف  اوست و استعمال  به روغنمرطوب بنوشانند و شیر بز و گاو  های به روغناگر تپ نباشد شیر خر 

و مانند آن جوشانیده باشند ناف   کوفته نیمبنفشه و نیلوفر و جو مقشر  در آنببخار آبیکه  انکبابماؤالرنانین با شکر و 

ال طبقات و رطوبات بود تدبیر ش تنقیة دماغ بر ملد ریاح است باستعمال ایارجات و حبوب بطوریکه در از زو آنچهاست و 

و مانند آن  الملک اکلیل بابونه السوس اصلبادیان  در آن آبی که بهفالج و لقوه گذشت و بعد از آن به هر تحلیل ریاح 

عتر و زوفا و مرزنجو ش نطول سازند و مامیران یا زرد زیره  وشبخ و ص به طبیخجوشانیده باشند تکمید چشم نمایند و 
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و جوارشات گرم محلل ریاح خورانند و .... باذیان ضماد کنند و اگر ماده در معده بود تنقیة معده بقی و اسهال آب بهچوب 

گویند که چون آمله بر تجوید هضم نمایند و کحل دخان سندروس در جمی  اقسام حول مادی معمول است و بعضی 

وبقول طبری و حکیم علی گاهی حول بزرگان از   مفید استاکتحال آن حول را .... قطعة آهن بسایند تا مثل سر گرد 

و گاهی حول غریب بغیر مر  .... شتی افتد اکثر آنها معروف اند مثل فالج و لقوه و عالجش عالج این امر  اسباب

دیگر طبقات یا تحرک جلیدیه بسوی جانبی یا بعض زوال او از موض  خودبخود و  دیگر واق  شود و آن از زوال بعض

زوال طبقه صلبیه از زیاح غلیظ  سبب بهو رطوبت ست میان طبقات چشم پس حول که دفعهً .... سبب درین حصول ریاح

کت چشم او بطی بود بخاریکه زیر او درآید عار  گردد حول بسوی فوق باشد گویا که بیمار بدان طرف می بیند و حر

زوال طبقه مشیمیه باشد حول از جمی  جوانب چشم بود و صاحبش به هر طرف از فوق و تحت و یمین  سبب به آنچهو 

از زوال طبقة شبکیه باشد حول او بطرف اسفل بود گویا که مریض  آنچهاو نظر حول باشد ئ .... و یسار که به بلند

تزعزع رطوبت زجاجیه از موض  او  سبب بهدفعهً بسرعت  آنچهسری  باشد و  بطرف سینه خود می بیند و حرکت چشم او

از زوال صلبیه بود حسب زوال او حول پدید آید پس  آنچهحادث شود حول مضطرب بحرکت غیر ارادی چشم باشد و 

ر ثابت در موض  اگر بسوی فوق زائل شود هر چیز را که به بیند دو چیز نماید و اگر زوال او باسفل باشد هر شی را غی

ضعف بصر بود حتی که .... از زوال غشای عنکبوتیه باشد پس اگر بفوق زائل شود حول م   آنچهواحد گمان کند و 

بسوی اسفل بیند و اگر تقلص  آنچهگاهی چیزی نبیند  میالن چشم او بسوی فوق باشد گویا که بباال می نگرد بهتر از 

شم بود  و هر گاه چیزی را از قریب به بیند خوب دیده نشود  و هر گاه از شخوص چ.... و زوال او باسفل باشد حول 

یا حرکت بخارات غلیظ حادث .... وقوع  سبب بهبعید به بیندو اگر حول دفعهً از نقصان رطوبت بیضه یا میل او بجانبی 

نعته از زوال عنبی  عار   بیند اغبراللون برنگ طبقه عنبیه بیند و اگر حول آنچهشود یا حول ضعف بصر باشد و اکثر 

موق باشد و م  ضعف و وقت نظر بود و اگر از زوال قرنیه باشد م  حول تزعزع در چشم حادث .... شود میل او بجانبی از

ثابت بود ساعتی چشم او مائل گردد و از شکل .... شود و حالت شبیه باختالج پیدا بود و اگر از زوال ملتحمه باشد حول 

ساکن شود و زائل گردد  عده بهو  گردد میچنان باشد که چشم بجانبی که بصر او نائل شده کشیده  خود متغیر شود و

به  در آناکثر بمشائخ حادث شود و عالحج این جمی  اقسام قریب یکدیگرست و زیادت و نقصان .... بعد از ساعت 

 در آنیا از معده بنابر اجتماع اخالط .. ..حسب مزاج و سن باشد بالجمله ریاح غلیظ بخاری که بسوی سر و چشم مرتقی 

متصاعد گردد یا از جمی  بدن مرتف  شود پس آثار استالی معدی از غثیان وفتور اشتها و فساد بهضم و تخیالت 

امتال ذریافت نمایند و عالمات امتالی جمی  بدن از کسل و ثقل و خبث نفس و تقلب او و ارتفاع .... روبروی چشم 
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دیگر معلوم کنند و هر جونکه باشد هر گاه .... راس و سرخی روی و چشم در وقتی و سکون آنها در  بخارات گرم بسوی

ارتفاع بخارات بسوی سر و چشم ثابت شود الزم ست که مزاج مریض و سن او و وقت حاضر دریابند و استفراغ ماده 

ات یا صبر یا مصطکی که هر کدام ایارج بهاکثر  و بموجب قوانین او نمایند و هر گاه اراده تنقیه معده کنند در.... حسب 

چیزها که برای تنقیه معده و بشرط عدم مانعی درین .... از ین هر دو را بسقمونیا تقویت داده باشند استفراغ او نمایند 

مر  خواه در غیر آن استعمال نمایند این حب است که افسنتین رومی خالص زرد دو درم گل سرخ یک نیم درم 

تخم کرفس انیسون هر واحد دو ثلث درم رب السوس دو دانگ صبر سقوطری پانزده درم هلیله سیاه .... سه مصطکی 

بدهند و سه بار  گرم نیمسازند سه درم از آن به آب  ها حببادرنجبویه سرشته  آب بهسه درم سائیده در آب برگ ترنج یا 

ظة مبخره پرهیز کنند  و از طعام شب من  سازند و اگر ارادة هفت روز در میان مهلت داده استعمال کنند  و از اغذیه غلی

صبر ومصطگی م  غاریقون اضافه کنند و چند بار  در آنافتیمون تنقیه او نمایند و برای تقویت  به مطبوخ.... استفراغ 

نگ باشندالزم برق  که هر دو سوراخ او ت.... آرند اگر مزاج مریض احتمال کند و بعد تنقیه بدن پرهیز صادق عمل به

سر بچه مثقوب الوسط بر شکل چشم ساخته نهاده باشند بعد تقطیر اندکی سفیدی بیضه بر  در آنگیرند و رفاده که 

و چشم و گو ش را از هوای بارد محفوظ دارند و ایضاً بعد تنقیه بدخول حمام هر روز و تناول اطریفل .... چشم بندند 

مزاج مریض استعمال کنند اگر سعوط حار .... ایند و بعد از این تدابیر سعوطصغیر یا کبیر حسب احتمال مزاج لزوم نم

آرند و تضمید سر  عمل بهبنفشه و نیلوفر  به روغنمصطکی و ناردین  و اگر سعوط بارد واجب بود  به روغنمناسب باشد 

سطة ریح بسوی یک و گاهی از ریح چیزی در چشم حالتی شبیه بحول حادث شود و بوا*  195* حسب واجب نمایند 

و حب ایارج و غراغر منقی  مسهل بهجانب کشیده گردد و با می اختالط و حرکت غیر واجب باشد و عالجش استفراغ 

انبربچه بشکل  عده بهراس از رطوبات و تنقیه معده و پرهیز از اغذیة غلیظه و اقتصار بر اغذیه ناشقه صالح الکیفیت ست 

ر اندک سفیدة بیضه بر چشم یندند و گویند که حول مزمن مثل حول مولودی عالج عین مثقوب الوسط ساخته بعد تقطی

خلط غالب نمایند  و تلطیف غذا و طال بصندل و  حسب بهپذیر نبود و در اعوجاج ثقبه که از ورم غبیه باشد فصد و تنقیه 

به تعمال محلالت نمایند کاسنی و گالب سوده و چون حدت دم و حرارت ملمس تسکین یابد اس آب بهعصارة مامیثا 

از یبس عنبیه باشد استعمال مرطبات نمایند بنوعی  آنچهو گل بنفشه و حلبه و   الملک اکلیلو  بابونهنطول مطبوخ  مثل

که در حول تشنجی یبسی گذشت و آ ش جو یا فالوده و حریرة جو مقشر با شربت نیلوفر و بنفشه  و روغن بادام شیرین 

 به شیرخصوصاً بعد انهضام غذا وشستن چشم  گرم نیمه نیمبرشت و استحمام به آب شیرین و گوشت فربه و زرده بیض

از  آنچهبنفشه و نیلوفر و جو مقشر نیم کوفته جوشانیده باشند استعمال نمایند و  در آنبر بخار آبیکه  انکبابزنان و 
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دواءالتربد که از  به مثلرطوبت عنبیه باشد استعمال مجففات مثل تناول گلقند و سکنجبین بزوری و تنقیه مواد رطب 

تربد مد برده درم مصطکی و زنجبیل هر واحد یکدرم و شکر مساوی ساخته هر شب یکمثقال آنرا تناول نمایند و صبح 

رانند و بکحل غریزی و یا بباسلیقون اکتحال نمایند فائده حول گرم بدهند و قالیا و مطنجنات خو آب بهگلقند پنجدرم 

که بصبیان شیر خواره عار  شود سببش اکثر استرخای عضله است ار عضالت مقله  و بعد از صرع حادث گردد و 

و مانند  و باشد که بواسطة آواز بلند و مهیب شود میشیر دادن و خوابانیدن و نگریستن بیکجانب تا دیر نیز واق   سبب به

آن چیزی مفزع که یکبارگی طفل را بجنبش آرد مر  مذکحور عار  گردد و عالجش آنکه هر گاه حول بفوق یا 

اسفل بود بروی ار برقعه که در برابر حدقة سوراخ تنگ گذاشته باشند بپوشانند و چراغ مقابل آن سوراخ برافروزند طفل 

هر دو موق باشد پارچه سرخ بر هر گوشة چشم که مخالف گوشة  دارد و اگر حول به طرف یکی از بر آنپیوسته نظر 

مائل باشد آویزند که دائم نظر آن بسوی او باشد و یا دفعهً باز بطرف مخالف نظر بنوازند و لوح منقش بصور مذهّب و 

عصارة یاسمین پرورده با مشک یا عنبر اکتحال نمایند و شیاف عنبر ب آب بهاجراس مصوت بدان طرف نهند و سرمه 

پرورده اکتحال کنند و سعوط بعصاره برگ زیتون  در آنزیتون سوده بیرون چشم بمالند و یا بندق هندی را افشره اثمد 

کنند  و در معالجه تهاون روا ندارند  و دایه را غذا لطیف دهند مثل چوزة مرغ و تدرج و لحم حمل صغیر خصی  ودر 

ادویة مجففه از دایه دور دارند و از جماع من  فرمایند و اگر مزاج او صورت بودن صرع سبب حول اغذیة بخارانگیز و 

رحم مثل و حمرثا و دواءالملک و شلیثا بدهند و اگر آثار امتال دریابند تنقیه نمایند تا شیر او اصالح .... احتمال کند ادویة 

بقدر یکحبه آب .... وز بدهند و گاهی یابد و طفل را بوزن یکحبه معجون کاسینج  و دو حبه شاهبانگ در شیر دایه هر ر

سر طفل از روغن ناردین بمالند و کف پای او  به دفعاتشباهنگ  و هموزن او در روغن ناردین سعوط نمایند و هر روز 

شدت انتفاخ مقله و ثقل آن از  سبب بهبا ....  جحوظ یعنی بیرون آمدن و بزرگ شدن چشمباکثر اوقات دلک کنند 

شدت  انضغاط مقله بسوی خارج از خنق  سبب بهباشد و یا  در آنی یا خلطی رطب یا مائیت حاصله امتاالی مادة ریح

استرخای  سبب بهعفیف و صداع قوی و نعره سخت و طلق شدید و تزحر و از هر چه موجب حصر نفس باشد و یا .... 

یا ماده در نفس چشم باشد و یا  عالقه مقله و عضالت حافظ عالقه مذکور و انتهاک او بود امتالی کریحی و خلطی

.... و در انضغاطی گاهی با وجود انضعاط از میل ماده  باشد میبمشارکت دماغ و بدن بود چنانکه عند احتباس حیض 

وقت عدم نقای نفاس و گاهی از فساد مزاج جنین یا موت او و تعفن او باشد و حجوظ استرخانی  آنچهچشم نیز باشد چن

بانتهاک او باشد بطالن بصر می نماید و حجوظ که در مثل  آنچهباطل نمیکند و .... فقط بود که از استرخای عضله 

امتال نیز باشد  و اکثر حجوظ م  .... خوانیق و اورام حجب دماغ و در ذات الریح افتد سببش انصغات بود و گاهی 
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ف بصر خالی نباشد و حنین و رازی و جمی  اقسام حجوظ از ضع باشد میو با تورم در قرنیه  شود میدمومت محسوس 

عین از ضربه یا سقط بر سر افتد اگر بصر او باقی بود بدانند که در عضله ممسک عین تمدد عار  شده و .... گویند که 

باشد و اگر با وجود این ذهاب بصر عار  گردد بدانند که .... انتهاک آن نشده و اگر نتو از غیر ضربه باشد از استرخای 

گشته اگر باطل .... ة مجوفه رسیده تشخیص اقسام این مر  باید که معلوم نمایند که بصارت باطل شده آفت بعصب

شده باشد از انتهاک عضله بود و اگر ضعف باشد نظر کنند که با نتو مقلة عظم در حجم چشم هست یا نه اگر باشد 

بگوید خلطی باشد و اال ریحی بود و اکثر عظم یا نه اگر  شود میمحسوس .... بیرسند که  عده بهحجوظ امتالئی باشد 

اقرار آن کند .... حجم یافته نشود حال سیالن اشک غلیظ اندکی لزج و احساس تمدد واق  از داخل بسوی خارج بپرسند 

انضغاط نیز یافته شود حجوظ انضغاطی باشد و اگر عظم حجم مقله و آثار انضغاطی هر دو موجود بود از  اسبابو با آن 

عظم حجم مقله و سیالن هیچ نباشد و تمد اندکی پود و حدقه بحرکات *  196* الئ انضغاط هر دو باشد و اگر امت

مضطریه غیر اختیاری متحرک باشد حجوظ استرخائی بود عالج اگر حجوظ اندک و سبب او خفیف باشد عصابة قوی و 

ل شیاف سماق و شیاف اقاقیا کفایت کند و اگر خوابانیدن بر پشت و تلطیف غذا و قلت حرکت و ادامت تفمیض و اکتحا

و حجامت نقره و مسهالت و حبوب مناسبه و حقنة حاده نمایند  به فصدتنقیة بدن و دماغ ..... قوی باشد در امتالئی حسـ

و احمد بن ثابت گوید که تنقیه بهلیلة کابلی و کذا مطبوخ فواکه ناف  حجوظ عین است و بالجمله اسهال ناف  ترین 

یاست در اصناف حجوظ و کذلک وض  محاجم بی شرط بسیار بر قفا و ربط فائد و در ابتدا بارة صوف در سرکه و آب اش

پوست انار جوشانیده باشند بر چشم نطول کنند و روادع قوی  در آنسرد یا آبیکه  آب بهبهی تر کرده بر چشم بندند و 

بز ضماد کنند  ویعد از برای تحلیل ماده مثل حلبه و تخم مثل آرد باقال و سفیدی بیضه و گل مختوم و آب گشنیز س

 آب بهبادیان یا  آب بهکتان و مر و زعفرلن استعمال نمایند و هلیلة زرد و دار فلفل و انزروت و کف دریا و شیاف مامیثا 

د چون شیاف پیاز اکتحال نمایند و اکتحال شیاف عنبر و سنبل نیز ناف  است و دیگر اشیای اشک آور و قابض و مشد

بلغم دف   آنچهسماق و غیره در چشم کشند و تقلیل غذا ضرور شناسند و از امتال و قی و عطاس و شراب احتراز کنند و 

کند مثل حبی که از رب السوس و فلفل و شکر مساوی ساخته باشند یکی بعد دیگری در دهان دارند  و در حجوظ 

در رفاده نهاده بر چشم محکم به بندند و بر پشت بخوابانند و روی .... انضغاطی قط  سبب نمایند و خریطة سرمه یا قطـ

گلنار و برگ زیتون و برگ علیق و پوست خشخا ش و کاسنی و عصی الراعی و غیره قابضات  در آنسرد که  آب بهرا 

و گلنار و حضض جوشانیده باشند بشویند و استعمال غسول اطریفل خیلی مفید و اطلیة قابظه چون پوست انار و اقاقیا 

مکی و صبر و عصاره لحیه التیس و برگ علیق و فیروزه و برگ بنفشه سبز و سفیدی بیضه  و آرد گندم و برگ زیتون 
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بری و عصارة برگ عوسج و اطراف نرم او و آب آس و کاسنی سائیده و آب عصی الراعی بر چشم طال کنند و بربندند و 

و  الطیب سنبلی بیضة مرغ سرشته نیز ناف  و اکتحال بخستة خرما محرق و آرد باقال و گل سرخ و کندر کوفته بسفید

درین قسم نیز مفید گفته اند و مسیحی گفته که عالج .... کذا عصارة برگ علیق خشک مسحوق جیدالنف  است و فصد 

ثل گلنار حجوظ حادث بعد غضب شدید یا صیاح شدید یا قی عفیف در همان ساعت فصد و ضماد چشم بادویة قابضه م

و اقاقیا و حضض و مانند آن و احتقان بحقنة حاده و چکانیدن در چشم آب سماق و بستن برفاده و بر پشت خواب 

نمودن و ترک شراب و لحم و تقلیل طعام و پرهیز از عطسه و قی ست و اگر حرارتی بآن رسد چیزی در دهان دارند که 

ز ضربه حادث شود بعد فصد تقطیر کبوتر یا خون شفنین و وض  پنبه انحدار بلغم نماید و بقول حنین در نتو عین که ا

و نمک و تقطیر شیر زنان ناف  و گویند که  آب بهمسبلول بسفیدی بیضه و روغن گل تا دو روز دوم و در روز سوم تکمید 

باشد تدبیر او  ضماد برگ خالف و گل او نیز نتو ضربی را مفید است و در طلقی که از قلت سیالن خون نفاس یا جنین

و ایارجات کبار و استعمال غراغر و  مسهل بهآرند و در حجوظ استرخائی تنقیه  عمل بهاو را رطمث و اخراج جنین 

نمایند و بعد تنقیة قوابضات مذکوره استعمال کنند و بادویة مص .... یکه در استرخای دستور بهشمومات و معاجین گرم 

پیاز و کرفس اکتحال نمایند  آب بهکننده رطوبت و اشک آور مثل هلیله زرد و دارفلفل و انزروت و زبدالبحر و مانند ان و 

و گویند که در حجوظ رطبی بعد استفراغ و ادویة حاده مثل کند ش و جند بیدستر و خردل و فلفل و مرزنجو ش ببویند 

 بر آنصبر و حب ایارج و مانند آن سعوط بکار برند بگیرند روغن مصطگی یک جزو و مشک رب  جزو و  به حببدن 

اندک آب زوفا مطبوخ انداخته حل کنند تا مخلوط گردد اندک ازان سعوط نمایند و اندک اندک مدام بیفزایند تا بوزن 

مر و شونیز بریان نموده بازعفران بسایند و درصره بسته ببویند و اگر عطسه افراط کند سرکه  هعد بهیک درم برسد 

و اگر از این هم ساکن نشود چیزی تلخ مثل صبر بخایند  و اگر حاجت .... وگالب و قدری روغن گل با هم آمیخته در 

.... ن مر  به از تعطیس نیست لیکن بکثرت تعطیس افتد انک کند ش هم در سعوط مذکور افزایند  و هیچ چیز دری

از اورام دماغ و ذات الریه عار  شود بزوال سبب  آنچهکه هنگام تعطیس چشم را بر فاده بسته دارند و  آن استاحوط 

و در اختصارات ست کد در حجوظ حاده و خناق فصد قیفال و حجامت نقره و استفراغ بدن نمایند و  گردد میآن زائل 

پس .... باشد فصد قیفال و تدبیر خاص بصداع کنند و گبالنی می نویسد که اگر مر  از صفراوی  اگر از صداع شدید

هندی و ترنجبین و کشوث و تخم کاسنی و سرخ و بنفشه و آلو و عناب و تمر واجب است که اوالً استفراغ بدن از گل

هدانه و خشیخام هر واحد چند دانه مساوی و او بچکانند بگیرند جو مقشر و ب مانند آن نمایند و بعد از استفراغ درچشم

انداخته بآتش مالئم بجوشانند تا .... نیم کوفته اندکی انزروت افزوده در شیشه کرده و باالیش آب شیرین آنقدر که ادویه 
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هر شب و هر روز چند بار در چشم چکانند و رفاده سبلول سرد کرده باالی چشم  گرم نیمآنکه قدری غلیظ گردد پس 

و برپشت بخوابند یک ساعت تا دوا منحل گردد باز دوای مذکور بچکانند بعد ازان این ضماد نمایند و .... غیر ه د بنهن

دائم در بینی * ....  197* عصابه سبک بندند و صبح بگشایند و چشم را صاف نمایند و طعام سرد و تر باید خورد 

مشی در آفتاب و دخول حمام من  کنند و اگر مر  دموی چکانند و در بعض اوقات شیاف ابیض در چشم کشند و از 

نمایند و کحل رمادی اصفر در چشم کشند و نسخة آن این ست ....  به مطبوخباشد فصد هر دو قیفال نمایند و تلیین 

درم ... گل بنفشه یک درم طوطیای جسرمی و مر و پاو هندی هر واحد دو ذانگ نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد 

ه نیم درم شیاف مامیثا آمیخته در هاون کنند  و بار دیگر بحریر ببیزند پس صبح و شام در چشم کشند و اگر این سائید

شیلف ابیض حل کرده در چشم  در آنداده صاف نمایند و ....هر دو  الثعلب عنبفائده نکند بگیرند آب گشنیز تر و اب 

 آب بهماید و نوشیدن شربت عناب با آ ش جو دائم ناف  و سعوط چکانند وبه بندند تا آنکه دوا منحل شود و عمل خود ن

عناب و سپستان  در آنکه  به ماءالشعیراین مر  ست اگر دموی باشد و حقنه  به مثلان از ناف  ترین اشیا .... طل  

از بخارات  غلظ رطوبات چشم یا غلظ روح باصره است....  عشا یعنی شب کوریمتواتر نمایند  به دفعاتجوشانیده باشند 

د که اگر مر  به یک ننغلیظه که از اخالط غلیظ در چشم یا در دماغ یا معده متولد شوند و فرق میان اینها چنان ک

تغیر و تبدل در بعض اوقات سببش در نفس چشم باشد و اگر متغیر گردد در بعض اوقات و با آن صداع .... حال قائم بود 

خفت و در امتال زیادتی مر  رو نماید از بخارات معدی .... غی باشد و اگر در و ثقل راس و حواس بود از بخارات دما

از روح .... تحلیل  سبب بهبود و گاهی کثرت مقام در آفتاب و بسیار نظر کردن بدان و بچیزهای بسیار روشن و براق 

گر آثار غلبه خون معلوم و این از تقدم سبب و دشواری حرکت چشم دریافت شود عالج ا گردد میباصره موجب غلظ آن 

آرند  عمل بهبلغم و حب ایارج و حب نشاسته کنند و غرغرة منقی دماغ  مسهل بهشود فصد سر رو نمایند و اال بعد نضج 

فرفیون .... و کند ش و صبر و جند بیدستر ببویند و یا فلفل عو  صبر نموده بدان تعطیس کنند و یا عطوس کند ش 

آرند و یا از اسطوخودوس  عمل بهدستر مشک عاقرقرحابورة ارمنی مساوی باریک سوده فلفل زراوند حب بلسان جند بی

بنفشه بعد تنقیه  به روغنهشت درم عطسه آورند و اگر کند ش یک دانگ ....شحم حنظل جند بیدستر هر واحد سه درم 

زوفا یا .... قبل از طعام  سعوط کنند بردالیوم است و مجرب کندی و کذا کماشیر در روغن مذکور سه بار و مهر تلطیف

 در آنزوفای خشک سائیده با شهد یا آب بخورند و یا با سداب خشک سفوف سازند  و شرب سکنجبین بزوری که 

طبیخ سداب و اکل و شرب افسنتین نیز ناف  است و .... صعتر و یا شرب  به اندکصعتر حل کرده باشند و یا عسل 

ای لحوم لطیفه سوارخون لطیف  و غذا قلیهرقین ماقین یا حجامت قفا نمایند فصد عگویند که اگر ازین تدبیر زائل نگردد 
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 آب بهتخم مرغ نیم برشت تناول نمایند و بعد هضم تام اندکی شراب کهنه بنوشند و مداومت اطریفل و جلنجیین .... 

و نمام و سداب و مرزنجو ش جوشانیده باشند  بابونهادویة محلله چون بادیان و  در آنگرم ناف  شناسند و بر آبیکه 

.... بر طبیخ شلجم نیز مفید بود و بلحوم ماکیان و دراج و تیهو و قبج بریان م  فلفل و دارچینی  انکبابنمایند و  انکباب

و پودینه و یا نخوداب یا فلفل و مغز تخم قرطم و قرنفل و دارچینی غذا سازند و ایضاً اطعام باغذیة حریفه بادخال حلتیت 

ست و بقول اهل هند تخم سرس چهار درم اترب و کذا حرف ملطف بخارات .... و خردل و صعتر در طعام نیز ناف  باشد 

آوردن ناف  شبکوری ست اشیای غلیظ و بخارانگیز  عمل بهسوده در آرد آمیخته نان پخته خوردن و همچنین تا سه روز 

خرفه و غذای شب اجتناب ورزند و گویند که صاحب آن از خوردن سر  مثل عدس و لوبیا و باقال و کلم و کثرت اکل

مرغ اجتناب نماید که آن مورث عشاست زهرة گاو قدری در شیشه کرده دو روز در آفتاب گذارند پس اکتحال نمایند و 

مرارة بز مخلوط .. ..آرند نیز مفید بود  عمل بهاگر قدری مر و زعفران مساوی سوده آمیخته سه روز دیگر در آفتاب داشته 

بادیان و عسل نیز ناف  و نوشادر و شب یمانی سوخته برابر گرفته باریک سائیده در جشم کشند و جون دار فلفل و  آب به

بپاشند و بر  بر آنمذکوره یا دارفلفل و نمک هندی و سنگسبویه و دارچینی سوده .... وج در جگر بز بخاللند یا کارد زده 

الهری و گاهی بادیان .... آبیکه از آن برآید در چشم کشند یا بچکانند نف  عجیب بخشد و گاهی  تابه بریان نمایند و

بر بخار او و خوردن گوشت جگر  انکبابو ادویه راسائیده در آب مذکور آمیخته اکتحال می نمایند و  کنند میعو  وج 

و اکل دماغ شتر یک  دستور بهرند و جگر خرگو ش آو عمل بهتا سه روز متواتر یا زیاده  مفید استاو بریان نیز بسیار 

مساوی سوده مفید و .... مثقال و کذا کبد ثعلب و کذا خردل بسلق نیز ناف  و اکتحال دائم به فلفل سفید و دار فلفل 

ستوده جالینوس ست و کذا اکتحال به فالفل ثلثه باریک سوده سخت سودمندست و خون پر نو رسته کبوتر بچه 

چشم کشیدن وکذا اکتحال جانوران گرم مزاج مثل ورشان و شفنین و کبک و کبوتر گرم گرم و بسرگین گرماگرم در 

و بعسل .... ورل و سقنقور و شیاف قلی و شیاف زنگار نیز نف  میکند و یا مرارة گوسفند یک جزو فلفل و بذرور اتینج 

پهمکنی تازه یا  آب بهادر بعسل یا آب پیاز سفید یا بادیان و عسل و نوش آب بهسرشته استعمال کنند و گویند که اکتحال 

باشند و یا مغز کلنگ پاچة بره نفلق و یا مگس یک عدد با چند .... پوست پندی هندی  در آنآب گندنا بسماق یا آبیکه 

دانه فلفل در شیر زن بظرف مسی سوده و یا فلفل و قرنفل در لعاب دهن اسپ سودا یا حجر بخاری یا زهرة کبک 

حل کرده یا آب  آب بهو مشک و مروارید ناسفته یا بول نعجه درصالیه مس سائیده تا سیاه گردد یا نطرون * 198*

سائیده با انزروت بر جگر بز پاشیده بریان کرده یا .... انار شیرین در آفتاب کذاشته تا غلیظ گردد یا زیادت کبد ضب  

 در آن.... یخته یا جگر روباه یا زهرة حربا یا خنفسا بنصفین قط  کربادیان آم آب بهزهرة بز وحشی و جبلی یا زهزة کبک 
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فرو برده و یا کبد غراب یا جگر گرگ یا عروق الصغر یا بعر ظبی وقت تولد او را گرفته خشک کرده سائیده یا صمغ 

وج و شونیز سوده  بر آنیا دارفلفل و مشک یا صدید جگر وج که .... زیتون بری یا کبا ش قرنفل با عصارة برگ غرب یا 

جزو و آب ....پاشیده بریان کرده باشند و یا اناغالس بعسل و یا افسنتین و یا آب انار شیرین و اب انار تر ش و عسل هر 

انداخته چهل روز در آفتاب داشته باشند یا زهرة غزال با  در آنبادیان نیم جزو در شیشه کرده فلفل و زعفران سوده 

یا آب سرس یا مغز سمندر پهل در بول بز سائیده یا نمک الهوری یا .... صارة برگ طردردی خمر یا زعفران یا ع

سوده یا آب گل کسوندی یا آب اشاخ نرم مهجنه با عسل آمیخته و دارفلفل  آب بهدارفلفل بجغرات سائیده و یا زنجبیل 

سائیده یا هلیله سیاه زنجبیل فلفل  آمیخته تا یک هفته یا فلفل سیاه در زهرة ماهی روهو تر کرده خشک نموده به شهد

سائیده هر واحد مفید ست و اکتحال زهرة گرگ برءالساعه ست و آب ادرک در چشم  آب بهکوفته بیخته حب ساخته 

کشیدن یا چکانیدن از مجربات والد مرحوم است و صابون یک سرخ مرچ سیاه دو عدد در آب باریک سوده اکتحال و یا 

آوردن معمول راقم ست و کذا شیاف و سخ االذن مجرب و اکتحال  عمل به دستور بهته چرک قلیان عو  فلفل گرف

پییل تخم کرنجوه هلدی دارهلد نمک سنگ پوست .... از مجربات حکیم علی ست و اگر نتو  آب بهشیاف مرارات درین 

بود و سنگ بصری و شب بنج ارند و سنکهه یعنی بوق کوفته بیخته در شیر گوسفند سائیده در چشم کشند نیز ناف  

یمانی هر واحد یک توله نبات دو توله هشت پاس در آب لیموی کاغذی کهرل کرده شیاف ساخته بکار بردن برای 

عشا و دیگر امرا  چشم از بیا  استاد مرحوم منقول و اگر آب سداب و آب گشنیز مساوی بجوشانند  تا به نیمه آید 

هر واحد .... مفید بود و یا از مشک یک دانگ ساذج هندی مامیران چینی دو سه نوبت در چشم چکانند شب کوری را 

از مجربات صاحب مجموعة بقائی است فلفل سیاه  آب بهآورند  و این کحل فلفل درین  عمل بهیک درم سرمه ساخته 

ر کرده خشک ساخته آنبه هلدی یک ماشه در آب لیمو ت.... یک ماشه در زهره گاو و یا بز بقدریکه تر شود تر کرده

نموده مغز تخم کهرنی سنگ بصری که در آب لیمو چهارگرم کرده سرد نموده غنچة بچنبیلی که خام باشد هر یم نیم 

مثل غبار سائیده  بکار برند و این کحل جهت سبل و بیا  و ظفره و رمد کهنه و غناعین نیز ناف  .... درم کوفته بیخته 

بمغز ساق کلنگ یا روغن بلسان و افتیمون یا بول ابل یا آب گندنا و باسلیقون و کحل روشنائی و برود حصرم و اکتحال 

و مؤلف اقتباس گوید که این علت  مفید است آب بهو شیاف جاوشیر و اکسیرین و ضماد عصارة کراث بسماق نیز درین 

به شایند و تنقیة دماغ پس اول رگ قیفال زنند و بفاصلة سه چهار روز رگ ماقین و یا صدغین گ.... بی ترکیبی خون 

اسطوخودوس حکیم ممدوح و .... قوقایا و ایارج و مطبوخ اسطوخودوس مسهل تالیف علویخان کنند و بعد تنقیه  حب

جوار ش ابلیلجی خورانند و روشنائی کبیر و صغیر و شیاف مرارت در چشم کشند و صبح و شام دو سه قطره خون خفا ش 
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جگر بز و رطوبتی که ازان  آب بههمچنین خون زیر بال بوم و همچنین خوردن ک و.... گرماگرم در چشم چکانیدن عظم 

ی بورة ارمنی در چشم به اندکبچکد گرفته دارفلفل و نمک هندی سوده امیخته بمیل در چشم کشند و دارفلفل و وج را 

کرم شب تاب یک  کشیدن از مجربات است و لیکن هر روز یک بز ذبح نموده بفقرا دهند و صاحب مصطفوی گفته که

تازة خر در چشم چکانند و یا تلخة ماهی روهو و یا فاخته و یا .... عدد بشب یک شنبه با برگ تنبول بخورند و یا قطـ

صعود بخار  سبب بهگوزن در چشم کشند و حلوای دارچینی و سفوف آن تنها با عرق بادیان از مجربات راقم ست و اگر 

ادام در بینی و گو ش چکانند و اندکی کتیرا در سرمه آمیخته اندر چشم کشند و پنبة بدماغ باشد روغن بنفشه ب.... از 

بنفسجی تر نموده بر تارک سر نهند در روزی .... بز که چهارم حصة آن روغن گل بادامی باشد و هشتم  به شیرمندوفه 

ن سیب لیمونی علوی خان هفت ماشه و شربت به والیتی و سکنجبی فرنجمشکبست و پنج مرتبه بلکه زیاده و تخم 

و پالو مرغ  به نانابریشم ساده و گز هر یک هفت توله بخورند و غذا قلیه و قورمة بزغاله .... هریک یک نیم توله در 

بخار بدماغ رفته شب کوری .... افتاده باشد اگر مریض مطحول باشد هم ناف  بود و اگر در ریح  در آنکه کبر و بسفائج 

بر بخار طبیخ شلجم دارند چندانکه عرق بسیار آید و از پنبة کهنه لمحه لمحه پاک سازند که  پیدا کند وقت شب سر

برابر سوده در چشم کشند در تمامی روز و شب دوازده پانزده مرتبه که در .... بتمامه خشک شود پس آنوقت حب سیاه 

یا پروردة ابقر .... بسیار بودن در آفتاب و اندر هوای گرم افتد پس  سبب بهیک هفته صحت می شود و گاهی این مر  

برچشم زنند بکرات و در ترطیب بدن کوشند و آب برگ سدا گالب و روغن کدو و آب کاهو هر یک یک درم نبات 

گوید  و عرق کاسنی ساخته باشند ناف  واهرن و رازی به گالبچهارم حصه بمیل زرد در چشم کشند و ایضاً سرمة که 

و ایضاً دو درم از آن .... که فلفل دو درم دارچینی یک درم عروق الصباغین نیم درم نانخواه رب  درم سائیده اکتحال 

 انکباب بر آنخوردن در ازالة عشا عجیب و مجرب است و طبری گوید که اگر ترب م  بادیان و دارفلفل جوشانیده 

ه و غرغره و تعطیس و پرهیز بگیرند جگر بز سوخته یک درم و تنقی* ... 199*نمایند شب کوره را اصالح دهد 

دارفلفل حضض صبر سقوطری هر واحد یک درم ساذج دو درم مر نیم درم سائیده در شراب کهنه بسرشند و بر آفتابة 

کرده  بادیان سرشته بر ظرف مسی طال آب بهجدا نموده باز باریک بسایند و  عده بهکرده بگذارند تا خشک شود ... مسی 

 بابونهخشک نمایند بعد ازان کوفته بیخته اکتحال نمایند در یک روز شب کوره را زائل کند و اگر مر  مشکل گردد 

شیخ قیصوم مرزنجو ش برگ نمام بادیان گرفته سبوس گندم یک کف کبیر داخل کرده در آفتابه بجوشانند  الملک اکلیل

بماند بحشائش مذکوره تکمید چشم کنند و یک درم دار فلفل و یک  رمگ نیمنمایند و هر گاه  انکباب.... تا مهرا شود 

از  عده بهتا که جگر بریان گردد و .... دانگ بادیان سائیده جگر بز را بر آتش نهند هر گاه کف ظاهر شود ادویة مذکوره 
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نمایند و از معموالت منجمد گردد بگیرند و باریک سائیده اکتحال  بر آنآتش برداشته سرد کنند پس دوای مذکور که 

 آب بهحجامت بر ساق کنند  و  عده بهقوقایا نمایند  به حبست که تنقیه صاحب این مر  .... ابوعمران بن موسی 

محلل رطوبات و .... سرگین اسپ مکرر اکتحال نمایند  که در اندک مدت شبکوره زائل شود و اگر مر  دشوار گردد 

ران پاشیده و دلک زبان بسعد استعمال کنند و آنجاکه سببش ارتقای بخار معده بر مس کرده شراب م  بادیان ل انکباب

فیکه در خیالت مسطور ست بخورانند و اکتحال بروشنائی و شیاف مرارات و کذا .... باشد آمله یا گلقند و یا هلیله مربی

سیار ناف  است و همچنین بدارچینی یا بمشک و دارفلفل و عصاره قصارالحمار با تخم خرفه بالسویه نرم سوده ب

مذکور شد و اکتحال به تریاق فاروق با عسل و اگر بدن محتاج تنقیه باشد این همه  آنچهچکانیدن آب جگر بریان چن

غلظ روح باصره طول مقام در آفتاب باشد ترطیب م  التسخین  سبب بهادویه بعد از تنقیه بدن نف  بخشد وانجا که 

آن یظ پرهیز نمایند جهر یعنی روز کوری سبب عدم رؤیت در روز رقت روح باصره و قلت استعمال نمایند و از اغذیة غل

حرارت روز و بعضی سبب این مر  حصول خلط حاده در دماغ و فساد روح نفسانی از  سبب بهو فرط تحلل آن  است

ن و طول نظر بسوی شعاع دقیقه  و بآواز بلند خواند.... کثرت نظر بسوی  سبب بهحدت آن گفته اند و رقت روح گاهی 

 آنچهکثرت حرارت و اشتعال آن چن سبب بهو گاه   باشد میخصوصاً بسوی قرص آفتاب نزد کسوف  و بسوی کلف قمر 

های ازرق خصوص چشم بهو اکثر عرو  جهر  شود میورین  و شدت حرارت و در امرا  حاده خصوصاً دماغیه ...در 

رقت از قلت روح در شب نیز باصره .... و اکثر باشد میعنبیه و رقت روح  زیادتی تخلخل به جهتکه احداب اشقر باشد 

و اکثر عرو  آن در امزجة  آن استو بقول بعضی سبب آن یبس روح نفسانی با قلت و کثرت تحلیل  باشد میضعیف 

ریکی و و این مر  مخوف ست بالجمله اگر سبب اندک بود در تا باشد می...یابسه و کهول و فصل خریف و بلدان 

.... سایه می تواند دید و در روشنی بصر ضعیف شود و انطاکی گوید که اگر جهر در تابستان بیشتر باشد داللت کند 

اوحدت مواد و رقت رطوبات و روح باصره است که اضواء و اشعه قبل انتقا ش صور آنرا متفرق گرداند و نشان این  اسباب

د و کذا اگر در آب بهم او در فصول سال متساوی باشد کمتر صحت حک.... یبس و قلت اشک و خفت موی مژه است 

اب اسبغول شیرة .... زمستان زیاده شود عالج در ترطیب دماغ و تغلیظ خون از داخل و خارج کوشند مثال لعاب بهدانه 

یک تخم خشخا ش سفید شربت نیلوفر یا شربت بنفشه و شربت عناب بیاشامند و گشنیز خشک سماق منقی آمله هر 

و نوشیدن آب تربوز و شیر و آب  مفید استسه ماشه صفوف کرده شیرة کاهو شش ماشه شربت نیلوفر دو توله دادن نیز 

سوده  به گالبست و صندل سفید ....انارین م  شکر و گالب و شیرة تخم خرفه با یکی از اشربة مذکوره نیز مسکن 

ر صدغین طال سازند و سرمه و گرد سماق در گالب و آب یخ حل سرد کرده برسر طال نمایند و یا لعاب بزر و بهدانه ب
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 آب بهکرده در چشم کشیدن عظیم االثر است و گالب سرد کرده و با شیر دختر در چشم قطور کنند و کافور درین 

فور در مانند و اندکی کا.... شدید النف  است و شیر دختر یا شیر بز و روغن بنفشه و نیلوفر و روغن تخم کدو در بینی 

شیر دختران و العبه و ادهان مذکوره و یا سفیدة بیضه مرغ حل کرده در چشم چکانیدن بسیار ناف  است  و مسکه و 

خطمی نیلوفر جوشانیده  بابونهخشخا ش تازه و یا بنفشه  الملک اکلیل بابونهروغن بادام و کنجد و نیلوفر بر سر مالند 

باغذیة مرطبه و چوزة مرغ .... روغن بادام بمالند و ایضاً ترطیب و تقویت  عده بهکنند و اب آن بر سر ریزند  انکباب

نمایند و تغلیظ خون باغذیه لزجه مثل هریسه و کله پایچه و نان تابه و دال ما ش هندی کنند و کاهو و گشنیز خشک و 

بگشایند و  در آنطه زده چشم تر در طعام زیاده اندازند و از فواکه انگور و انجیر تر و خیار بخورند و در آب سرد غو

لسان الحمل و گالب .... شیاف وردی با شیر زنان و برود حصرم در چشم کشند و یا بشاذنج مغسول و سرمة اصفهانی 

استحمام کنند و شیاف ابیض که قدری کافور و افیون در آن داخل کرده  گرم نیمشیرین  آب بهپرورده اکتحال نمایند و 

در عالج امرا  دماغی حاره  آنچهگاه خوردن مفید بود و بهر تبرید و تقویت دماغ .... افیون باشند در چشم کشیدن و 

محول در حمام بطور غب و .... صداع حار و سرسام گرم گذشت همه مفید ست و شربت خشخا ش و شراب کثیر المزاج 

مقوی مرتب دماغ و بوئیدن کثرت ریختن آب معتدل بر سر ناف  و لخلخه کالب و روغن گل و سرکه و دیگر لخاخ 

 به گالبگاو یا روغن نیلوفر و اکتحال رسئت  به روغنو استنشاق * 411*طیوب بارده و ریاحین بارده خیلی سودمند 

سائیده و مؤلف اقتباس که طباشیر سنگ محک سرمة سفید هر یک یک ماشه سائیده در روغن کاهو و خشخا ش کدو 

پزد به برابر گرفته در بینی و گو ش چکانند و سفوف از  به روغنشیر زن  هر یک سه ماشه آمیخته در چشم کشند و

گشنیز خشک و سماق و آمله هر سه برابر و نبات همچند آمیخته دو مثقال با شیره گل بنفشه یک توله و تخو کاهو 

تنوری  به نانغاله چهار ماشه در شربت به و نیلوفر هر یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه دهند و غذا قلیه و قورمه بز

و صاحب نزهه گفته که چکانیدن خون بال کبوتر از مجربات است و مصنف  شود میسازند در دو سه هفته صحت 

مصطفوی نوشته که در آب سرد غوطه زده چشم در آب گشایند و گالب و روغن گل و سرکه لخلخه سازند و از اشیای 

ه و حرکت وهم و حزن و تعب و جمل کثیر و نظر بسوی آفتاب و حامضه و مالحه و حریفه و شیرینی شهد و شراب کهن

روشنی و سائر استفراغات اجتناب ورزند و آنجا که آثار وجود خلط حاد در دماغ یافته شود بعد ترطیب تنقیة آن نمایند و 

دار طبیعی وسی  که ثقبة عنبیه یا عصبة مجوفه از مق آن استاتساع عبارت از  اتساع و انتشارجهر خلقی ال عالج ست  

که در اتساع  آن است.... منتشر گردد و این عر  اتساع ست و فرق در اتساع  در آنتر شود و انتشار آنکه نور باصره 

تمام چشم سیاه مینماید بالجمله گاهی  در آناتساع ثقبه که  به خالف باشد میعصبه پراکندگی نور در اجزای چشم پیدا 
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در آمدن خلط غلیظ یا بخارات حادة غلیظه در عصبه یا ثقبه حادث  سبب بهیا ماشرا . ...این مر  عقب صداع شدید یا 

شود و یا بعد سبب خارجی چون ضربه و صدمة چشم بواسطة کشیدن طبقة عنبیه بسوی اطراف و یا تفرق اتصال عصبه 

بیه و یا از امتالی رطوبت در افتد و گاهی سبب او در نفس حدقه بود و این با از کثرت رطوبت بیضیه و یا از یبوست عن

جوهر او و یا از ورم و یا از رطوبت که باعث استرخای عضلة ضاغطه فم عصبه گردد و یا از تفرق اتصال شبکیه باشد و 

بدان حد رسد که چیزی بنظر نیایدو بصارت بالکل ... اتساع طبعی بود یا عارضی در هر دو صورت اشیا صغیرتر نمایند و 

.... آنگاه است که اتساع تا اکلیل رسد یا تفرق اتصال در عصبه یا در شبکیه افتد و گویند که از انتشار باطل شود و این 

مذکوره چنین کنند که اگر بصارت بالکل باطل شده  اسبابتشخیص  شود میضعف بصر و در اکثر ذهاب بصر عار  

ریج اگر دفعهً بگوید از تفرق اتصال عصبه با شبکیه زائل شده یا بتد.... باشد و اتساع تا اکلیل نبود بپرسند که بصارت 

باشد و اگر بصارت ضعیف شده باشد و با رمد و ضربان و تپ و صداع باشد از ورم عنبیه بود و اگر این عوار  حال 

تقدم عرو  صداع یا سرسام یا ماشرا بپرسند اگر مرضی ازین امرا  بیشتر عار  شده باشد سببش همان باشد و اال 

ل رسیدن ضربه یا صدمه سؤال کنند پس اگر مریض آن کند سبب او همین باشد و اال بسوی چشم نظر کنند اگر از حا

در چشم الغری و خشکی و انخفا  سیاهی چشم مدرک گردد و هنگام گرسنگی و ریاضت و گرمی هوا زیاده گشاده 

ال اغذیه و ادویة مرطبه کمتر و تنگ تر اشتداد کند و نزد برودت و رطوبت هوا و صبح و شب و استعم... گردد و ض 

و اگر با وجود انتشار نور در طبقات عین .... گردد و تقدم سهر مفرط یا استفراغات اتفاق افتاده باشد سببش یبوست 

حجوظ و برآمدگی چشم و بعد حدوث نزالت و در زمان بارد رطب و با ثقل بود از استرخای عضلة ضاغطه فم عصبه 

یا نه و در امتال و بعد از خواب فرق در  شود میریض بپرسید که گاهی خیالی پیش چشم محسوس باشد و اال از م

که در ....یا نه اگر بگوید که پیش روی چنان خیال مقاوم  گردد میبصارت و رؤیت اشیای قریبه و بعیده تفاوت معلوم 

و در جوع و ریاضت و  شود میغالب  آبایستاده ام و در حالت شکم سیری و صبح و شب و بعد خواب ضعف در بصارت

و چیزهای بعید نسبت به چیزهای قریب خوبتر بنظر می ... وقت دو پهر و گرمی هوا و بعد حمام یابس ضعف بصر کم 

آیند سببش کثرت رطوبت بیضیه باشد و اگر ازیت عالمات هیچ یافته نشود و مریض همین قدر بیان نماید که مرئیات 

و ضعف در بصارت و رطوبت عین سیالن اشک بود و بدون الم و سرخی تمدد در چشم  کوچکتر می نمایند.... 

عنبیه از رطوبت باشد عالج اتساع طبعی ... محسوس گردد و قرنیه مرتف  نماید و لون سیاهی چشم مشتد گردد سببش 

آن نیز البرءله ست و  و آنکه از تفرق اتصال شبکیه بود العالج است و عارضی اگر از یبوست عنبیه بود بقول بعضی

یکه در ضعف بصر یبسی و سل العین خواهد آمد و شرب ماءالشعیر یا شربت دستور بهتدبیر ش ترتیب چشم بمرطبات 
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الحمام ورطب و ... کدو و بنفشه و نیلوفر و  به روغننیلوفر یا شربت بنفشه  و دوشیدن شیر بر سر و در چشم و تسعیط 

الن و چوزة مرغ فربه و زرده بیضه نیم برشت ناف  بود و اگر یبوست مادی باشد تغذیه باغذیة مرطبه مثل گوشت حم

رطب مثل بنفشه و نیلوفر و جو مقشر بر سر ریزند و از مشی .... تنقیة خلط یابس کنند و تفتج سده نمایند پس مطبوخ 

آن من  کنند و وقت خواب شور و سفر دریای شور و شم نفط و کبریت و مانند  آب بهدر آفتاب و ارجماع و اغتسال 

نان میده در شیر دختران سرشته بر چشم ضماد سازند و ردائح طیبه معتدله ببویند و بطرف سبزه به بینند و ... آردباقال 

و اگر این حالت بمشائخ باشد باقی از شرح و .... سردرد فرحت اختیار کنند و گویند که شراب ابیض کثیر المزاج شدید 

باشد عالجش مثل عالج رمد حار بود و فصد رگ موق اکبر و حجامت مؤخر سر و اکتحال بادویة  اگر از ورم عنبیه

و تنقیه حسب  به فصدآرند و بالجمله تدبیر ش  عمل بهمی آید حسب حاجت * ... 410*محلله منضجه مفید بود 

بهدانة رقیق و شیاف ابیض  اقتضای خلط باعث ست و اگر حار باشد قطور بسفیدی رقیق بیضه و شیر زنان تازه دوشیده

و  الملک اکلیلخطمی و  به مثلمعشر طال کنند و چون حدت آن تسکین یابد  به شیافافیونی در چشم نمایند و از خارج 

باعث نضج و تحلیل بود مانند حلبه و  آنچهنطول سازند و شیاف معشر چکانند و اگر ورم بارد باشد بعد تنقیه  بابونه

ـقین نمایند و ...از رطوبت باشد و در بدن کثرت خون معلوم شود فصد سررو  و  آنچهچکانند و اندکی زعفران در چشم 

فصد و حجامت نقره و فصد عروق صدغ و قط  آنها نیز مفید بود و ارسال علق بر گردن و زیر هر دو گو ش در اکثر ناف  

ت نکنند تا قوت را ضعیف کند بلکه مسهال بهبلغم ایارج تنقیه کنند و باید که کثرت استفراغات  مسهل بهتر و بعد نضج 

 ایارج بهو عسل جوشانیده یا .... کفایت نماید  در آنگاهی استفراغ در هر ده روز یکبار یک درم یا نیم درم حب قوقایا 

جوشانیده غرغره نمایند و دیگر غراغر منقی دماغ که در  فیقرا محلول بماءالعسل یا بادیان و اندکی زنجبیل در ماءالعسل

بادام سعوط کنند و  به روغنوآب چقندر م  بندق هندی و یا آب سداب یا زهره خروس .... فصل لقوه و فالج مذکور شد 

نج و حلتیت و فلفل و سکبی.... بر سر ریزند و برای تحلیل مابقی رطوبت آن بادیان  به سرکهآب نمک خصوصاً ممزوج 

اشق و جز آن که محلل و جاذب رطوبت باشد اکتحال نمایند و اکتحال مرارت مثل مراره باشد و ثبوط و بز و کلنگ و 

عصارة بادیان سبز ده درم عسل پانزده درم جوشانیده تا قوام غلیظ گردد و .... کذا اقلیمیا هر سه قسم او و کذا مروارید 

و کذا .... ده آب بادیان سبز و آب گالب سرخ تازه در آفتاب منعقد ساخته کذا شیاف و رد بنقوع سماق حل کرده و ک

فرفیون دو درم فلفل چهار درم مثل غبار سائیده بزهرة بز شیاف ساخته هر واحد ناف  ست و حلتیت اکالً و کحالً در ازالة 

 آب بهیب دارد و یا هلیله زرد شیاف متخذ از عصاره آس و زعفران در اتساع نف  عج... انتشار مجرب رازی ست و بقول 

یا یک نیم درم کحل .... بادیان بر ظرف مسی یا سنگ سائیده خشک کرده دارفلفل هر واحد نیم درم توتیا یک درم 
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اصفهانی دو ثلث درم سائیده بامداد و شبانگاه پیش از غذا اکتحال نمایند و یا باسلیقون و یا روشنائی و یا کحل غریزی 

خیاالت و نزول الماء مذکور گردد بکار برند و تعاهد حرکات و  آب بهائیکه در ...در چشم کشند  و یا شیاف مرارات

آرند و قالیا و مشویات مرغ و کبوتر و گنجشک  عمل بهریاضات کنند و مجففات استعمال نمایند و اغذیه و اشربه ملطفه 

رهیزند و تعهد استعمال اطیفالت و جوارشات بخورند و از اغذیه غلیظه مرطبه مبخره چون گوشت گاو میش و ثرید پ

حاره مثل سداب و خردل و فلفل و مرزنجو ش و ضماد سر .... حاره و بوئیدن  ادویه بهمجففه و استعمال حمام و تعطیس 

و صدغین بمرزنجو ش و سنبل و آرد باقال با شربت ورد سرشته برای استرخای عضلة ضاغطة فم عصبه سوای تدابیر 

زنان پرورده هر یک یک جزو  به شیرـوطری حضض هندی زعفران سنبل هندی مامیثا انزروت ...ود مذکوره ناف  ب

بادیان سرشته شیاف سازند و استعمال کنند تا  آب بهدارچینی رب  جزو هر یک جدا جدا کوبیده بحریر بیخته وزن نموده 

برگ بید  الطیب سنبلاً صبر زعفران جوزالسر و سه هفته که این دوا مان  انتشار حادث از اتساع عصبة مجوفه است و ایض

عقب ضربه و  آنچهنمایند و  انکباباوقیه در یک رطل آب در دیگ آهنی جوشانیده و بر بخار آن .... هر یک چهار درم 

علق بر موض  که باال مذکور شد نیز .... صدمه افتد فصد سررو و حجامت ساقین و پس سر بشرط و بغیر شرط نمایند 

ود و تلیین طبیعت بحقنة لینه یا مطبوخ فواکه کنند و مبردات استعمال نمایندو بر صدغین صندل وشیاف مامیثا و مفید ب

برگ  آب بهسرد یا گالب سرد کرده روی بشویند و نیلوفر بآرد باقالی مقشر یا آرد جو  آب بهو .... گل ارمنی و حضض 

و گل آن هر واحد ناف  .... گل سرخ خشک یا تر و صندل و فوفل  کاسنی یا آب خرفه ضماد نمایند و ضماد آب بهبید یا 

گل و اندکی شراب آلوده بر چشم نهند و اگر هنوز حرارت ساکن نشده باشد  به روغنو یا صوف در زردی بیضه ممزوج 

کری و باقال بنفشه خطمی برگ آس و کلز که مغاث هندی ست و بهندی میده ل.... آب گشنیز سبز عو  شراب آمیزند 

و  شراب بهو قیروطی درین ضماد افزایند و یا آرد باقال  بابونهنامند با زردة بیضه ضماد نمایند و نزد انحطاط و سکون الم 

و شراب ضماد نمایند و ضماد گل سرخ سه درم در سفیدی و زردی بیضه آمیخته  به گالب بابونهیا خطمی و آرد باقال و 

نوشته اند و روز اول و دوم خون شفنین و فراخ در چشم .... ته و زعفران ناف  و کذا نشاس الثعلب عنبو کذا عصارة 

چکانند و روز سوم شیر زن پسر دار هر روز پنج بار در چشم بچکانند و بعالج رمد حار عالج کنند و شیاف ابیض در 

و از کندر زعفران مر هر واحد اکتحال نمایند و بعد زوال ورم روشنائی و باسلیقون در چشم کشند .... سفیدی رقیق بیضه 

بر پشت و نظر بطرف .... یک جزو زرنیخ نیم جزو شیاف ساخته اکتحال کنند و از قی و جماع و امتال و اغذیه غلیظه 

روشنی و سفیدی احترا  واجب شمارند و اگر مرارة جدی مرارة کلنگ هر یک دو مثقال زعفران یک درم فلفل یک 

مثقال عسل بقدر حاجت در آب بادیان سائیده و بعسل آمیخته بقدر حاجت .... مثقال  صد و هفتاد عدد رب السوس پنج
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و ایضاً .... استعمال نمایند در اتساع سخت سودمند است و در اتساع ضربی نیم مثقال در آب ترب سائیده خشک کرده 

فلفل زهرة کلنگ هر زهرة بز صحرایی یک مثقال سرگین سوسمار یا ورل خشک یک نیم مثقال نطرون یک مثقال 

در آب بادیان سائیده بعسل آمیخته استعمال  دستور به.... واحد دو مثقال زعفران یک مثقال اشق نیم مثقال خربق سفید 

بعد صداع یا سرسام یا ماشرا عار  گردد طم  از اصالح او قط  نمایند چه این اکثر از اتساع عصبه می  و آنچهنمایند 

و مسهل و  به فصدسالم باشد و اتساع ثقبه تا اکلیل نبود بعد ازالة امرا  سابقه و تنقیه * 411*افتد لیکن اگر عصبه 

مابقی استعمال نمایند و ... حب ایارج و قط  شریان صدغ شیاف مرارت و هر جه در ابتدای نزل المائ بکار اید بنابر

از عصارة بادیان و زعفران ساخته باشند و ی که به شیافگویند که حجامت بی شرط بر قفا و اکتحال بعصارة بادیان و 

پرورده باشند در اکثر انواع انتشار سودمندست و صاحب کامل گوید که اتصاع ثقبه که او انتشار ست  آب بهشادنج که 

در چه العالج است مگر آنکه بکحل و توتیای هندی و اقلیمیای فضه و اقلیمیای ذهب و سائر کحلها که  شود میزائل ن

 سبب بهرسیده بود .... تقویت باشد اکتحال نمایند و حکیم شریف خان می نویسد که شخصی را اتساع  قبض و آن

و تنقیة بدن و سر عالج کردم پس استعمال اکحال نمودم صحت کلی یافت و مؤلف نیز  به فصدموجود بودن آثار امتال 

او نگاه کردم دریافتم که  چشم بهاطل شد چون بعد صداع شدید دفعهً بصارت ب.... کنیز خو آنچهمصدق این قول است چن

آن و او  ضیقاتساع ثقبة عنبیه عار  شده باستعمال سفوف اجزای اطریفل و کحل مقوی ایما نمودم در چند روز بصار 

که ثقبة عنبیه از مقدار معتاد تنگ تر شود و اریباسیس گوید که ضیق حدقه یا م  صفر تمام چشم باشد و یا صرف  است

در ثقبه باشد و این اگر طبعی بود نه بحدافراط و اگر مرضی بود از اتساع روی تر باشد و گاهی بانسداد مؤدی گردد و 

در ثقبه و یا یبس و قلت .... ز جوانب بسوی وسط باشد و یا اجتماع سبب او غلبة یبس یا رطوبت ممد و قرنیه یا عنبیه ا

بیضه و یا ورم طبقات یا زوال عنبیه بود و اکثر این مر  از یبوست عار  شود و ضعف بصر و رؤیت اشیا بزرگتر از 

م طبقات یا مذکوره اگر ضیق با درد و تمدد در سر و چشم باشد سببش ور اسبابطریق تشخیص .... مقدار اصلی الزم 

که در فصل اوجاع عین مذکور شد نمایند و اگر آثار .... فرق در میان هر دو از عالمات مخصوصه  عده بهزوال عنبیه بود 

ورم و یا زوال نباشد نظر کنند اگر چشم کوچک و خشک نماید و خواب معتاد کم شود و دیگر عالمات یبوست پیدا بود 

قلت بیضیه باشد و اگر در چشم ضمور نباشد و آثار رطوبت از کثرت دمعه و  گواهی دهد سببش یبوست و.... تدبیر 

و اگر مردمک چشم محسوس نشود از اجتماع خلط صلب .... سیالن و غیره دریافت شود و تدبیر ماتقدم شاهد او باشد از 

از عصارات نمایند  از یبوست بود تدبیر ش بمرطبات از قطورات و سعوطات و نطوالت آنچهغلیظ در ثقبه باشد عالج 

چنانکه در عالج امرا  یابس دماغی و صداع یبسی مفصل مذکور شده و اغذیه نرم و چرب مثل گوشت دست و شانة 
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مرطب مثل روغن  های روغنبا شربت انار شیرین یا شربت نیلوفر و .... حمالن و بزغاله و چوزة مرغ دهند و ماءالشعیر 

آمیخته در .... دوشند و در گو ش چکانند و شیر دختران با سفیدی رقیق بیضه و  کدو یا شیر بنوشند و شیر زنان بر سر

چشم چکانند و روغن بنفشه و مغز ساق گاو و شیر زنان در بینی چکانند و لعاب اسبغول و آب خرفه و آب بید و آب 

طمی جوشانیده بر سر نطول و یا بنفشه نیلوفر جو مقشر نیم کوفته و خ.... کاهو بر سر نهند و ایضاً عصارات مذکوره 

بنفشه یا روغن کدو یا روغن بادام یا شیر تغریق  به روغننمایند و یا شیر بز منجمد از پنیر جدی بر سر ضماد کنند و 

در چکانند و مالزمت حمام مرطب و ریختن آب شیرین نیم گرم بر سر و نشستن  چشم بهدر شیر زنان حل کرده .... سر 

چشم حرارت محسوس شود و اشیای مبرده .... دن سودمند بود و ریاضت و تعب ترک نمایند و غوطه زده چشم گشا آن

قدری حرارت باشد بنابر جذب مادة  در آنمرطبه استعمال نمایند و ایضاً در یبوست صرف گاه گاه از استعمال چیزی که 

هضم غذا برای جذب غذا  رطب بسوی و خال باک نیست و استعمال سر و روی چشم پی در پی تا زمان اندک بعد

اکحال جاذب استعمال نمایند معاودت .... بسوی راس واجب ست زیرا که گاهی استعمال مرطبات صرف نیز مضر بود و 

 به استفراغو حب ایارج و حب قوقایا تنقیه کنند و در صورت خلط غلیظ  مسهل بهاز رطوبت باشد  و آنچهبمرطبات کنند 

پرسیاوشان  السوس اصل به مطبوخگرم و یا  آب بهنضج خلط بسکنجبین بزوری  یا گاقند  ملحوظ دارند مثل.... مراعات 

لیمو یا شربت اصول نمایند و بعد نضج صبر .... گل خطمی هر یک سه درم مویز سرخ منقی سه درم انجیر خشک 

تازه و روغن بادام  بادیان آب بهسقوطری اسطو خودوس هر واحد یک درم غاریقون سفید تربد مدبر هر یک نیم درم 

شربت باد و نموده بخورانند و سائر تدابیر این مانند رمد بلغمی ست و اکتحال عین باشق محلول ....  ها حبسرشته 

در اب پخته بر سر ریزند و  فرنجمشک....  بابونهرازیانه مروق بافرفیون نمایند و بعد تنقیه افادیة مناسبه مثل  آب به

یند و باسلیقون و روشنائی و شیاف زعفران و شیاف مرارات و یا شیاف متخذ از آس و زعفران باطریفل صغیر مداومت نما

ضعف بصر رطوبی و نزول الماء و خیاالت مذکور گردد بکار برند  آب بهو اکحال معروغه که در  به گالبمساوی معجون 

آرند و مجرب ست و یا اشق جاوشیر  ملع بهو اگر از عاقرقرحا یک جزو زنگار جاوشیر هر واحد رب  جزو شیاف ساخته 

زعفران زنگار هر واحد یک درم خلط زعفران چهار درم گرفته شیاف ساخته در چشم اکتحال نمایند  و نسخه خلط 

صبر مر نشاسته صمغ عربی مساوی مثل غبار بسایند و بقول شیخ شیاف که از زنگار اشق هر واحد .... زعفران زرور و 

اشق دو مثقال زنگار چهار مثقال * .... 411....*و ثلث صبر پنج جزو مشک نیم جزو ساخته  یک جزو زعفران یک جزو

سرگین ورل سه مثقال زعفران دو مثقال صمغ عربی یک مثقال بعسل سرشته استعمال نمودن و ایضآ فلفل اشق هر 

یگر آمیخته بعسل سرشته بکار زعفران یک جزو اشق را در آب بادیان حل کرده اجزای د.... واحد دو جزو روغن بلسان 
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مطبخات نمایند و .... برند که این دوا بهتر است و مالیدن سر بقوت و ریاضت و تقلیل غذا و تلطیف آن ناف  است تعاهد

و تنقیه بدن  و وض  محاجم بر ساقین  به فصدتاب  ورم طبقات یا زوال عنبیه باشد تدبیر ورم حسب مزاج مریض  آنچه

آبهای محلله بر سر و اصالح مزاج و پرهیز نمایند بطوریکه در عالج .... و اکحال مضا و سبب فاعل و استعمال شیافات 

اقسام رمد و اتساع ورمی گذشت و ایضاً در ورم حار فصد و نطول که در قسم یبسی گذشت و طال مامیثا سائیده با 

رثیث بیضه مرغ در چشم و در ورم بارد  زنان و چکانیدن سفیدی به شیرحی العالم بر چشم و شستن چشم .... گالب 

و سبوس گندم سائیده باشند و  الملک اکلیل در آنحلبه و آبی که  آب بهبلغم و حب ایارج و نطول چشم  مسهل بهتنقیه 

سنبل ناف  است و عالج زوال عنبیه در ذیل عالج اوجاع چشم مذکور شد بدان رجوع نمایند و  به شیافاکتحال عین 

قرنیه غیر غائر ضیق عار  شد گاهی بمجلیات محلول در شیر زنان و .... د که یکی را بعد اند بال صاحب جام  گوی

که در  آن است.... خیاالتگاهی بعصارة شقاق النعمان و بصارة بادیان سبز منعقد در عسل عالج کرده شد صحت یافت 

کلیة این مر  چهار گونه است  اسبابشد و هوا روبروی چشم اشکال و الوان مختلفه دیده شود و در خارج موجود نبا

یه که بدن ازان خالی نیست .خفیفه که در هوا موجود است و ابخره غذا.... آن  سبب بهیکی ذکای حس بصر که 

خارج محسوس .... محسوس شود دوم آفت طبقات چنانکه آثار خفی از جدری یا رمد یا بثور و غیره بر قرنیه باقی ماند 

رطوبات و این یا از نفس  عدم شفافیت باطن طبقه بمقدار هیئت آثار قلیل شود سوم آفت سبب بهنشود و صاحب او را 

جوهر رطوبت بود که مستحیل بدان گردد سبب عرو  سوءمزاج بارد رطب یا حار یا بارد یابس مغیریون و مزیل 

بخارات جملة .... شفافیت و مکثف جزو رطوبت چهارم ورود امری از خارج چشم و این یا عرضی غیرممکن بود و آن از 

ز تناول اغذیة مبخره ودر بحر فات و بعد قی و بعد غضب و مانند آن عار  شود و یا بدن یا معده یا دماغ باشد جنانکه ا

جزئیه این یکی حصول خلط سوداوی در شرائین و صعود بخار  اسباباز .... متمکن بود و این منذر بنزول الماء است 

بلغمی شیرین و صافی در ... .ازان بسوی دماغ ست  دوم امتالی شرائین از خون گرم و ارتفاع بخار ازان سوم حصول 

معده و اجتماع او در مقدم دماغ یا حوالی چشم چهارم تکدر بعضی اجزای رطوبت مابین بصر و مبصر و پوشیدن او بقدر 

مذکوره این ست که  اسبابرطوبت بیضیه هشتم قلت رطوبت بیضیه طریق تشخیص .... خویش از جرم مبصر هفتم 

ت بر یک نهج و شکل ثابت باقی می ماند یا نه اگر بر یک حال ثابت بگوید بپرسند اوال از مریض سؤال کنند که خیاال

که پیش ازین مرضی در چشم عار  شده بود یا نه اگر تقدم حدوث بثور در چشم یا جدری یا رمد یا قرحة قرنیه و 

لکه تقدم رمد حار یا تناول حدوث امرا  مذکوره نه نماید ب.... غیره بیان کند سبب خیاالت بقیه اثر همان مر  باشند 

شیء مبرد یا مسخن یا مالقات آن هر دو حدوث سوء مزاج بارد رطب یا حار یا بارد یابس در چشم متحقق گردد و سبب 
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مذکوره یافته نشود پپرسند که کدورت و ضعف بصارت روز بروز  اسبابتکدر رطوبت بیضه باشد و اگر کدامی از آثار .... 

یا نه اگر اقرار آن کند مقدمة  شود میتفاوت کم و بیشی محسوس .... االت در یک چشم یا هر دو می افزاید یا نه و خی

نزول الماء باشد و اگر مریض در جواب سؤال اول بگوید که خیاالت بر نهج واحد و شکل واحد ثابت نمی ماند بلکه گاه 

در ین صورت سؤال کنند که در  باشد می و در یک چشم مختص نیست بلکه در هر دو چشم گردد میکم و گاهی زیاده 

اگر گوید که عند امتالی معده و هضم غذا و یا عند  شود میخیاالت کدام وقت زیادتی و کدام وقت تخفیف معلوم 

حرکات و دوار و سدر و یا بعد تناول اغذیه میخره و یا در بحر ان و یا بعد قی و یا غضب و غیره محرکات اخالط زیادتی 

ب و صعود بخارات از تمام بدن از معده یا از دماغ باشد و بودن غثیان باین قسم و خفت بخارات بعد از قی و سب شود می

امرا  .... و نقای معده و تناول اشیای مان  بخار مثل ربوب فواکه قابضه و یا منقی معده مثل ایارجات وتلطیف غذا 

رات معده دارد  و ثقل سر و ضعف و تکدر حواس و معده و احساس خیاالت متصاعد بسوی اعلی داللت قوی بر بخا

کثرت نزالت و امرا  دماغیه مثل دوار و سدر و سرسام  و مالیخولیا و جنون و ادراک خیاالت حایط بسوی اسفل نشان 

نوع .... خیاالت دماغی ست و ثقل باالی عانه و وج  در قطن و تقدم اسقاط یا احتباس طرث دال بر بخارات رحم ست 

بخارات مذکور از عالماتیکه در تشخیص عالمات دماغی مذکور شد استنباط نمایند و رنگ خیاالت بر تعین خلط مادة 

فاصل نیز داللت کند و اگر گوید که بعد خوردن غذای  غلیظ البته در خیاالت خفت رو میدهد و حس باصره و سائر 

عالمات اقسام مذکوره یافته نشود سببش ذکاوت حواس قوی و سالم باشند و تا مدت صحت بصر خیاالت الزم بوند و 

اشکال و الوان خیاالت از مریض بپرسند پس اگر گوید که مثل ستونهای دود پیش او بر می  عده بهحس باصره باشد 

و اگر گوید که گاه گاه همچون مارها و * 414* آیند و بلند شده متفرق میگردند سببش بخارات خلط سوداوی باشد 

ش چشم متخیل گردد سببش بخارات خلط دموی باشد و اگر گوید که مثل برق و آتش می نماید سببش شرارة آتش پی

سببش  شود میو هنگام عطسه زائل  شود میابخرة صفراوی باشد و اگر گوید که خیال مائل بسفیدی و ابر صاف مدرک 

چیزهای سفید ذی تعاریج  شود میخیل بخارات بلغمی باشد و ایضاً اگر گوید که هنگام عطسه با مالیدن چشم چنان مت

فرو می آیند و باال می روند سببش بخارات رطوبت بلغمی معده و یا حوالی عین و یا مقدم دماغ باشد و اگر گوید که 

که شخصی ایستاده است کسببش تکدر بعض اجزای رطوبت بیضیه باشد و اگر  شود میبجانب راست یا چپ زمحسوس 

که چیزی از بلندی پیش رو می افتد سببش اخالط و بخارات دماغ باشد و  گردد میمدرک  گوید که بعضی احیان چنان

اگر گوید که یک چیز از مسافت بعید چیزهای بسیار می نماید سببش حائل شدن شظایای رطوبت و پوشیدن جرم 

سببش کثرت رطوبت  که آب در پای ایستاده است گردد میمبصر بقدر او باشد و اگر گوید که وقت فرو بردن متخیل 
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 شود میکه گویا چاه و مغاک واق   شود میبیضیه باشد و اگر گوید که هنگام نظر بسوی زمین پیش چشم چنان معلوم 

سببش نقصان رطوبت بیضیه است الحاصل بقول شیخ این خیاالت مختلف میباشند گاهی در مقادیر آنها پس صغیر و 

ی آب بهخفی باشند و گاهی در اوضاع آنها پس متخلخل و متکاثف ض.... و کبیر باشند و گاهی در قوام آنها پس کثیف 

بیک ....باشند و گاهی در اشکال آنها پس مثل مار و پشه و مگس و رشته و مو باشند و گویند که چون خیاالت تا شش 

زائل شوند و عود  و تیره بماند و کدورت بصر و ضعف آن نیفزاید آن چشم از نزول آب ایمن ماند و ایضاً خیاالت که

از ذکای حس بصر باشد اغذیه غلیظه مثل هریسه و  آنچهکنند و زیاده گردند و نقصان پذیرند مقدمة نزول نباشند عالج 

بقیة اثر بثوره و .... کله پاچه و غیره خورانند و هر چه در عالج امرا  دماغی از قوت حس دماغ مذکور شد بکار برند و 

بکحلهای جالی و باسلیقون است و هر چه برای دف  آثار بثره و قرحه در فصل بثور و قروح  غیره باشد تدبیر ش اکتحال

بر بخار آب گرم و مانند آن اکحال حالیة مذکوره در  انکبابجرم آن حمام و .... آورند و ایضاً بر  عمل بهچشم مذکور شد 

ضعف بصر بهر تدارک تکدر بیضیه  آب بهر از تکدر رطوبت باشد هر چه د آنچهعالج بیا  خفیف استعمال نمایند و 

مسطور گردد بکار برند و هر چه در ابتدای نزول الماء بکار آید استعمال نمایند و آنجا که تکدر از مادة رطب بود استفراغ 

مقدمة  آنچهجالی و محلل رطوبات باشد مثل شیاف مرارات و روشنائی نمایند و  آنچهو اصالح غذا و اکتحال چشم ب

نوع مادة تنقیه از فصد  حسب بهاز ارتفاع بخارات دماغ باشد  و آنچهالماء باشد عالجش در فصل نزول الماء می آید نزول 

آرند و اگر سنای مکی مویز منقی تخم  عمل بهو مسهل و غیره تدابیر که در عالج امرا  دماغ بخاری مسطور شد 

هلیله زرد سه درم درده چندان آب بجوشانند تا رب  بماند پنج درم پوست .... کرفس هرکدام ده درم مرزنجو ش گل سرخ 

خیاالت که مادة .... صاف نموده با قند سفید در مادة سودا و با عسل در بلغم و با شربت بنفشه در صفرا استعمال نمایند 

نمایند آن در دماغ باشد از مجربات انطاکی ست و شربت خیاالت از مجربات حکیم ممدوح و شربت خشخا ش استعمال 

و مطبوخات مسهله مثل حب ایارج و قوقایا و شبیار و ذهب و بنفشه و ... و بعطوسات مداومت کنند و ایضاً بعد تنقیه 

.... مطبوخ هلیله و اسطو خودوس و غیره جهت تقویت دماغ و معده و جگر اطریفل رمانی و اسطوخودوس و معجون نما

کحل عنبر و رمادی در چشم کشند و در ابخرة فضول . باسلیقون و جوار ش کندی خورانند و جهت تقویت بصر شیاف 

بهم  آنچهبارد غلیظ اول روغن بنفشه در بینی قطور نمایند پس مرارة آن و مرارة باز و مراره خرگو ش سفید همگی و یا 

بر سر زائیده باشد رسد چهار درم مروارید ناسفته یم درم بسد نیم درم تنکار رب  درم آب برگ گشنیز تازه و شیر زنی که پ

برگ گشنیز  آب بهو خشک نمایند و مروارید و بسد و تنکار را جداجدا سحق بلیغ نموده جمله را ترتیب .... مرارات  آن

همه سرشته شیاف .... کشـ آب بهتازه نموده خشک سازند و یا شیر زن پسر دار تا سه روز سحق نموده خشک کرده 
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ر حل نموده اکتحال نمایند که مزمن و قدیم را نف  بخشد و در ابخره حار اطریفل سازند و در سایه خشک نموده بآن شی

گشنیزی خورده عناب بعرق شاهتره جوشانیده نبات سفید داخل کرده بنوشند و یا کشنیز خشک و آمله خیسانیده نبات 

اسفل جذب کنند و  داخل کرده و یا شیرة کشنیز خشک شیرة تخم کاهو عرق شاهتره نبات بیاشامند و بخار بسوی

صندل و گالب ببویند و بر صدغین طال نمایند و در ابخرة سوداوی دماغ اطریفیالت و خمیر جات و دیگر مقویات دماغ 

ابخره نمایند بطوریکه در عالج امرا  .... از تصاعد ابخرة معده باشد تدبیر ش نیز از تنقیه و غیره  و آنچهناف  بود 

یکه در مقالة امرا  معده خواهد آمد و اصالح معده و دستور بهمعدی گذشت و  دماغی شرکی معدی و صداع شرکی

ترب و آب شبت و سکنجبین قی کنند و اگر در قعر معده باشد  آب بهدر فم معده باشد .... تقویت آن نمایند بالجمله اگر 

نیم مثقال و .... ی ممکن بعد استعمال منضجات و مقطعات و امتالی شدید بمقییآت قی نمایند و اگر تنقیه آن بق

نیم گرم بخورند تا تنقیة معده شود و  آب بهغاریقون سفید دو دانگ با دو مثقال اطریفل صغیر آمیخته حبوب ساخته 

ات کبار نمایند پس بغراغر و اصالح غذا مثل ایارج بهیا قوقایا و یا .... تنقیه  عده بهاستعمال ایارج فیقرا نیز ازالة آن نماید 

.... نخوداب چوزة مرغ و دارچینی و اکتحال باین کحل کنند زهرة کبک زهرة باز زهرة روباه زهرة کرکی زهرة کرکس 

رازیانة مروق مخروج نموده اکتحال نمایند و اگر تربد سفید سنای مکی هر  آب بهتیس حبلی مخلوط بعسل صافی نموده 

رب  جزو درده مثل آن آب * .... 415.... *جزو تخم کرفس تخم کاسنی تخم خشخا ش شاهتره هر کدام کدام یک 

مطبوخ سابق در خیاالت دماغی استعمال نمایند برای خیاالت که از ابخرة معده باشد از  دستور بهبجوشانند تا رب  بماند 

تنقیه باوغاذیا بعد نضج بماءاالصول و پرهیز  و ایضاً که اگر از حبوب مالئمه فایده نشود .... مجربات صاحب نزهه است 

وجود خطمی و .... و مصطگی  الطیب سنبلاستفراغ بصبر و افسنتین و مصطکی و اصالح تغذیه و تضمید معده بصبر و 

 ایارج بهمانند آن اگر مزاج علیل احتمال کند  واال بجرادة سفرجل خوشبو و عصارة حصرم و امثال ان ناف  و تنقیه معده 

اکتحال بکحل غریزی و تقویت معده بمصطگی  عده بهتخم کرفس و انیسون و مرماحوز .... فیقرا و بعد دو روز استعمال 

هلیله تنقیه و  به مطبوخحار باشد .... و انیسون و بادیان و گلقند و اطریفل و هلیلة مربی و غیرة نیز مفید بود و اگر 

مذکوره و استعمال حب دهب یا ایارج فیقرا  ادویه بهد و ایضاً در ماده بلغمی قی بشربت انار و شربت لیمو تقویت نماین

چند شب متواتر سخت سودمندست و غذا گوشت ماکیان با نخود پخته و بمصالح گرم خوشبو ساخته .... تنها یا باطریفل 

دن ماءالشعیر و شمیدن صندل ننمایند و در عالج او نوشی به استفراغمفید و اگر بمشارکت معده از یبس باشد تعر  

از حصول خلط سوداوی در شرائین باشد بعد نضج بمنضج سودا تنقیه از مسهل سودا  و آنچهسفید و گالب اقتصار ورزند 

الجورد و حب او و معجون نجاح و مانند آن نمایند و هر چه در مالیخولیا گذشت حسب .... و حب افتیمون و ماءالجبن 
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از خون گرم باشد .... سبب امتالی  آنچهگر فائده نشود بقط  و داغ شراین صد غین پردازند و آرند  و ا عمل بهحاجت 

مسهل صفرا دهند و مطفیات خون که در امرا  دموی دماغی مذکور شد  عده بهبزودی فصد کنند و خون وافر گیرند 

ی رطوبت باشد بقی و مسهل بلغم و حب از شظایا آنچهبکار برند و تقلیل غذا نمایند و از گوشت و شیرینی بپرهیزند و 

آورند و از شرب  عمل بهگرم تکمید چشم سازند و کثرت ریاضت معتاده  آب بهایارج تنقیه معده و دماغ کنند و مدام 

از کثرت  و آنچهشراب و مرطبات و مغلظات و مبخرات بپرهیزند و سهر طویل و جماع و شب خواری ترک نمایند 

از قلت  و آنچهمذکور شد بدان توجه نمایند .... همان ست که در فصل اتساع بهر اتساع  رطوبت بیضیه باشد عالجش

ضیق بهر ضیق یبسی مذکور شد و هر چه در ضعف بصر یبسی  آب بهرطوبت بیضه باشد عالجش همان ست که در 

ابین رطوبت بیضیه و طبقه آن رطوبت غریبه است که از سر فرو آید و در ثقبة عنبیه م نزول الماءخواهد آمد بکار برند 

در کمیت و  باشد می.... قرنیه بایستد و نفوذ اشباح را بسوی بصر یا خروج نور را بسوی مبصرات من  کند و این رطوبت 

کیفیت بعض آنها قابل قدح اند و بعضی نیستند و اختالف او در کمیت چنان بود که اگر به نسبت ثقبه بسیار باشد تمام 

بالکل باطل شود و این قابل قدح نیست مگر آنکه بطریق امتصاص در مهت یعنی میل مجوف آب را . ...ثقبه بند گردد 

از  آنچهبکشند و درین خطرست و اگر بقیاس او کمتر باشد یک جهت شود و جهت دیگر مکشوف ماند و درین صورت 

او بنظر .... د و گاهی نصف چیزی مقابل جهت مفتوح بود دیده شو آنچهمرئیات محاذی جهت مسدود باشد بنظر نیاید و 

آید و باقی دیده نشود مگر بگردانیدن حدقه و گاهی چنان اتفاق افتد که شیء واحد بتمامه یک وقت محسوس نگردد و 

وقت دیگر بتمامه در نظر آید و این از بهر آن باشد که هر گاه آن چیز در مقابل مسدود افتد هیچ ازان مدرک نگردد و 

شوف اید تمام آن محسوس شود و این سدة ناقص گاهی بفوق و گاهی باسفل  و گاهی گرداگرد مانند چون در برابر مک

شود و وسط او خالی باشد و وسط هر چیز دیده شود بدون اطراف او و گاهی در حاق وسط ثقبه افتد و گرداگرد .... هاله 

سط او همچون روزن یا مغاک متخیل گردد و و در و.... او از جمی  جوانب مکشوف ماند و درین وقت جوانب هر شیء 

بر این نوع نیز عسرالقل  و قدح آن دشوارست و گاهی متوسط می باشد به نسبت ثقبه که مملو مینماید ثقبه را و زیاده 

ست و اختالف او در کیفیت گاهی در قوام بود پس اگر رقیق صاف باشد اگر چه  باشد و این اولی به قدح و قابل قدح آن

روشنی آفتاب و چراغ و دیگر اضواء نگردد و اگر بسیار غلیظ و لزج .... رقت مان   سبب بهثقبه را در بر گیرد لیکن تمام 

.... و گاهی بزودی از موض  خود  گردد میبود هیچ دیده نشود و این بقرنیه می چسبد و از مهت بدشواری منقل  

بعض او ابیض جصی و بعض او ابیض لولوی و بعض او  و گاهی در رنگ باشد که بعض او هوائی اللون و گردد می

ابیض مائل بزرقت و فیروزی و ذهبی و بعض او اصفر و بعض او اغبر و اسود بود و قابل تر از اینها بهر عالج از جهت 
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کدر و شدید .... قابل بزرقت و فیروزی باشد کمتر عالج قبول کند و ایاجصی  و آنچهلون پهوائی و ابیض لولوی است 

و آن العالج است و از  شود میاالسوداد و اصفر قابل قدح نباشد و از اصناف غلیظ قسمی ست که گاهی بسیار صلب 

ـجوئی و زجاجی و بردی نیز نوشته اند و این همه غیر قابل قدح است و قسمی از اقسام .... اقسام او غمامی و زیبقی 

بن آنرا و کمال نیابد بطول زمان .... ن نظر نمایند بسوی آن آب است که آنرا ماء منتشر  نامند و آن آبی ست که چو

بلکه صاحب آن ضعیف البصر گردد در بعض اوقات زیاده و در بعض اوقات کمتر و قدح را درین اثری نیست مگر بعد 

د و انگشت غمز کنن بر آنآید و قابل ترین آقسام آب برای عالج از جهت قوام ماء رقیق ست که هر گاه .... اصالح 

و جم  شود و امید زوال این بقدح باشد و گاهی * 416*حدقه را بجنبانند بسرعت متفرق گردد پس بزودی عود کند 

.... بزور نفخه زنند پس پنبه را جدا کرده بسرعت ببینند که آیا  بر آنتجربة این بطور کنند که بر چشم پنبه نهند و 

بل قدح باشد و کذلک اگر از بند کردن یک چشم ثقبه و چشم دیگر یا نه اگر حرکت او دیده شود و قا شود میمحسوس 

یا مرضی حادث شود عسرالبرءست بنابر آنکه ضعف دماغ ... فراخ گردد الئق قدح بود و بقول ارسطونزول الماء که بعد 

 آن استقدح  ...و بسوی چشم میریزد و گویند که  گردد میضعف دماغ دائم مائیت در مائیت پیدا  سبب بهبهم میرسد و 

که سفید و صافی و معتدل ذر رقت و غلظ باشد و چون بیمار عطسه زند خروج روشنائی مانند شعاع از چشم او 

نزول الماء یا  اسبابدر اجزا آب مدرک گردد و پیش چشم روشنی دریابد ... محسوس شود و هر گاه چشم را بمالد 

رسیدن سقطه و ضربه بر سرست یا امتالی بدن از رطوبت یا صداع شدید مزمن و شقیقه یا رسیدن سردی شدید از 

مثل برف و یا هوای بسیار سرد و یا سردی مزاج دماغ یا ضعف روح باصره و ضعف حرارت غریزی چشم  چشم بهخارج 

کثرت رطوبت فضلیه در اعضای ایشان یا ضعف  سبب بهبیشتر مشائخ را  که گفته اند نزول الماء.... در مشائخ و  آنچهچن

و بعد از امرا  طویله می افتد و ایضاً کسی که مداومت ... حرارت ایشان از تحلیل بهم میرسد و همچنین مبرودین 

ذا و خوردن آنکه مستلزم کثرت فضول و ابخره است خواب بعد غ به جهتنماید بر اغذیة غلیظه و امتال و مانند آن 

نزول  اسبابهنگام خواب و حمل ثقیل و حرکت سخت و جماع قبل هضم  و ریختن آب شدید الحراره بر سر نیز از 

و بعضی گویند که چون آب در  گردد میدر عین اکحل عار  ... کثرت  به جهتنوشته و بیشتر مردم سیاه چشم را 

اگر .... بالجمله ازین اسبا شود مین آن و میان حدقه متولد میا گردد میحدقه مجتم  گردد ازان غشای رقیق که حائل 

نزول یکبارگی افتد ضرورت عالمات فارقه نبود و اگر بتدریج واق  شود آثار ابتدای آن دریافتن واجب ست تا قبل از 

دو مگس و موی بود و . که اکثر اوقات خیاالت همچون پشه  آن استاستحکام آن تدارک کرده شود و عالمت نزول 

منذرة نزول و خیاالت دیگر ... اختالف اشکال آن رطوبت روبروی چشم محسوس شود و فرق  حسب بهشعاع و مانند آن 
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که خیاالت منذره در در اکثر م  افزونی کدورت چشم و خلل بصارت روز بروز خصوصاً در یک چشم یا در بهر  آن است

ت نشود و استعمال اشیای مسکن بخارات و مسهالت مفید نگردد و در امتالء خلو معده تفاوت در خیاال... دو م  تفاوت 

و زیاده از شش ماه نگذرد که ابطال بصارت نماید .... و رنگ حدقه خالی از تغیر و کدورت نبود و بعد سه چهار ماه تغیر 

ه در خارج از یک و اشیای روشن مثل چراغ و ماه مضاعف بیند و گاهی اشباح کثیر از چراغ و قمر تخیل نماید هر چند ک

بیش نباشد و فرق در سدة عصبه و نزول الماء چنان کنند که در نزول از غمز یک چشم ثقبة دیگر متس  شود و در ... 

و اگر علیل با وجود صفای آب و لطافت آن روشنی آفتاب و چراغ نه ... سده فراخ نشود مگر آنکه آب شدید الغلظ و با 

عالج هر گاه خیاالت منذر نزول معلوم شود در ابتدا که هنوز بصر باطل نشده باشد نضج بیند این نیز داللت بر سده کند 

و   ایارج بهحب ایارج و شبیار و قوقا یا تنقیة دماغ کنند و غرغره  عده بهماده پرداخته تنقیة بدن از مسهل بلغم نماید 

و عطوسات اگرچه منقی دماغ ست مگر از آرند  عمل بهدماغ از رطوبت ... سکنجبین و دیگر غراغر و سعوطات و مضو

خوف تحریک آب ست لیکن بعد تنقیة کامل مضائقه ندارد و اگر قوت قوی باشد تنقیه با  در آنجهت سختی تحریک 

و حب ذهب و حب صبر بطریق شبیار متواتر کنند و درین اثنا نضج ماده نیز مرعی دارند و در منضجات و مسهالت .... 

وت او الزم شناسند و اگر قوت ضعیف باشد هر سه روز یا در هر هفته یکبار حبوب مذکور یا رعایت مزاج مریض و ق

ایارج فیقرا همراه مطبوخ قنطوریون دهند و حبوب که بکار برند باید که کالن بسازند و آنجا که خوف افراط حرارت بود 

ایارج جالینوس و ایارج ارکافانیس دهند و روفس  بکار برند و اگر مزاج احتمال کند ایارجات کبار خصوصاً ایارج بهاطریفل 

و اطریفل  ایارج بهمالزمت اطریفل صغیر تنها یا ... گوید که تنقیه بشحم حنظل م  قنطوریون دقیق نمایند و بعد 

اسطوخودوس و معجون وج و معجون فالسفة هندی و معجون المؤمنین و حب کوتوالی و دوا بالمسک مر کثیر ناف  

سوده در اطریفل آمیخته نیز معمول است و خوردن گلقند با وج و بادیان و زنجبیل مساوی با عسل .... ال ست و استعم

ابتدای نزول الماء بشرط نقای بدن ناف  ست .... از هر یک یک مثقال ناف  و کذا استعمال تریاق کبیر و مشرد و دیطوس

ب و ایضاً شرب بادیان و پوست بیخ او و برگ او یا و همچنین مداومت افیون و استعمال هلیلة مربی یک عدد هر ش

یمون و یل جعده جبلی بصبر و یا وج و یا به آفتمرزنجو ش و یا برگ ترنج مربی به عسل و یا هلیلة کابلی مخلوط 

هر واحد مفید ست و سعوط ... سکبینج و یا غاریقون و یا ادمان اکل هلیون و یا لعق صعتر بعسل تا بست روز صبح 

ماغ مثل شونیز سوده در روغن ایرسا یا روغن آجر و یا بزهرة خروس چند مرتبه و یا بصبر و کذا سعوط حجر منقی د

زن که مجرب سویدی ست و ادامت سعوط معمول و نفوخ مفید نزول و اکتحال  به شیرو یا ... البقر بقدر یک عدس و آ

و بوئیدن مرزنجو ش و سداب و یاسمین و .... و وج م  سرکه تا شش ماه ناف  ست و شمیدن مقویات دماغ مثل عنبر 
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شونیز و مالیدن روغن مرزنجو ش بر سر و استنشاق آن و روغن بلسان مفید بود و بهترین تدابیر در ابتدا این ست که داغ 

نجد ک به روغنپنبه  عده بهبمالند  بر آنبدون قط  آن دهند تا رگ یسوزد و بعدا داغ سه روز حرام مغز *....  417... * 

در اثنای آن سرشته پرهیز در دست دارند و تلئین طب  .... آلوده گذارند و هر چند که از داغ رطوبت بتراود بهتر باشد 

الزم شمارند و بقول شیخ در ابتدای آب فصد شریان پس گو ش ناف  است و گویند که ارسال علق بر صدغین در ابتدای 

استعمال نکنند و ابتدا بادویة لینه مثل اکتحال آب بادیان بعسل و زیت  او ناف  بود و قبل تنقیه اکحال ملطف و جالی

آورند و اکتحال تخم کتم محلل آب است باریک  عمل بهبتدریج ادویة مرکب از سکبینج و مانند آن  عده بهنمایند و 

... ضی گل سیوتی سوده در شهد صاف آمیخته بکار برند و دخان کندر نیز برای ابتدای نزول آب از مجربات ست و بع

کنجد چراغ می افروزند و دود آن گرفته در چشم میکشند و میگویند که  به روغنکندر گرفته سوده در فتیله پیچیده 

او  به مثلنزول الماء را زیاده شدن نمیدهد و اگر پوست زرد داخلی سنگدان چزر را چون خوب شسته خشک کنند و 

نیز عجیب النف  و بالخاصیت مفید و اکتحال عصارة آمله هم ناف  بود و  نمک الهوری سحق بلیغ نموده اکتحال کنند

اکتحال آب پیاز تنها و با عسل جال دهد و بسیار مفید بود و انگز و خوردن و با شهد اندر چشم کشیدن سود .... بقول 

ند برگ صعتر وقت رمة ععارة درخت بادیان و خوردن گلق... دارد و اکتحال سر خفا ش سوخته بعسل سخت سودمندست 

عسل آمیخته در .... خواب در اثنای استعمال آن نیز در ابتدای نزول مجرب و معمول است و کذا دماغ خفا ش با زغن 

آجر برای تحلیل آب نازل بیعدیل و دیگر ادویة مفرده و مرکبه که مسطور  به روغنچشم کشیدن مجرب و اکتحال 

این مر  باغذیة خشک چون گوشت کبک و تیهو و مرغ و قلیة خشک  حب.... آرند و غذا  عمل بهگردد حسب حاجت 

سداب و بادیان تر و ... مطنجنه و مشویه و نان خشکار و مانند آن کنند و در طعام دارچینی و صعتر و حلتیت و زنجبیل 

ن از شرب آب من  آبکامه و عسل داخل کنند و بعد غذا بر تشنگی صبر نمایند و خواب بر غذا و در روز نکنند و مها امک

خیاالت منذر نزول الماء از استفراغات قویه و اغذیة غلیظه و آوازهای بلند و حرکات .... کنند و بقول احمد بن ثابت 

بغایت مفید بود و واجب است که .... خوف نزول آب احتراز کند و اگر بجای آب عادت ماءالعسل  به جهتسخت و جماع 

یار و شراب و شیر و کثرت جماع و حمام متصل و فریاد و دویدن حذر کند و بر صاحب آواز امتالی طعام و آب بس

و فواکه و بقول رطب و حموضات و امراق و لحوم غلیظه مثل بقر و ... خوردن طعام نیمروز اقتصار نماید و از مائبی 

و ... پیاز و گندنا  جامو ش و میش و دیگر مغلظات و مبخرات مثل عدس و کرنب و گوشت نمکسود و بادنجان و سیر و

پنیر کهنه و امور محدث نزالت و تواتر فصد و حجامت و قی اجتناب ورزد و اما اگر مریض جوان و گرم مزاج و کثیرالدم 

صداع شدید حادث شده باشد اوالً عالج صداع  و نزول الماءاجازت دهند  به فصدالزم دانند  به فصدباشد و احتیاج 
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.... ول الماء پردازند و عالج نزول الماء حادث از ضربه بر سر تنقیة راس و تفتیح سده است نمایند و بعد ازان بعالج نز

فائده نمی بخشد لما قلنا سابقا ذکر ادویه مفرده و مرکبه یونانیه که در نزول الماء ناف  است اکتحال مغز سر خطاف 

بادیان که با رب  آن عسل جوشانیده باشند تا غلیظ  بادیان باکحال آمیخته و کذا آب.... پیاز آمیخته و کذا عصارة  آب به

بلسان و مرجان و اقلیمیا و شجرة مریم تنها و بعسل ... گردد و کذا عصارة شقائق النعمان مامیران و خاکستر پیاز فصل 

ه بعسل آمیخته و کذا رتة سوده و کذا مغز سر میش  بعسل آمیخته و کذا غاریقون و کذا زهرة فرس الماء سه روز گذاشت

و چهار روز و کذا حجر لبنی سوده تا چهار روز و کذا عصارة فراسیون تنها یا بزهرة چرز آمیخته و کذا زهرة .... آمیخته 

ادویه نزول است و کذا مر در آب طبیخ کرکم و فوتنج و .... چقندر و برگ مرزنجو ش آمیخته و کذا فرفیون  آب بهکلنگ 

فراسیون حل کرده و کذا آب سداب باکحال آمیخته و کذا خاکستر سرطان و کذا سرمه در آب کمات پرورده و کذا زهرة 

کذا کماذریوس و کذا ذریوس و کذا نفط سفید و آب  بادیان سرشته شیاف ساخته و آب بهبلدی خشک کرده سائیده .... 

سیاه بمشک آمیخته و ضماد زهرة حجل بتکرار بعسل و ... برگ انجیر دشتی بعسل آمیخته و کذا دماغ خلد و زعفران 

.... پخته و یا پنجال باز  آب بهآمیخته و یا مرزنجو ش و یا صبر سوده  دستور بهزیت آمیخته و یا زهرة خروس سیاه 

ن پخته گرداگرد چشم و کذا برگ نرگس خشک سائیده در حنا آمیخته بر سر هر واحد ناف  نزول الماء نوشته اند سوس

و روباه و خروس و آهو و شیر و گرگ و گربه میسر ... دیگر هر زهره که از کبک و کلنگ و شبوط و خطاف و خروس 

... دمند بود و کذا مرارات دیگر مثل مرارة شود جون خشک نموده قدری مشک خالص بآن آمیخته در چشم کشند سو

پشه و عقاب و باز و کرکس و سنگ پشت بری مخلوط بعسل که انف  ادویه است و عقرب بحری و زهرة بز نر 

و دیگر بقول رازی اگر زهرة شبوط وجدی و جحل خشک ... بفراسیون آمیخته و زهرة خرگو ش و ماکیان و بقر وحشی 

ارجیحانس .... مروق بسرشند و شیاف ساخته اکتحال نمایند ابتدای نزول الماء را ناف  است  بادیان آب بهکرده سائیده 

دیگر بقول ثابت بن قره  شود میاکتحال توتیای هندی و اقلیمیای ذهبی و مشک سوده با هم آمیخته اکثر در ابتدا مفید 

و موی اسپ دردهن شیشه نهاده  در شیشة که گل حکمت نموده باشند اندازند* 417-0*اگر مارقشیشای ذهبی 

نزول و تنقیة دماغ معمول .... بطریق معروف چکانند و باحتیاط در شیشه نگاهدارند و شرباً و مروخاً بکار برند سعوط که 

یک ماشه کائنپهل چهار  الطیب سنبلو مداومت آن مان  زیادتی نزول ست مشک خالص یک ماشه زعفران دو ماشه 

مال نمایند شیاف مرارات که جهت نزول آب و قروح و غشاوه و رطوبت مفید و از سرعت نفوذ ماشه کوفته بیخته استع

در طبقات تاثیر میکند و قوثش تا دو سال باقی می ماند اقلیمیای سوخته پانزده درم صمغ عربی هشت درم مداد هندی 

ر هر یک دو درم زهرة کفتار افیون فلفل سفید هر یک پنج درم سفیدة قلعی چهار درم اشق سکبینج روغن بلسان جاوشی
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هر یک یک درم زهرة ماهی شبوط زهرة کبک هر یک هفت درم زهرة باشه و عقاب و گاو و گرگ و غراب و باز هر 

یک نیم درم و آنجا که روغن بلسان یافته نشود روغن آجر بدل او کنند و شیخ گفته که ضروری زهرة شبوط و گرگ 

بادیان اکتحال نمایند شیاف که قائم مقام مرارات است جهت قط  مادة  آب بهباید که ست و دیگر زهرها زوائد اند و 

نزول و انتشار بتجربه رسیده آب زهرة بز کوهی در ظرف مسی خشک کرده ده درم شحم حنظل نیم درم سکبینج دو 

یاف مرارات بهتر و بی سداب یا آب بادیان شیاف سازند شیاف جال که از ش آب بهدر هر یک یک درم ... درم فرفیون 

غائله است و جهت نزول آب و خیاالت بی نظیرست و ضعف بصر رطوبی را بغایت مجرب توتیای کرمانی مغسول بست 

مرزنجو ش تازه که شب داشته صاف کرده باشند سرشته بگذارند که خشک شود زنجبیل فلفل دار فلفل هر  آب بهدرم 

ن حضض کتیرا صمغ عربی اشق مس سوختة زنگار اقلیمیای فضی هر یک کدام دو درم مامیران دو درم نوشادر زعفرا

بادیان تازه سائیده شیاف ساخته استعمال نمایند شیاف دهنة فرنگ جهت من  نزول الماء مجرب و بی  آب بهنیم درم 

ری هر نظیر است و سبل و بیا  و ظفره و دمعه را ناف  معه کوفی فلفل سیاه دارفلفل ناخن فیل تخم سرس سنگ بص

یک پنج ماشه زعفران هلیلة سیاه هر یک سه ماشه پوست هلیلة زرد دهنة فرنگ سسی هر یک دو ماشه مارقشیشای 

کبوتر صحرائی هر یک چهار ماشه قرنفل یک ماشه کوفته بیخته باریک سائیده در ظرف ... ذهبی تخم کهرنی سفیدی 

بسته نگاهدارند و در نسخة اصول صاحب فتاح وزن دهنة لیمو سه روز سحق نموده شیاف  آب بهآهنی همراه شاخ گوزن 

فرنگی چهار ماشه است و گفته که اگر دهنة فرنگ هم نرسد عو  آن توتیای سبز اندازند کحل معمول در نزول هلیلة 

النیل سوخته هر یک دو درم غنچة یاسمین ناشگفته در سایه خشک نموده یک صد عدد ...زرد م  خسته سوخته 

چینی صادق هر یک دو درم بندقة اسرب که .... آرند ایضاً قوی تر از اول دارفلفل  عمل بهعدد صالیه کرده دارفلفل ده 

در بدن شیر زده باشند بوزن چهار درم سرمه سا نموده بکار برند کحل برای ابتدای نزول و ضعف بصر و سالق م  

لیمیای فضه صبر سقوطری سرطان بحری توتیای کرمانی مغسول توبال سس سوخته مروارید بسد ساذج هندی اق

سوخته زعفران سنبل رطیب هر یک دو درم ساذنج مغسول شش درم نوشادر فلفل سفید دار فلفل هر یک نیم درم 

قلیل آب خاصیت عجیب ... مشک یک دانگ مثل سرمه تیار نمایند کحل مجرب حکیم ذکاءاهلل خان که در من  نزول 

تیار ساخته اکتحال  دستور بهبی سوخته پوست هلیله زرد فلفل گرد مشک ورق نقره دارد مروارید سرمه مارقشیشای ذه

کحل معمول حکیم واصل خان که بر خود  شود مینمایند ماهی ورق طال و سنگ بصری و مامیرلن چینی اضافه کرده 

ری گل سنپیلی تازه راهم ناف  است و تقویت بصر کند سنگ بص.... آزموده بودند برای دف  نزول که شروع شده باشد 

... هر یک دو دام مغز گهنگچی مامیران چینی مغز تخم سرس کف دریا مروارید مغز تخم کهرنی هر یک نیم دو ماشه 
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سیاه قرنفل هر یک دو نیم عدد لیمو کاغذی یازده عدد گالب نیم آثار اول از لیمو تخم برآورده سنگ بصری مغز 

ان آویزان نمایند که دود به آن رسد در چهار پنج روز که ... ند کرده باالی انداخته ب در آنگهونگچی و کهرنی و سرس 

که ... لیمو خشک شود باز لیمو دیگر پر کرده نگاهدارند باز گرفته باریک سائیده در آب لیمو اندر ظرف کاسنی از چوب 

و  به دفعاتو چوب چسبانیده باشند و در چوب دوم فلوس مس چسبانیده کهرل کنند از هر د در آنفلوس جست 

کنند تا که صد لیمو تمام شوند آن وقت مروارید سائیده داخل ...مامیران و گل چنبلی و دیگر دوا که نگاه داشته اند 

میل قدری ...نمایند و باز با گالب همه را کهرل کنند باز خشک کرده مثل سرمه سائیده نگاهدارند وقت صباح یا شب 

روز موقوف نمایند انشااهلل تعالی  در آنوز چرک دندان در هم کشیده باشند بشب و در چشم کشند و بعد چهار پنج ر

مقوی که جهت ضعف بصر و غلظ روح و خیاالت و نزول آب مجرب ست نسخة آن .... آهسته آهسته نزول دف  شود 

گار اقلیمیا کتیرا صمغ اشق مس سوخته زن.... اجزای همان شیاف جالست که مسطور شد لیکن درین نسخه زعفران 

ست که ... کحل صابون که در ابتدای نزول مستعمل نسخة آن  دستور بهداخل نیست و وزن نوشادر یک درم ست باقی 

در ادویة بیا  چشم مذکور شد لیکن درینجا وزن صابون الهوری قسم اول پنج درم و رال هفت ده ماشه و نیم و نیله 

یک روز در میان داده اندر چشم کشند و از ترشی و بادی و غذای باید که * 418*تهوتهه سه ماشه و یک سرخ ست 

استعمال آن در ابتدای ... حار احتراز نمایند و روزی که در چشم کشند از هوا و آب احتیاط دارند معجون که بعد تنقیه 

بعسل سه چند که نزول و خیاالت بهترست وج ایارج فیقرا بادیان صعتر فارسی برابر حلتیت رب  یک جزو کوفته بیخته 

در عرق بادیان تند دو چند عسل قوام نموده باشند بسرشند و هر روز بقدر بندق وقت صبح بخورند معجون که مسمی 

بفالسفة هندی ست در تقویت دماغ و من  صعود بخارات و خاصهً جهت نزول و اکثر امرا  چشم مفید و بی بدیل ست 

ربد موصوف هر واحد چهار مثقال شیطرج شکر طبر زد هر واحد دوازده مثقال هلیلةکابلی بلیلة آمله فلفلسیاه دارفلفل ت

مقرر بقوام آرند نفوخ برای نزول الماء  دستور بهکوفته بیخته با قند سفید دو چند و عسل خالص یک چند و روغن گاو 

ار شیشعان شش ماشه فائده دارد زعفران افیون دارچینی هر واحد نیم ماشه قرنفل االئچی خرد هر واحد پنج عدد د

دو نیم ماشه سائیده نفوخ کنند ذکر ادویه هندیه ناف  نزول الماء مغز گهونگپهی  سفیده آب لیموی کاغذی  الطیب سنبل

کهرل کرده باریک سوده نگهدارند و وقت صبح قدری در چشم چکند که مان  نزول است و کذا اکتحال تخم نربلی 

ا زهرة کالغ به نیم وزن عسل آمیخته ناف  دیگر که نزول را زیاده شدن ندهد و بعسل سائیده و کذا نوشادر سوده و کذ

در من  آن مجرب و عجیب است شیرة برگ تمر هندی بوزن ده فلوس در جام پهول کرده با دستة چوب نیم که فلوس 

ل پاس کهرل بر سر ش وصل کرده باشند حل کنند چندانکه غلیظ شود بعد ازان در شیر زن که پسر داشته باشد چه
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سائیده شیاف ساخته در چشم کشیدن در ابتدا ناف  و  آب بهنمایند و بکار برند دیگر مغز هنگوت دو جزو افیون یک جزو 

کذا چرک گو ش آدمی و انکوزة مساوی در شهد سوده اکتحال نمودن و دیگر که نزول را زیاده شدن ندهد نیله تهوتهه 

سائیده شیاف سازند و در سایه  آب بهسه تانک پهئکری بریان پنج تانک  دو دام کتة سفید پوست هلیلة زرد هر یک

خشک نموده اندر چشم کشند دیگر که مان  نزول الماء است و افزون شدن نمیدهد حلتیت نربلی سنگ بصری توتیای 

شم کشند عورت سائیده در چ به شیرسبز پهئکری بریان ههر یک چهار درم با دو آثار آب جغرات سوده شیاف ساخته 

دیگر که در ابتدای نزول مجرب بعض مجربان هندست شب یمانی دو ماشه در ظرف گلی بریان نمایند هر گاه گداخته 

حل کرده بمیل در چشم کشند  آب بهغرس کنند چون خشک شود از آتش گرفته بسایند و قدری  در آنشود دو قرنفل 

 آنچهجلیل النف  است و کذلک حب ذهب و  آب بهج فیقرا درین و گرد چشم طال کنند اقوال حذاق شیخ میفرماید که ایار

ادویه مثل قنطوریون قصامر واق  شود و از جمله ادویة قویةاکتحال سکبینج سه درم حلتیت خربق سفید هر یک  در آن

بسیار مجرب ست سر خطاف سوخته بعسل در چشم کشیدن و شیاف  و آنچهده درم عسل هشت قوطولی ست 

می  مرارات مذکوره است و قوی تر ازان شیاف مراراتمارستانی و شیاف مرزنجو ش ست و روغن بلسان اصطفطیقان و ج

در ابتدای اب ناف  ست این است که بگیرند زهرة نر گاو جوان صحیح البدل و در ظرف مسی  آنچهناف  بود و  در آن

شت بری و روغن بلسان هرواحد دو درم مر و زعفران سوده و زهرة سنگ پ عده بهقریب ده روز تا دو هفته بگذارند 

خوب باهم حل کرده اکتحال نمایند و ایضاً بگیرند خربق سفید یک جزو و حلتیت یک جزو و سکبینج پانزده جزو شیاف 

ترب شیاف ساخته استعمال  آب بهساخته در چشم کشند و ایضاً از خربق سفید یک جزو فلفل نیم جزو اشق ثلث جزو 

ات و به استفراغویسد مردی را دیدم از طلبة علم که او را نزول الماء عار  شد و خود عالج آن نمایند و هم او می ن

اختیار پرهیز و تقلیل غذا و اجتناب از شورباها و مرطبات و اقتصار بر مشویات و قالیا و استعمال اکحال ملطفة محللة 

ل الماء تدبیر مذکور نف  می بخشد حکیم علی گوید جالیه نمود پس بصر او بخوبی عود کرد و فی الواق  در ابتدای نزو

و مسهل و لزوم پرهیز چون محاجم و آله معروف با نبوبة که  به فصدکه از بعضی نقل کرده اند که بعد استفراغ موافق 

ک گرم فرو برده در چشم کشند و هر روز ی آب بهاز برنج و آبگینه میسازند برهر دو شریان صدغین نهند و عقب او میل 

اکتحال نمایند که از .. مرارات و شیاف بر به شیافدو بار این عمل نمایند نزول الماء را زائل کند و چون آب رقیق شود 

قدح غنی سازد و از تالیف من منجمله ادویه عظیم النف  این است که توتیای کرمانی مازوی سبز توبال مس هر یک 

سه درم سرمة بعید اقاقیا قلقطه سوخته سفیداب دخان سقف خانه مس گران هر واحد یک درم و نیم خوب بسایند تا 

ر روز دو بار در چشم کشند و از مرطبات پرهیز کنند و بر اطریفالت مواظبت نمایند و گفته که این مثل غبار گردد ه
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الماء عار  شده بود و یک چشم او نابینا گشت و سه سال برین  زنی پیر ساله را نزول آنچهسرمه جلیل النف  است چن

ست و مریضه ازان می ترسید پس بگفتة من داشتند که عالجش بجز قدح نی بر آنحال بگذشت و جمله کحالین اتفاق 

و مر  او زائل شد و بصر او عود کرد و این کحل را برای کسی که مزاج او ... چهار ماه بر استعمال کحل مذکور 

در کوزه نو *  418-0.... * خصوصاً مزاج سرد چشم او شدید الرطوبت باشد خوب ست و اکتحال زهرة افعی بعسل 

بگل حکمت گیرند و در کوزه شیشه گران یا تنور تا هفت روز داشته برآرند و چون سفید  گذاشته سر ش بند نموده

سخت سودمند است و این شیاف نیز از مجربات اوست پوست سلیخه  آب بهدرین .... خاکستر شده باشد سرمه سا نموده 

بادیان  آب بهخشک نمایند و . ..کوفته بیخته بزهرة آهو و خرگو ش یا کبک نر سرشته خشک کنند و بار دیگر سائیده 

استعمال کنند که بخاصیت ناف  ست دیگر اگر سر فرشنگه را در پیه ماهی روهو بریان کنند چندانکه بسوزد و سیاه شود 

بسایند و پیاز سرخ در خاکستر گرم بریان نموده اول آب آنرا در چشم کشند انگاه سودة سر خطاف را بطریق .... بر آورده 

بینائی در چشم پدید آید و علت زائل شود و این از عجائب اعمال ... کنند و بربندند و سه روز همچنین سرمه اکتحال 

بادیان پرورده ناف  بود باسلیقون کبیر معنی او کحل  آب بهاست دیگر اکتحال بتوتیای هندی و سرمة اصفهانی هر دو را 

و دمعه و جربو سبل و ظفره و شرناق و ستبری پلک را روشنائی واض  او بقراط است تاریکی چشم و ابتدای نزول آب 

سرمه  الطیب سنبلی ساذج هندی سفید ارزیز فلفل ساه دارفلفل در آناقلیمیای نقره هر یک ده درم نمک ان.... ناف  است 

هر یک یک درم صبر سقوطری عصارة مامیثا مس سوخته هریک پنج ... اصفهانی هر یک دو درم نمک هندی قرنفل 

استعمال نمایند و اگر .... امیران نوشادر زرد چوب دارچینی هر یک سه درم پوست هلیلة زرد چهار درم کوفته و درم م

خواهند شیاف ببندند و اگر عصارة مامیثا بهم نرسد بجای آن شیاف مامیثا اندازند برود برای ابتدای نزول و خیاالت ناف  

عه و بیا  را نیز داف  ست ساذج هندی نیم درم بورق یک درم نشاسته رطوبات کند و تقویت چشم نماید و دم..... و نشـ

الماء معمول مؤلف مفتاح است مصطگی  دو درم سرمة اصفهانی شش درم مثل غبار سائیده حب ایارج که برای نزول

ون اسارون صبر مغسول سلیخه فلفل گرد غاریقون انیسه شحم حنظل قنطوری الطیب سنبلزعفران دارچینی حب بلسان 

بیارند بسفایج  عده بهدقیق هر واحد یک درم تربد موصوف سنای مکی کتیرا هر واحد سه درم کوفته بیخته نگاه دارند 

پوست هلیلة کابلی هلیلة سیاه گاو زبان هر واحد یک درم در نیم انار آب .... فستقی گل سرخ گل بنفشه پوست هلیله  

خمیر کنند و  در آن... ادویه خمیر کرده شود مالید ه صاف نموده ادویه  در آنبجوشانند وقتی که این قدر آب بماند که 

گرم خورند و بخواب روند  آب بهبقدر مونگ جها سازند و بعد نضج مواد حب مذکور شش ماشه یکپاس شب باقی مانده 

واحد هفت  بخورند گل بنفشه نه ماشه گل سرخ سرخ گاو زبان هر... وقت صبح حب مذکور یک توله همراه  عده به
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مشب در نیم آثار آب تر کرده و صبح جو ش دهند یا  کوفته نیمماشه مویز منقی پانزده دانه تخم کاسنی نه ماشه 

و گلقند آفتابی دو توله مالیده صاف نموده بنوشند و وقت تشنگی عو  آب عرق گاوزبان و عرق ... خیسانیده 

حب ذهب که درین مر  بکار آید و تنقیه ... سه پهر کهچری بنوشند  و وقت دو پهر آب یخینی خورند و  الثعلب عنب

گل ... مواد حار از سر و چشم نماید صبر ده درم تربد موصوف هفت درم پوست هلیلة زرد پنج درم سقمونیا سه نیم درم 

ه از سرخ هر یک دو نیم درم زعفران نیم درم شربت دو متقال حب کنعانی که دماغ و جمی  اعضای سر و بدن را تنقی

دواءالثعلب ناف  و هر گاه یک درم ازان با یک درم ایارج فیقرا ضم کرده خورند نور ... اخالط فاسده نماید و جهت فالج و 

کوفته بیخته حب سازند حب .... الماء کند صبر زرد مغز بادام پوست هلیله زرد هر یک یک  البصر افزاید و من  نزول

 آنچهجمی  فضول دماغی و برای دواءالثعلب و روشنی چشم بسیار مفید چنکوتوالی مفید درد سر و مخرج صفرا و 

الماء سودمند صبر سقوطری سقمونیای مشوی شحم حنظل عصارة افسنتین مصطگی هر یک  نزول.... دوستی آزموده و 

د ناف  یک نیم دانگ مقل یک دانگ کتیرا نیم دانگ این جمله یک شربت و در جمی  اوقات حتی که بعد طعام داده ش

من  ... از قسم حبوب درین مر  بخورانند باید که کالن بسازند تا در معده دیرتر ماند حب جدوار آنچهآمده و بدانکه 

تولد نزله و تقویت دماغ خصوص مادة نزول چشم بعد تنقیة دماغ و بعد اطریفل اسطوخودوس مسهل النف  است افیون 

یک یک درم زعفران پوست هلیله زرد هر یک نیم درم تخم مقطر صاف کرده جدوار اسطوخودوس صمغ عربی هر

و فلفل بسته از حب .... بقدر  ها حبصمغ  آب بهخشخا ش تخم کاهو مقشر مغز تخم کدو مغز بادام مقشر هریک دو درم 

خورد شروع نموده بتدریج بر حب کالن رسانند از ترشی و بادی و شیر و شیرینی و تره سبزی پرهیز نمایند حب برای 

صافی  آب بهمان  نزول است و در انتها ضماد نمودن نف  میرساند مغز خستة بلیله مغز خستة آمله ... الماء درابتدای  نزول

مجرب شیخ الرئیس ست حب .... تا سی پاس سحق نموده حب سازند و یک نسخه حب ناف  نزول در سبل گذشت

سائیده بکار برند ایضاً که در ابتدای نزول عجیب االثر  الفاده جزو صمغ عربی یک جزو هر دو را در بول کودک نابالغ

خاکستر غوک بحری دو جزو سائیده دو میل در چشم کشند بمداومت بعد مدت اثر میکند .... است و پنبدانة سوخته 

ب نغ  کثیر دارد و خشت پختة سرخ آ... روغن آجر که لقوه و فالج و امراصض بارد را نف  دارد و جهت سم عقرب داف  

ندیده بقدر بادام پاره پاره کنند و در آتش اندازند که سرخ شود و بر انبر هر قطعه را گرفته در روغن زیتون سرد کنند 

ـوالت حکیم ممدوح ست و اگر آب بادیان تر بست مثقال عسل صاف ده مثقال زهرة * ...419.... *پس از روغن 

بکار برند در نزول و تقویت بصر از شاگرد ... تا غلیظ شود  کبک یک مثقال مجموع را در شیشه کرده در آفتاب نهند

حکیم موصوف منقول است محمد زکریا گوید که زهرة گاو یک عدد در سکرجه کرده بر آتش نرم بگذارند و یک درم 
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تا حل شود پس یک درم روغن بلسان داخل کرده بگذارند که غلیظ شود پس شیاف ساخته استعمال نمایند ... حلتیت 

ترکی زنجبیل حلتیت بادیان مساوی بعسل سرشته .... عجیب االثر و مجرب است و بیا  و انتشار را نیز فائده تمام  که

بقدر فندق هر صباح خوردن نیز از مجربات خود شمرده انطاکی گفته که در ابتدا مبادرت به تناول ایارج کبار و غاریقون 

زنان و دماغ خطاف بعسل و کحلی که در  به شیردماغ خروس پیر و دواءالملک و و معجون هرمس و اکتحال بصبر و 

پیاز و ترب ناف  است و برای بارد مزاج مثل زیت کهنه بعسل و مشک و مروارید محلول و کحل  آب بهبیا  گذشت 

فولس چیزی نیست و حار مزاج از مروارید و سرمه و مارقشیشای سوخته کحل ساخته در چشم کشد که خاصیت عظیم 

نازل شد برمیدارد و اگر رقیق و صافی باشد صاحب ترویح و حاوی صغیر گویند که در ابتدای نزول  آنچه... ن  آب در م

جو مقشر نیم کوفته هر واحد دو درم با گلقند ده درم و تنقیه  السوس اصلبادیان سه درم بادرنجبویه  به مطبوخبعد نضج 

ة نخود م  قرطم و بعد تنقیه استعمال غرغره بماءالعسل و ایارج فیقرا و ایارج یاقوقایا و تغذیه بمزور به حببدن و دماغ 

ات حاده و اکحال مبدوة آب مثل شیاف مرارات و باسلیقون نمایند و به شیافپرهیز از اطعمه بارد رطب و غیره اکتحال 

ه در آفتاب خشک اگر مرارة بز کوهی ده درم شحم حنظل یک مثقال فرفیون نیم درم سکبینج یک نیم درم سحق کرد

الماء ناف  بود و  حل کرده در چشم چکانند در ابتدا نزول به گالببادیان سبز یا سداب تر شیاف ساخته  آب بهنمایند و 

وب و به حبآنجه بصر را تیز کند و من  نزول نماید و ازان ایمن سازد تنقیة دماغ و سرست در هر سال یکبار یا دو بار 

ل آب بادیان و آب سداب و طبخ وج و طبیخ دارفلفل و طبیخ مامیران و طبیخ عروق االصفر ایارجات و مطبوخات و تناو

و آب بادروج و اکل حلتیت و ترک مسکر و عشا و تخمه و جماع و اگر توتیا سائیده سه بار در آب بادیان سبز تر کرده 

بادیان بسایند و خشک کرده استعمال  آب بهفلفل دارفلفل مامیران هر واحد مثل عشر توتیا داخل کرده .... خشک نموده 

الماء سودمندست و گاهی یک حبه مشک درین ترکیب می افزایند مصنف اقتباس  نمایند برای حدت بصر و من  نزول

 السوس اصلمی نویسد که در ابتدا جهت نضج این مطبوخ دهند اسطوخودوس بادیان مکوه بادرنجبویه هر یک نه ماشه 

یخ بادیان هریک هفت ماشه قنطوریون دقیق انیسون هر یک چهار ماشه مویز منقی سه توله مقشر بیخ کرفس پوست ب

انجیر زرد چهار عدد خمیرة بنفشه گلقند عسلی هر یک دو توله سائیده صاف نموده و غذا شوربای مرغ و کبک و 

ا و ایارج و بنفشه و سنگخواره نان خشکار تا یک هفته و بعد حصول نضج جهت تنقیة دماغ وقت آخر شب حب قوقای

شبیار نه ماشه بعرق مکوه فرو رند و صبح در مطبوخ مذکور برگ سنا یک نیم توله هلیلة سیاه سه توله تربد سفید ریوند 

خطائی هر یک نه ماشه زنجبیل سه ماشه خیار شنبر ترنجبین هر یک هفت توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده 

بادیان قناعت ورزند و وقت دو پهر نخوداب مرغ نوشانند و وقت شام غذای سابقه  دهند و بجای آب بر عرق مکوه و
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هفت ماشه انیسون چهار ماشه  السوس اصلدهند صبح از مطبوخ اسطوخودوس بادرنجبویه بادیان هریک نه ماشه 

هل کنند و روز انتها شربت بنفشه چهار توله حرف نه ماشه و یا تودریبن ویا کنوچه پاشیده بنوشند و همین نمط چهار مس

ذهب و صبر کنند و این تدبیر وقتی سود دهد که آب بغایت رقیق و صاف و نو در آمده باشد و اگر غلیظ و  به حبتنقیه 

که در هر هفته ایارج فیقرا  آن استکهنه شده باشد سود نمی دهد و باید که تنقیة دماغ بکرات و مرات نمایند ئ افضل 

خورند و بعد حصول تنقیه تام جهت نشف رطوبات باشیای مسدوده و ملطفه و مجلیه مانند و یا حب ایارج نه ماشه ب

 آن استشیاف مرارات و باسلیقون در چشم کشند و اگر بصالح نیاید بعد یک سال یا دو سال دستکاری نمایند و بهتر 

شود ویم کند و تا چهل روز بباالید و  که در ابتدا بعد تنقیه هر شریان صدغین کنند و داغ بآهن دهند و بگذارند که پخته

اگر درین اثنا ریم بند شود اندکی تیزاب نهاده باز ریم را جاری سازند و مقویات چشم و دماغ مثل اطریفیالت و معجون 

وج خورانند صاحب جام  از طبری نقل کرده که عالج قبل از قدح چنین نمایند که بمزاج مریض نظر کنند پس اگر از 

به ات کند اول ایارج بهیتی خارج شده باسشد بسوی اعتدال رو کنند و اگر مزاج طبعی او احتمال استفراغ اعتدال کیف

ایارج یا حب قوقایا یا حب صبر بافسنتین و گل  به حبهفت روز مهلت داده  تنقیه  عده بهافتیمون تنقیه نمایند  مطبوخ

سرخ سازند و بعد تنقیه پرهیز کنند و بر الطف اغذیه اقتصار ورزند و از اغذیه مبخره اجتناب نمایند و بعد ازان قدح کنند 

هی ی رو دهد اکحال و شیافات مبد و آب استعمال نمایند و لزوم پرهیز کنند که آب صافی گاسبب بهاگر تاخیر قدح 

کثیر  به دفعاتت جایز نبود بحقنه لینه مسهال بهبحسن تدبیر و استعمال این کحلها تحلیل و جال می یابد اگر استفراغ 

تنقیه کنند و بعد تقین نقاع بدن بقدح بپردازند و یا باکحال و شیاف و مرارات اکتحال نمایند و مارقشیشا را در کوزه کرده 

ردد و یک جزو او با دخان سقف مس گران و اقلیمیای ذهبی هر واحد یک جزو گل حکمت رفته بسوزند تا خاکستر گ

بادیان تسقیه نمایند  آب به* 401*کهنه تسقیه دهند و خشک کنند و مرتبة دیگر  شراب بهفلفل نیم جزو سحق کرده 

مال نموده و نزول آب و خشک کرده بسایند و بحریر بیخته استعمال نمایند  که این کحل بعد تنقیه بدن و سر اکثر استع

زائل شده و حکیم عابد نوشته که در کتب معتبر دیده ام که پیاز مدور در آب و روغن زرد بپزند و بر نهار بخورند و از 

و مطبوخ مذکور بقدر هاظمه تناول کنند و از ... طعام شب اجتناب نمایند و رسومات ترک سازند و در جوف نهار نان ساو

... و اگر از طعام شب صبر نکنند در آخر روز نان محروس به آب دهند و دها و کامل برین مداوا  بست پیاز تجاوز نکنند

او آب پیاز یک میل در چشم کشند که این ترکیب ماء اسود را نف  میکند  به مثلوهر شب یا صبح یکبار از عسل مقوم 

ز قدح تدبیری سود ندهد و هرگاه ارادة قدح باشد انتباه هر گاه این مر  مستحکم شود و بصر را بالکل زائل گرداندغیر ا

قبل ازو تنقیه بدن و دماغ نمایند و اگر احتیاج باشد فصد نیز کنند و ایضاً پیش از قدح نظر کنند که از آبهای مذکور کدام 
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ده کنند قسم ست و قابل قدح است یا غیر قابل و با سدة عصبه مرکب است یا نه اگر قابل و با سده باشد اول تفتیح س

غیر قابل قدح باشد آنرا با این تدبیر قابل  آنچهبطالن سده خواهد آمد انفتاح سده قدح نمایند و  آب بهبتدبیری که در 

خوردن شب و جماع و ... قدح سازند که تلطیف غذا کنند و کمتر خورند و از اغذیة غلیظه چون گوشت گاو و شیر و 

ج و ماهی بپرهیزند و ماهی را خاصیتی ست که بر حدوث آب و تغلیظ آن یاری شراب و استحمام و پیاز و گندنا و بادرو

چون مرارت و مانند آن در چشم کشند و بقول صاحب خالصه التجارب ایارج فیقرا بسیار دهند باین .... میدهد و کحلها 

پزند تا بمقدار پنجاه درم مطبوخ قنطوریون دقیق سه درم بسفایج هفت درم تربد سفید مویز بست درم همه در نیم آثار ب

بعرق .... که تامدت چهل روز یک روز در میان دهند و بجای آب  آن استباز آید صاف کرده بکار برند و نزد راقم بهتر 

بادیان ساخته بنوشند و اغذیه یابسه خورند و این تدبیر برای اقسام آب غلیظ است و اگر آب رقیق منتشر باشد اصالح او 

یر کنند یعنی مفلظات و یا ماهی بخورند تا که آب بقوام آید و صاحب قدح مبتال بصداع و ذکام و بر خالف این تدب

عطاس و سعال یا شدید الضجر یا سری  الغضب نباشد و شراب و جماع و حمام ترک کرده اکل اشیای مبخره والبان و 

قوام قدح نمایند و ایضاً هنگام اراده قدح بقول و فواکه رطب احتراز نماید و معهذا بعد سکون آب و حصول اندکی غلظ 

باید که چند روز قبل و قبل از تنقیه ماهی تازه و اغذیة مرطبة ثقیله بخورانند و دیگر از اشربه و غیره مضرات آب 

استعمال نمایند پس تنقیه موده قدح کننند و بالجمله اگر آب بسیار رقیق یا بسیار غلیظ و از حسن تدبیر بقوام معتدل 

روز  در آناید طم  منفعت از قدح نباید داشت و در یوم معتدل الهواء و موسم یکی از اعتدالین و بر نهار قدح کنند و نی

و مغربی نباشد و بعد قدح پنبة بز روی بیضه و روغن بنفشه مخلوط آلوده برچشم نهند و بر ... ابرو باد تند خصوص 

وز در تاریکی بر پشت بخوابند و سخن نگویند و برای حاجتی بر اشارت بندند و چشم صحیح را نیز بسته دارند و تا سه ر

اکتفا کنند و بول و بر ار هم بر پشت خوابیده کنند و از عطسه و سرفه و غضب خود را نگه دارند و بر صدغین چیزی که 

لند و باطن انگشت ضماد سازند تا صداع عار  نشود و اگر آمد عطسه معلوم شود بینی را بدست بما.... سرد و سخت  

و طعام بسیار اندک باید خورد و اشیای آشامیدنی ... خنصر بزور منضغط نمایند و اگر سرفه آید تدارک او به یاقوذ او غیـ

خائیدنی باشد نخورند و از اغذیة مهیج ریاح و  آنچهمثل دلیه گندم بی نمک وقت شدت گرسنگی تناول نمایند و 

اغذیه حریرة آب سبوس گندم است و اگر ضعف عار  گردد بشوربای رقیق گوشت مبخرات و گویند که موافق ترین 

بتکرار نهادن دوای مذکور و خواب بر پشت تا یک هفته ... تیهو بالد سوست غذا سازند و اگر ورم یا صداع و غیره 

یض احتیاط نمایند و حاجت افتد و در ورم حل رباط قوی و ارخای او واجب است و تا که وج  زائل نشود از ایستادن مر

خالف یا کدو یا اب عصی  آب بهدر هر سه روز بوقت سه پهر رباط بگشایند و تجدید دوا نمایند و هنگام گشادن عصابه 



722 
 

های مناسبه بآهستگی تمام بشویند و به پنبه آب بهو پلک را ... الراعی و مانند آن تکمید چشم نمایند و بعد کشادن پنبه 

.... فیدی بیضه آلوده بر چشم نهاده باز بر بندند و بعد از ایام مذکوره بیمار را راست بنشانند پس نشف کرده پنبه را در س

او بالش نهاده و هیچ حرکت نکنند و مقنعة سیاه بر روی آویخته دارند و اگر خواهند شادنج مغسول یا سرمة سیاه در 

افتیمون و  به مطبوخب من  کنند و در هر فصل چشم کشند و از جماع و اطعمة مبخره و غلیظه و شرب شراب کثیر ش

حب ایارج تنقیه نمایند و بریاضت معتدل امر کنند و دخول حمام بعد ریاضت و دلک قدمین در اوقات خلو معده مناسب 

و این عبارت است از خللی که در فعل بصارت واق  شود مثالً هر شیء کما منبغی دیده نشود یا از  ضعف بصراست 

بصر سالم میبیند نتواند دید یا در رویت اشیا خطا کند و چیزی بزرگ را خرد بیند و سیاه را سفید و دراز را مسافتی که 

کلیة این مر  بر شش نوع است یکی  اسبابکوتاه و راست را کج یا هر یک بعکس ان و علی هذا القیاس بالجمله 

ه بود از یبوست غالب یا رطوبت غالب خلطی یا آنکه سوء مزاج عام در بدن غیر خاص بدماغ و چشم یا خاص در معد

یابرودت مادی یا غیر مادییا غلبة حرارت مادی یا غیر مادی که موجب * 400*ساذج یا بخاری متصاعد از بدن و معده 

در حمیات حاره و دق و فرط اسهال و جمود و استسقا عار  شود دوم آنکه سبب او در نفس  آنچهاین مر  گردد چن

ز امرا  دماغی معروف است که در جوهر دماغ یا در بطن مقدم افتد و یا از ظربه صاغط که عار  او گردد دماغ باشد ا

و این قسم دوم اکثر از رطوبت غالب یا یبوست که عار  شود عقب امرا  و حرکات مفرط بدنی و نفسانی و 

امل قوت باصره باشد که رقیق یا استفراغات مفرط مسقط قوت مجفف ماده می افتد سوم آنکه از امر مختص بروح ح

کثیف یا غلیظ یا قلیل گردد و رقت روح اکثر از یبوست و حرارت بود و گاهی از شدت تفریق بواسطة دوام نظر بقرص 

آفتاب و آتش و مانند آن از مشرقات عار  شود و گاهی اجتماع مفرط روح بسوی احتقان مفرط محلل نمد می گردد و 

از طول مقام در تاریکی و برامدن ازان  آنچهردد پس بار دوم رقیق شود و ازین قبیل ست آن کثیف گ سبب بهاوالً 

بروشنی دفعهً حادث گردد و کثافت و غلظ روح یااز یبوست و رطوبت بود و یا از اجتماع شدید و احتقان که مؤدی 

شدت  سبب بهود و گاهی بترقیق روح نگردد و گاهی سبب رقت و غلظ خلقی بود و قلت روح گاهی در اصل خلقت ب

یبس و کثرت استفراغات خصوصاً حجامت و جماع و بیداری مفرط و اغذیة یابس و قلیل التغذیه مثل قدید و عدس و 

کرنب و بادنجان و غیر آن ویا ورود چیزی شدید الحرارة در داخل بدن یا از خارج آن مثل مالقات هوای گرم خاصهً در 

از کثرت حرکات  آنچهی قوی و کسی را که در حمام اطالت مقام نماید و غیر آن چنمسافران را در گرم آنچهصحرا چن

ضعف دماغ  سبب بهبدنی مثل تعب یا حرکات نفسانی مثل کثرت هم و حزن و غم و سهر و یا ضعف معده یا جگر و یا 

طبقات چشم  بسب بهو صعوبت امرا  و قرب موت که روح تحلیل پذیرد عار  گردد چهارم آنکه ضعف و آفت بصر 
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منفذ که دروی  سبب بهجوهر طبقه باشد و یا  سبب بهطبقات خارج غیر طبقات غائر بود و این یا  سبب بهباشد و آن اکثر 

یا اختالط حضض رطوبی  در آننفس طبقه بود یا از مزاج وی باشد و آن اکثر بواسطة احتباس یک  سبب به آنچههست 

ف و خصوصاً بعنبیه و قرنیه بود و یا از فساد سطح طبقه بود بآثار قروح بآن یا عرو  جفاف و یبس و تقشف و تحش

در یرقان از زردی قرنیه یا در طرفه  آنچهمناسبات رمد کثیر میل شفاف او یا رنگ غریب بداخل طبقه چنظاهر یا خفی و 

نبات غشا  سبب بهعرو  تاکل یا  سبب بهاز سرخی یا انسالخ رنگ طبعی مانند آنکه عنبیه را عار  شود یا رقت طبقه 

 سبب به آنچهدر سبل افتد و یا از ورم یا تشنج عنکبوتیه باشد و  آنچهدر ظفره یا انتفاح و غلظ عروق او چن آنچهچن بر آن

این هر  اسبابدر نزول الماء افتد و  آنچهثقبه و منفذ عار  شود و یا ارضیق غیر طبعی بود ویا از اتساع و یا انسداد و چن

رطوبات چشم باشد و این یا از غلظ یا از رقت جلیدیه بود یا از تغیر  سبب بهه بفصول علیحده مذکور شد پنجم آنکه س

بانگ او بخلط غالب یا از خشونت او یا از عظم یا صغر او باشد و سبب غلظ یا کدورت جلیدیه سیالن رطوبات عفنی 

و سبب تغیر رنگ غلبة خلطی از اخالط اربعه بوده و سب آن بر جلیدیه باشد  آب بهدماغ و قدری انص سوداوی در

خشونت او مادة لذاع و قبا  حریف یابس باشد که از بطون دماغ بسوی عصبة مجوفه بریزد و اول دمعه پس خشونت 

ماده است بسوی آن و سبب صغر او ضعف قوت او یا شدت  آب بهدر جلیدیه پیدا شود و سبب کبر جلیدیه کثرت انص

حرارت یا یبس غالب بود ویا از کبر و صغر و غلظ و رقت رطوبت بیضیه و یا کدورت آن باشد و سبب کبر او تحلیل از 

بود و سبب صغر او یا  بر آنقصور در هضم رطوبت جلیدیه بود حتی که فضول او کثرت پذیرد و یا زیادتی ماده دارد 

 بر آندح و مانند آن بود و یا غلبة حرارت یا یبوست از سیالن بعض اجزای او هنگام ق آنچهانفصال چیزی از آن بود چن

یا بر جلیدیه و سبب غلظ او یا مخالطت مادة مغلظه بود مثل سودا یا کیفیت غالبه مثل برد مجمد و حرارت عاقد با حالة 

مائیت بسوی ارضیت و سبب رقت و یا غلبة مائیت مخاط بود و یا ترسیل حرارت لین و سبب کدورت آن که اختالط 

رطوبات و ابخرة مغیر اشفاف او شود و آن یا از غلبة مواد سوداوی بر بدن یا سوء تدبیر در اکل و شرب باشد و گاهی 

ایراه او  سبب بهو مضرت زجاجیه ببصر از جهت مضرت او جلیدیه باشد که  گردد میکثرت مجامعت موجب تکدر بیضیه 

ند ششم آنکه از آفت عصبة مجوفه باشد و این یا از ضغطة عصبه غذای غیر معتدل بر جلیدیه قوام او از اعتدال برگردا

ضربه و سقط شدید که بسر  سبب بهمواد حار یا بارد ئ یا از انهتاک او  سبب بهیبوست یا رطوبت و یا از ورم  سبب به

حالت مذکوره باید که اوال بسوی ثقبه و طبقات چشم نظر کنند اگر ثقبه از  اسبابرسد عار  شود طریق تشخیص 

طبیعی تنگ یا فراخ محسوس شود سببش ضیق یا اتساع باشد و اگر رنگ مردمک متغیر نماید و دیگر عالمات ابتداء 

نزول الماء موجود باشد سببش نزول بود و اگر در ثقبه کدورت محسوس شود بپرسند که پیش ازین کثرت صوم یا فرط 
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اتفاق افتاده است یا نه اگر باشد و بآن آثار نزول الماء و انتشار  استفراغات یا کثرت سفر در گرما و مالقات غبار دائماً

نباشد و دفعهً ظلمت چشم و عدم انطباع عکس محسوسات در وی عار  شود و بعد تنقیة سودا ظلمت چشم قلت 

پذیرد سببش قلت و یبوست و کدورت جلیدیه بود و اال اگر با وجود کدورت محاذی ثقبه فقط پرده یا شیء سیاه 

تحرک بحرکت چشم پیش جشم محسوس گردد و نظر بطرف آسمان نسبت بنگریستن سوی زمین صاف و روشن م

غلبة سودا خواه سوء تدبیر اکل و شرب خواه تقدم فرط جماع یافته شود سببش * 401*نماید و ایضاً وجود عالمات 

ل طبقه غور کنند اگر رنگ طبقه زرد کدورت و غلظ رطوبت بیضیه باشد و اگر ثقبه بر حالت طبعی نماید بر رنگ و شک

یا سرخ نماید سببش یرقان چشم یا طرفه باشد و اگر پرده ظفره یا انتفاخ عروق سبل یا اثر قرحه یا رمد معلوم شود 

سبب او همان مر  باشد و طبقه رقیق نماید سببش تاکل او باشد ئ اگر جفاف ئ تقشف در طبقه محسوس گردد 

یا قرنیه باشد و اگر در قرنیه مانند ابرو غمام دیده شود و صاحب آن اشیا را چنان بیند که سبب او یبوست طبقة عنبیه 

اند سببش غلظ قرنیه و رطوبت آن باشد و اگر قرنیه خشک و الغر و منشنج نماید و تقدم  آب بهگویا در دخان یا ض

یا  و ظفره یا مشی در آفتاب یا قرب امرا  حاده یا استفراغ مجففه یا مالزمت اکحال شدید التحلیل مثل کحلهای ب

آتش مفهوم گردد سببش یبوست قرنیه باشد و اگر رنگ قرنیه مایل به سفیدی یا سرخی یا زردی یا سیاهی یا زرقت 

نماید و همه اشیا سفید یا سرخ یا زرد یا سیاه یا ازرق بیند سببش تغیر لون قرنیه بخلط غالب بر قرنیه یا غلبة خلطی از 

ه جلیدیه باشد پس اگر غلبة بلغم است همه اشیا سفید بیند و اگرخون ست سرخ و اگر صفراست زرد و اگر اخالط اربع

امتزاج اخالط غیر آنها از  حسب بهچنین بیند و .... سوداست سیاه و اگر سودا مخلوط ببلغم است آسمانجونی و در خوار 

یض سؤال کنند که اشیا از قریب خوب می مایند یا از بعید و الوان به نظر آید و اگر از این آثار هیچ مدرک نگردد از مر

چیزهای چپ و راست خوب دیده می شوند یا نه و در بصر اختالج و در چشم خلش و گاهی کم و بیشی ضعف بصره 

یا نه اگر گوید که از قریب بهتر محسوس می گردد و باوجود آن نظر  شود میاشیا خرد یا بزرگ و گرانی و الم در چشم 

بر اشیای روشن قادر نبود سببش قلت یا رقت روح باصره یا رقت جلیدیه باشد و ایضاً قلت روح را اندک انخفا  بر 

حدقه الزم بود و رقت روح را کثرت ضعف بصر در روز نسبت به شب الزم باشد پس قلت روح که از سبب بادی بود 

از ضعف اعضای هاضمه باشد  آنچهآن موجود بود و  از سوئ مزاج بدن باشد عالمات آنچهبتقدم آن دریافت گردد و 

از ضعف دماغ بود بعالمات نزله و ضعف   آنچهبکثرت ریاح و نفخ و ضعف هضم و هزال بدن و ضیق عروق آن و 

دریافت شود و اما رقت روح را شدت تضرر از شعاع و روشنی قوی مفرق بصر و قلت تضرر از جوع و اغذیه یابسه درینجا 

از سبب بادی باشد بتقدم آن و  آنچهدر روشنی ضعیف و در شب و در زمستان و در روز ابر الزم بود پس و صالح نظر 
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از سوء مزاج حار باشد بوجود عالمات آن دریافت گردد و اگر جواب دهد که از بعید نسبت بقریب صاف می نماید  آنچه

می نامند و درین صورت عالمات سوءمزاج بارد سببش غلظ و کثرت روح باصره بود و این علت را بیونانی قوقیاسیس 

رطب مادی نیز دریافت نمایند و غلظ روح را جودت ابصار در روشنی قوی و در روز و در تابستان و ضعف او در روشنی 

از سبب  آنچهضعیف و در شب و زمستان و قلت تضرر بشعاع و تعب و گرمی و زیادتی آن بسردی و باغذیة غلیظه پس 

از کثرت فضول و ابخره باشد بکثرت رطوبات چشم و  آنچهقدم آن  وا نچه از سردی مزاج بود بعالمات آن و بادی بود بت

دریافت گردد و اما کدورت روح را رویت فضای حدقه کدر مظلم و در اکثر بادی خیاالت بقیه یا شعریه و مانند ... بضعف 

مصفی و دقق خون باشد و تضرر بدان خون را غلیظ کند مثل عدس و حدید الزم بود و تغیر رنگ  آنچهآن و انتفاع بد

و ... روح را مشاهده بلون حادث در حدقه و تلون مرئبات بدان رنگ و مشاهدة سواد در آنجا اگر بعض اجزای او را آفت 

ید که براست و چپ نسبت به پیش روی بهتر ظهور عالمات غلبة ماده که آنرا این لون باشد الزم بود و اگر مریض گو

سببش ورم طبقة عنکبوتیه باشد و اگر گوید  گردد میکه چشم باسفل کشیده  گردد میو چنان محسوس  شود میدیده 

و در چشم گویا که خار میخلد یا چیزی چشم را میکشد و  شود میکه با وجود ضعف بصارت در بصر اختالج محسوس 

و بعد خوردن غذا و در سایه و هنگام شب قوت  گردد میو روشنی آفتاب و دروفت نیم روز کم گرسنگی .... بصارت در 

و  شود میحدقه خشونتی و در شتی در حدقه معلوم ... می پذیرد سببش تشنج عنکبوتیه بود و اگر مریض گوید که از گر

اگر گوید که سائر مرطبات خردتر  قبل ازان دمعه ظاهر شده باشد سببش خشونت جلیدیه بخشونت عصبة مجوفه باشد و

که هستند بنظر می آیند و وسعت دائره که گرد حدقة اوست اندک سیاهی چشم بلند نماید سببش عظم جلیدیه از مقدار 

و ضیق دائره که گرد حدقه می نماید و اندک ... او بود و اگر گوید که بمرئیات بزرگتر از مقادیر خرد می نمایند و 

م دیده شود سببش صغر حجم جلیدیه باشد و اگر مریض گرانی و الم در قعر چشم و رویت اشیا انخفا  بسیاهی چش

مذکوره یافته نشود از تقدم وقوع ضربه  اسبابسببش ضغطه و ورم عصبه بود و اگر قسمی از ... نسبت بهیئت او خرد 

و سقطة سر باقی شدید اول نتو در ... برسر یا قی شدید سوال کنند اگر مریض اقرار ضربه کند سببش همان باشد و اگر 

غو درد ضمور پدید آید سببش هتک عصبه باشد بالجمله بعد دریافت عالمات مذکوره و هرگاه نشان  عده بهچشم و 

غلبه و مزاج بارد در تمام بدن یا دماغ یا در اجزای چشم معلوم شود نظر کنند که حجم چشم از حالت صحت بزرگتر می 

اگر بزرگتر باشد و بآن اندکی اشک غلیظ همی آید و در گوشة چشم چرک اندک بی وج  و بدون نماید یا کمتر پس 

حمرت و مردمک بوجه احسن بنظر نیاید و بعد طعام و خواب خصوصاً در حالت بد هضمی و تخمه و نزد تناول اغذیه 

روشنی و نیم روز تابستان و اشیای قریب به نظر آید و در *  401.... * غلیظه ضعف بصر بیشتر گردد و چیزهای 
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هنگام ریاضات ضعف کم گردد و در صبح و شام و زمستان زیاده شود سوء مزاج بارد رطب مادی باشد و همچنین اگر 

بعد نوشیدن اب و خوردن اشیای رطب و در حالت تخمه ضعف بصر ظاهر شود و در گرسنگی باطل گردد و دیگر آثار 

ر وجود مادة رطب بخاری در معده داللت کند اگر در حجم چشم نقصان نماید و صعود بخار و آفت معده موجود بود ب

مزاج حار متحقق گردد  مزاج بارد ساذج بود و هر گاه عالمات سوء چشم خشک و حرکت پلک بطی باشد سببش سوء

رطوبت و دمعه  مزاج حار مادی باشد پس اگر بآن نگاه کنند اگر منتفخ و متمدد و سرخ و گرم نماید سببش سوء چشم به

بود دموی باشد و اگر قلت انتفاخ و رمص و با نخس والم بود صفراوی باشد و اگر چشم خشک و سرخ و گرم و خفت 

مزاج حار ساذج بود و اگر الغری چشم و غائر بودن او و کدورت عین  ضعف هنگام پری معده و خواب باشد سببش سوء

بصر در حالت گرسنگی و هنگام ریاضت و عقب استفراغات و و خشکی آن و دیدن غباری پیش چشم و غلبة ضعف 

خفت آن بعد تناول طعام و خواب و تدبیر مبرد و مرطب مدرک گردد سببش سوءمزاج یابس بود و ایضاً بدانند که هر 

فاسدی که از یبس باشد وقت گرسنگی و عند ریاضت و استفراغات و در وقت نیمروز اشتداد کند و رطب ضد این باشد 

بدانکه تدبیر کلی این  عالج کلی اقسام ضعف بصرعالمات اقسام ورم عصبة مجوفه در بطالن بصر مذکور گردد و 

که در ابتدای بحث امرا  چشم در تدبیر حفظ چشم از  آن استمر  که صاحبان ضعف بصر را رعایت آن واجب هم

ب از خواب بر امتال واجب ست بلکه تا مضرات بصر و اشیای نافعة آن مذکور شد و ایضاً بر صاحب ضعف بصر اجتنا

نیمة هضم غذا صبر کند و هر جه طب  را قبض کند و ادامت جوع نیز مضرست و هر روز جند بار در سر و ریش شانه 

کردن و لحم افعی مطبوخ بذستوریکه درجزام میدهند بشرط موافقت مزاج خوردن صاحب ضعف بصر را خیلی مفید بود 

و مطبوخ خصوص بر آتش چوب گشنیز و کاسنی بریان کرده و در قلیه پخته و خوردن خام  و دائم تناول شلجم مشوی

با نبات بسیار مقوی بصرست حتی که ضعف متقادم را زائل کند و اکل ترب بصر را تیز کند و بادروج و کزب و عدس را 

افتد و  در آنکس آفتاب خاصیتی ست در اضالم بصر و ثوم و خمرو لبن قریب اوست و نظر در آبیکه عند کسوف ع

مصدع بالخاصیت باشد مثل  آنچهجلوس در مهب شمال و کثرت جماع و حجامت و رداس و اکارع و هرائس و عصائد و 

خرما و حلبه و بصل همه مضر بصرست و از ادویه مقویه بصر ضماد اقاقیا و اختالط او در اکحال است و اکل بادیان یا 

کبا ش قرنفل یا جوز بوا یا مغز بادام یا ترمس شیرین م  پوست هر روز یک کف و کذا  صعتر با هلیله زرد یا زعفران یا

دارچینی که در تقویت بصر مجرب سویدی ست و اکتحال تخم خرمای سوخته و یا حجر بخاری تنها یا بوزن او فلفل و 

ن و یا ابریشم محرق و یا رب  وزن او صمغ عربی آمیخته شیاف ساخته و یا زهرة کفتار و یا صمغ بادیان یا تخم آ

اقلیمیای ذهبی و یا زهرة خرس و عسل و یا صمغ خالف و یا الدن منقوع در شراب کهنه یک شبانه روز و یا اثمد ساده 
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یا مربی به آب کماه مطابق حدیث شریف و یا مروارید و یا مشک و یا عصاره مامیثا و یا زعفران تنها یا محلول در شیر 

ثل او اقلیمیا یا سرطان بحری سوخته و اثمد مساوی و مارقشیشای و مروارید و صدف سوخته و یا زنان و یا توتیا و م

 آب بهاثمد مصول دو بار دو درم مرقشیشا مصول دو درم توتیای کرمانی هفت بار مصول پنج درم غبار سائیده بر آتش 

م اضافه کرده و یا آبنوس سوده و یا برادة مرزنجو ش چند بار تسقیه داده و مشک نیم درم کافور چهار قیراط مر یک در

حریر بیخته ه برآورده خشک نموده کوفته ب عده بهآبنوس مثل غبار سائیده در شراب ریحانی یک شبانه روز تر کرده 

شیاف ساخته و یا عصاره کمون بری و یا صمغ اجاس و یا مرجان سرخ و یا  به گالببوزن او صمغ عربی آمیخته 

مقوی بصرست و از ادویه محد بصر اکل حب بلسان و بادام تلخ و بادیان و آب آن و آب غرب و  عصارة بادروج نیز

دارفلفل مخلوط بطعام و افسنتین و خردل رطب و سداب و حاشا و مداومت لحم دراج و غزال و پیاز عنصل مشوی و 

و ترب و عسل و اشنه و حلتیت  ماءالعسل و اکل و کحل دارچینی و مندر و فلفل سیاه و زنجبیله عصارة فراسیون ب

ی و شکر ایلوج و در آنطیب و سرکة عنصل و کرکم و کبا ش قرنفل و هلیلة کابلی و اکتحال شکر عشه بملح ان

و عصارة کمون و خون جداه خشک کرده سوده  لبابسندروس و دخان قطران و آب پیاز تنها یا بعسل و آب ترب و آب 

تر آن و صمغ آلود و زهرة گرگ بعسل و زهرة کفتار خشک کرده سوده و عقیق و عصارة فراسیون و زبل خفا ش و خاکس

 شراب بهدر هر ماه دو بار نه زیاده ازان و مامیران چینی و سر کبوتر با پر سوخته خاکستر آن سوده و صمغ قراسیا تنها یا 

خوالن و عصارة اناغالس و  و صمغ خالف که از شرط بیخ او وقت خروج برگ او بر می آید و عصارة اطراف نرم او و

شم قطران و دوام نظر بسوی زمرد هر واحد ناف  ست و اکتحال عصارة قنطوریون دقیق مخلوط بعسل و کذا صعتر 

بعسل و کذا اثمد و ردسختج و اقلیمیا و شادنج باریک سوده بیخته و کذا مرجان و کذا زهرة ماده گاو سیاه و کذا میل 

بیژان نیز مقوی و محد بصرست عالج ضعف بصر که سببش برودت و رطوبت ساذج یا طال و کذا اسلیخه و کذا آب ع

پرسیاوشان اسطوخودوس جوشانیده نبات داخل کرده  السوس اصلمادی باشد در ساذج ادویة حار مثل بادیان بیخ بادیان 

صعتر و دارچینی و حلتیت  چوزه مرغ بریان و قلیه یا از گوشتهای تر تازه بخورند و در غذا* 404*دهند و گوشت تیهو 

و مری و عسل داخل کنند و ترک عشا و تقلیل غذا نمایند و بعد غذا بر عطش مصابرت کنند و از اغذیه مبخره و مولد 

خون غلیظ مثل باقال و سمک و البان و امراق و مرطبات و مغلظات پرهیزند و از فصد و اسستعمال ادهان و شمیدن 

تنقیه نمایند و ایارج فیقرا و اطریفل صغیر  دستور بهمر  باشد  سبب بهآنجا که رطوبت معده طیوب بارده احتراز نمایند و 

بسویق گندم یا .... گرم مفید بود و اطریفل رمانی مجرب است و بر جوارشات مقوی معده مداومت نمایند  آب بهو گلقند 

و اکتحال باشیای مفرق این رطوبت مثل  مزاج اقتصار کنند حسب بهنخود هر صباح ناف  شناسند و بر غذای محمود 
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اشک آورد مثل دارفلفل و مانند آن استعمال نمایند و  آنچهشیاف مرارات کنند و کحل متخذ از حجرات و شادنج و بد

ملین و مقط   آنچهبقول شیخ برای بخارات معده و رطوبت او قبل طعام استعمال طبیخ افسنتین و سکنجبین عنصلی و 

فضول معده باشد ناف  است و ایضاً شیخ میفرماید که از استفراغات نافعه در ضعف قوای بصر مادی رطوبی نوشیدن 

خصوصاً وقت خواب بسیار  وروغن بید انجیر بنقوع صبرست و استعمال آن مان  بخار از سر و چشم باشد مثل اطریفل 

از الجوردی و حجر ارمنی و شادنج و مانند دارفلفل و شادنج و غیره ناف  ست و اکتحال شیاف مرارات و کحل متخذ 

ریاضت اطراف خصوصآ اعضای ه مدمعات و هر چه در عشا مفید اینجا نیز ناف  ست و صاحبان این نوع ضعف بصر ب

و سفلی و دلک اطراف منتف  میشوند و هر گاه غلظ روح باصره سبب باشد بعد استفراغ فضول غلیظ و تعدیل مزاج 

باعث ترقیق روح  آنچه.... تصفیة خون و تلطیف غذا و تقویت هضم و من  صعود ابخره و ادامت لین طب  و احتراز از 

گردد و مثل صعتر و سیر و سداب و شراب کهنه صرف و تریاق کبیر و اطریفل اسطوخودوس و مانند آن خورانند و 

ادویة جالی اکتحال نمایند و واجب ست که هر گاه ادویة ست و اخوردن جوز بوا و اکتحال آن در تقویت بصره سویدی 

مرزنجو ش یا آب  آب بهآرند و از ادویة نافعه درینجا توتیای مغسول مربی  عمل بهآن ادویة قابضه ه حاره استعمال کنند ب

را خاصیت بادیان تازه یا آب بادروج و عصارة فراسیون است و از اکحال نافعة مرارات مفرد و مرکب ست و زهرة چرز 

ناف  ست و ایضاً اکتحال بسکبینج و یا بدارچینی مفید و کذا اکتحال بزنجبیل و .... بادروج  آب بهعجیب ست و اکتحال 

فلفل و عسل و بادیان تازه ناف  و کذا عطر بادیان در چشم کشیدن و یا سنگ بصری نه ماشه ریزه ریزه کرده در آب 

زة مطین سوخته سائیده در چشم کشند و یا مغز هنگوت و یا تخم نرملی در لیمون کاغذی دو سه عدد تر نموده در کو

چکانند و یا پارچه سه بار در آب برگ سرس تر کرده و هر بار خشک نموده فتیله کرده در روغن  چشم بهآب سائیده 

ة یاسمین پنجاه یاسمین بسوزند و دخان آن گرفته در چشم کشند و اگر فلفل سیاه شانزده عدد دارفلفل شصت عدد غنچ

عدد گل کنجد هشتاد عدد سائیده اکتحال نمایند ناف  بود و یا پنبه منفو ش در شیر آگ تر کرده در سایه خشک نموده 

و دود آن گرفته در چوب نیب فلوس چسبانیده در کئوره پهول با گالب تا .... سرشف در چراغ  به روغنفتیله ساخته 

ر بگیرند سر خطاف و از کار و نصف دماغش بر آرد و بجایش مروارید ناسفته هفت روز کهرل کرده در چشم کشند و اگ

هر قدر که بگنجد پر نمایند و آنرا در کوزه گلی نهاده گل حکمت نموده خشک سازند و شبانگاه در تنور گرم گذارند و 

و سی خسته هلیلة زرد  الماء عجیب النف  است و اگر دو جوزه نزول* ... 405*صبح برآورده صالیه کرده بکار برند 

نیز ناف  .... گرفته هر دو را بسوزند و یک مثقال فلفل داخل کرده سائیده و اکتحال نمایند از ادویة جید معتدل است 

است و اکتحال وج بمامیران و کذا آب پیاز سفید بعسل آمیخته وقت خواب در چشم کشیدن مفید بود و شیاف مرارات 
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زهرة باز و کرکس ست و در هاون و دستة مسی چند قطره سرکه و یک قطره شیر و .. ..شدیدالنف  است و مرارات و

هر یک نیم درم هلیلة .... یک قطره عسل چکانیده بسایند تا که سیاه شود اکتحال نمایند و این دوا ناف  ست آب بادیان 

باران یا آب  آب به عده بها غلیظ گردد زرد دو درم آب انارین یک استار در شیشی بجوشانند و چهل روز در آفتاب بدارند ت

در چشم کشند و فلفل یک درم دارچینی نیم درم زردچوب رب  درم نانخواه ثمن درم .... بادیان یا آب انار حل کنند 

باریک سائیده اکتحال نمودن برای ضعف بصر که از سوء مزاج بارد باشد از مجربات انطاکی و حکیم عابدست و حکیم 

می نویسد که کحل اصفهانی برابر همه آمیخته استفاده کردم و سودمند یافتم و اگر توتیا و سرمه را هفت ذکاءاهلل خان 

سازند و سائیده اکتحال کنند بصر را تیز گرداند و کذا اکتحال اکتحال بمر و فلفل مجرب .... روز در آب بادیان تر نموده 

غنچة یاسمین .... ریکی چشم را در ساعت ببرند و مجرب ست و اگر بیخ کتائی در آب لیمون سائیده در چشم کشند تا

قم  آن دور کرده و نبات برابر سوده در چشم کشیدن ناف  ضعف بصرست و کذا اکتحال زرد چوب در شیرة بادیان حل 

کرده ناف   و اگر گره زردچوب را بر لیمون کاغذی نهاده بگذارند تا که لیمون خشک شود پس زردچوب را برآورده 

شود و ... ائیده در چشم کشند جهت دهند مجرب ست و مغز تخم بندق هندی در آب لیمون کهرل کنند بحدیکه س

سائیده در چشم کشند نیز مفید بود و اگر برادة اسرب دو جزو دارفلفل یک جزو هر دو را خوب صالیه  آب بهحب بسته 

ب ست و اگر دارفلفل کم اندازند ناف  تر و بی اذیت کرده اکتحال نمایند جهت غبار و اکثر بیا  چشم غیر از رمد مجر

فلفل سیاه آمیخته ... باشد و در بیا  والد مرحوم مرقوم است که از سرب صاف و پاک تیرها ساخته قطعه قطعه نموده 

ل و اگر دارفلف مفید استکهرل سازند که مانند سرمة گردو برای دهند و جاله و شرناق و سالق و اکثر امرا  چشم را 

یک ماشه سرمة پوست هلیلة زرد هر واحد دوماشه در گالب یا آب صالیه کرده در چشم کشند ناف  ضعف بصرست و 

در نسخة دیگر هلدی مقشر سه ماشه عو  سرمه است و فلفل بجای دارفلفل و گل درخت نیب در سایه خشک کرده 

ن بسبل و ظفره هم ناف  ست و اگر مغز و برابر آن شورة قلمی آمیخته سرمه سا نموده وقت خواب در چشم کشید

سفید برابر هر دو سنگ بصری برابر هر سه در آب برگ سرس سحق ... سمندر پهل چهار عدد فلفل سفید هشت عدد 

بلیغ نموده تا دو هفته اکتحال نمایند داف  ضعف بصر و مجرب النف  است و کذا مغز تخم سرس سنگ بصری مامیران 

غنچة یاسمین هر واحد دو ماشه سرمه یک توله باریک سائیده در چشم کشیدن مفید ضعف  اقلیمیای نقره شورة قلمی

سبز نبات سفید توتیا جمله مساوی کافور مشک قدری سرمه برابر جمله اجزا گرفته .... بصر و بیا  عین ست و سیماب 

مجربه است و .... ء و اعالء از سیماب و اسرب را گره داده همکه را کهرل کرده اکتحال نمودن برای تقویت بصر اصحا

کشنیز  آب بهسرمه هر واحد یک جزو خسته خرما هلیله هر دو در خمیر گرفته سوخته هر یک نیم جزو  الطیب سنبلکذا 
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بند نمایند و سطح  دستور بهچهار قطعه نهند و سر او .... پرورده مجرب و اگر بادنجان سفید را مجوف کرده در جوف او 

وانب شرط زده در سایه سه هفته بیاویزند تا خشک شود قطعات مذکور برآورده اجزای ملتصقه ازو بپارچه خارج او را از ج

کنند و باریک سائیده اکتحال نمایند مجرب ست و بعضی قدمااین دوا را از غیر مخفی میداشتند و در شب یمانی ... 

هر واحد یک درم سرمه ساخته استعمال نمایند  دارچینی.... سوخته بست و پنج درم سنگ بصری مغسول سه درم توتیا 

بارها آزموده است و کذا سرمه و توتیا مساوی و مشک اندکی سوده بغایت مجرب ست و اغبر لولوی  آب بهکه درین 

جالینوسی و برود فارسی و کحل روشنائی و شیاف جال و شیاف یاسمین و کحل مقوی و کحل تالیف اکحل خان و ....

 بابتخان وکحل  حکیم علویخان و کحل حکیم واصل.... خان و کحل مستعمل شاجهان باه شاه  تالیف حکیم شریف

و از ادویه منقیه عین از  مفید استواس  خان و کحل مبارک و کحل مازو و کحا بطلمیوس و کحل الجواهر همه 

ن مرزنجو ش و روغن بصر شرب روغن تخم ترب و روغن حلبه و روغن نرگس و روغن شبت و روغ.... رطوبات ردیه 

طبیخ و شیطرح و بادروج و .... بلسان و خوالن و وج  به روغناقحوان و اکل بادروج و تخم آن و دارچینی و اکتحال 

عصارة او و عصارة قنطوریون دقیق و آب سداب و عصارة بادیان تر یا خشک کرده و آب کرفس و عصارة حند قوقا و 

دارفلفل غرس کرده باشند و فلفل  در آنو مرارة او بعسل و آب کبد بریان که  و خون سنگ پشت.... النعمان  آب شقائق

سیاه و مرارة صنب  و مرارة دیک و زهرة گرگ و زهرة شترمرغ و مرارة قبح  و زهرة بز و دماغ بوم و دماغ خطاف و جند 

و آب ترب هر واحد ناف  ست بیدستر و دماغ ابن عرس و قلقند و روسختج و قشار کندر و اشق و دارچینی و حب بلسان 

به بادام تلخ نیز منقی رطوبت ردی از چشم و محد بصرست انطاکی گوید که در ضعف بصر بارد  به روغنـهین راس ...

اکحال مقوی محد بصر مثل بنفسجی و باسلیقون و * 406*برود حصرم و صبر و کندر عالج کنند بعد ازان  مثل

و استعمال ... که از  آن استآب انار و خون کبوتر سفید در حال ذبح او و بهتر روشنائی و کذا نطرون و دماغ کلنگ و 

خنافس مزیل جرب و ضعف بصرست و این کحل ناف  ست و شرب آن نیز مفید و نسخة  به رطوبتنمایند و اکتحال 

ه چون زمانه طول و مذکور شد و خوردن خردل بچقندر ناف  بود و بولس گفته ک.... زرد چوب  در آناین همان است که 

باین دوا .... کند اشیائیکه به تحریک عطسه و قی بر نهار استعمال کنند و اول اکتحال بکحلی نمایند که از عسل 

بگیرند زعفران چهار قیراط زهرة کفتار یک نیم درم فلفل هشتاد و پنج عدد عصارة بادیان دو اوقیه اشق یک نیم درم 

گرم دریای شور  آب بهو استعمال کنند و قبل از اکتحال تکمید چشم ... طر عسل چهار قوطولی با هم حل کرده در

عالج ضعف .... نمایند و سداب و دارچینی و مغز گنجشک و خرگو ش و هلیون و شم مشک و عنبر و یاسمین و نسرین 

درسر و چشم باشد و  قیفال یا حجامت قفا و زلو کنند اگر ماده به فصدبصر از حرارت مادی یا غیر مادی در مادی تنقیه 
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صفرا یا طبیخ هلیله و حب بنفشه نمایند و عناب و شاهتره بعرق شاهتره  مسهل به.... از اکحل اگر مادة عام در جمی  

جوشانیده شیرة کاهو شیرة خشخا ش شربت نیلوفر لعاب اسپغول داخل کرده دادن ضعف بصر و سرخی چشم و کذا 

رنجبین ده درم درین قسم مفید و کذلک شربت عناب و شربت بنفشه مطبوخ عناب ده عدد بنفشه پنج درم با ت

موافقه اقتصار ورزند و از لحوم و چیزهای مالح و حریف و .... سودمندست و غذا مزورة ما ش بمغز بادام و اسفاناخ دهند 

عصارة آمله و اگر با  اشیای مبخره چون پیاز و گندنا و سیر و بادروج پرهیزند و ادویة مبردة اشک آور چون برود حصرم و

زنان مضروب بسفیدی بیضه و روغن نیلوفر و آب عصی الراعی و مانند آن  به شیریبوست بود و مریض جوان باشد 

بنفشه و اکتحال صمغ سماق نیز مقوی و محد بصر و جالی ظلمت اوست و اگر  به روغنسعوط کنند و سعوط طباشیر 

نصف این نصف باقی عسل منزوع الرغوه اضافه نموده بجوشانند تا آب انار میخو ش بجوشانند تا نصف بماند پس 

در شیشه کرده بست و پنج روز در آفتاب آویخته بدان اکتحال نمایند همین نف  بخشد و کذا اقاقیا  عده بهمختلط گردند 

ه اکتحال نمایند و آب حصرم اکالً و کحالً سودمندست و اگر هلیلة سیاه نبات مساوی حب بست.... و کذا عصاره ریباس 

بجوشانند تا بنصف رسد پس شهد خالص نیم .... ضعف بصر و سرخی چشم را ناف  بود و اگر آب انار میخو ش سه توله 

طباشیر و الجورد مغسول هر دو برابر آمیخته شب در چشم  عده بهوزن آب مذکور بیامیزند و در آفتاب تا دو ماه بدارند 

باصره باشد بعد تنقیة دماغ از مطبوخ فواکه علوی خان و حب بنفشه بمرات ناف  ضعف بصر که از رقت روح ... کشند 

خوردن ناف  ضعف بصر و مقوی دماغ است و همیشه در .... بود و سفوف شیر آمله م  نبات مساوی هر روز بقدر یک 

که بالفعل سرد باشند مثل ژاله و برف در چشم کشند و بر  مکان تاریک ساکن باشند و خواب آرام نمایند و چیزهائی

نبات کشیدن و  به اندکست و همچنین رنگزه و کوله خوردن و نهادن و اندرون چشم اپشت چشم نهادن از مجربات 

سماق تر کرده باشند در چشم  در آنماوی حکه باشد آبیکه .... کحل چشخام علویخان در چشم کشند و بقول گیالنی 

 آب بهغوره و یا  آب بهو آب ضماد کنند و اگر کهنه گردد توتیای هندی مربی  به سرکهد و برگ دلب مطبوخ چکانن

کافور آمیخته اکتحال نمایند و بقول شیخ ادامت اکتحال حضض سخت سودمندست و حفظ قوت چشم تا .... سماق 

ه رطوبت رقیق م  حرارت و حکه باشد و در ناف  بسیارست هر گاه ک به گالبمدت دراز نمایدو اکتحال بحکاکه هلیله 

چکانند .... سرد و تر مثل روغن بنفشه و نیلوفر بر سر مالند و در  های روغنحرارت غیر مادی مبردات و مرطبات دهند و 

قطور کنند و شیر دختران در چشم دوشند و مزورات مرطبه مثل  چشم بهو روغن بادام یا آب کشنیز ترو خوالن 

عالج ضعف بصر از یبوست که موجب یبس قرنیه یا رقت و قلت .... حوم جدی و کذا سموک رطبه و قثا بخوماءالشعیر بل

ذوح باصره یا صغر جلیدیه یا قلت بیضیه گردد و این اکثر به نحیفان و منهوکان عار  شود در ترطیب بدن کوشند 
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ر ذکر یافته و بالجمله مالک امر در عالج یکه در عالج امرا  یابس دماغی و صداع یبسی و سبل یابس و جهدستور به

بادهان مرطبه و سعوط بآنها و قطور آنها در چشم و گذاشتن آنها بر .... آن ترطیب چشم و دماغ و بدن ست بتدهین یا 

شکر  به اندکصدغین و اجفان و استعمال اغذیة مرطبه مانند هندوانه و آلوبالو و مشمش و شربة مرطبه مثل ماءالشعیر 

ة کاهو و شیر زنان و کذا سفیدة به شیرسرد و استحمام و ندیدن بسوی روشنی و چیزهای براق و اکتحال  آب به و شکر

بیضه مرغ که در ظرف نقره با دستة نقره خوب حل کرده باشند و یا شیر زنان که با روغن تخم کدو بر هم زده باشند و 

نیدن شیر خر در چشم و ریختن آن بر سر و ضماد بادام مرطب بارد در چشم و همچنین چکا به روغنلعابات ممزوجه 

شیرین برچشم نوشیدن ماءالجبن ساده و شیر تازه دوشیده و دوشیدن شیر بر سر و در چشم و سکون و نوم و راحت و 

سعوطات مرطبه مفید بود و بدانند که استعمال مبردات مشروط  بنابر خوف تخدیر روح باصره محذورست مگر عند 

سوی او و اغذیة مرطبه مانند گوشت حلوان و چوزة مرغ فربه و زردة بیضة نیمبرشت و پالک و کدو و شلجم و احتیاج ب

بنفشه و نیلوفر و خطمی و  در آنغسل کنند و بر سر ریزند و بمیاه مرطب که  گرم نیمشیرین  آب بهآ ش جو خورانند و 

طعام بحمام روند چندانکه عرق نیاورد و روغن * .... 407*آرد جو و گل سرخ و برگ بید جوشانیده باشند نطول کنند 

نیلوفر و روغن کدو بر سر بمالند و روغن بادام و نیلوفر و بنفشه و کدو در بینی و گو ش اندازند یا شیر دختران بسفیدی 

بمداومت و  و چشم قطور کنند و بنفشه و نیلوفر بویند و شیر زنان در چشم چکانند و مالیدن مسکة گاو بر سر.... بیضه 

گشادن چند مرتبه سخت سودمندست و زعفران در شیر  در آنفرو بردن سر در آب شیرین که بسیار سرد نباشد چشم 

اثر تمام دارد و کذلک اکتحال بدخان روغن بنفشه و دخان روغن گل و اکتحال  آب بهزنان سوده در چشم کشیدن درین 

گل سرخ و ابریشم محرق ناف  ست و از جمی  مستفرغات و  آب بهبسرمة اصفهانی و مروارید ناسفته و بسد مدبر 

محلالت و اشیای یابس و جوع و جماع و ریاضت و تعب و حرکات نفسانی و اغذیة مبخره و هوای گرم اجتناب الزم 

ست و ایضاً در صورت قلت روح با وجود تغذیه باغذیة مذکوره با مراعات جودت هضم اجتناب از محلالت و جماع و 

ه اصالح مزاج بدن و راس و عین و تقویت معده و کبدو دماغ و عین و شم طیوب مناسبة مقویه و دوام فرج و سرور غیر

عوسج یا بعصارة گل سرخ و آس ناف  ست و در حالت رقت روح  آب بهو نظر بسبزه زار و دوام اکتحال بسرمة مربی 

گوشت بجه گاو و آشامیدن ماءالشعیر یا شبت خشخا ش و تغذیه باغذیة غلیظه جید الکیموس مثل هریسه و کله پایچه و 

احتراز از نظر کردن باشیای محیرة روح مثل چیزی بسیار روشن براق و خطوط خفی و دقیق و سرخ مناسب بود اکتحال 

به ریشم سوخته و مروارید با سنبل و گالبو آب عوسج درینجا ناف  ست و اگر جفاف رطوبت مذکور باشد اکتحال آب به

و حکاکة بادام و مانند آن مفید و گویند که چون رطوبت در دماغ ظاهر گردد آب بادیان تازه در بینی و چشم  شیر
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ست و استعمال مزورات مبردة مرطبه مانند ماءالشعیر با گوشت دستور بهچکانند و اگر با یبوست حرارت باشد تدبیر ش 

اناخ و اگر با یبوست خلط حاد مجفف باشد اخراج آن نمایند بزغاله و ماهی تر تازه و تناول کاهو و خیار و کدو و اسف

ماءالجبن و بعد ازان بترتیب بکوشند و بالجمله عالج ضعف بصر یبسی بسیار دشوارست و السیما یبوست  به مثلبرفق 

و  بشرا بهکه در طبقه بود عالج او صعب باشد و سامری گفته ضعف بصر که از مقاسات امرا  حاره می افتد عالج او 

و شیر بر سر و استحمام و ترطیب سائر تدبیر کردم پس زائل شد و جالینوس گوید که هر گاه از  به روغننطول 

مقوی چشم بود خالی نباشد و آن  آنچهاستقصای نظر بسوی افتاب بصر ضعیف شود یا باطل گردد باید که دوای او از 

و خواب طویل عالج کنند و  شراب بهآفتاب واق  شود  هر دوای قابض ست و بعضی گفته اند ضعف بصر که از نظر در

آنجا که سبب ضعف بصر بسیار گریستن و یا نقاهت باشد روغن بنفشه و روغن نیلوفر در کف پای مالیدن و استحمام و 

سر وچشم بر بخار آب شیرین و نظر در سیزی و بوستان و آب روان سود دارد عالج ضعف بصر از تکدر و غلظ  انکباب

از غلظ و تکدر بود بصورت ظهور عالمات غلبة  آنچهت بیضیه و جلیدیه و خشونت جلیدیه بخشونت عصبة مجوفه رطوب

افتیمون و حب الجورد و ماءالجبن و سفوف الجورد و یا مطبوخ افتیمون فواکهی  به مطبوخنمایند ... سودا تنقیه 

سودا مطبوخ گاو زبان سفایج هر یک سه درم  یکه در مالیخولیا گذشت و اگر بهر نضجدستور بهعلویخان و غیره 

بادرنجبویه اسطوخودوس هر یک دو درم انجیر سفید هفت عدد با خمیرة بنفشه ده درم بدهند نیز مفید بود و بعد تنقیه 

افتیمون و افسنتین و اسقولوقندریون و مصطگی و عود خام افزوده باشند ناف  بود و اطریفل  در آناستعمال اطریفل که 

یمون علویخان خورانند و حب هلیلة سیاه علویخان که در آتشک بیاید و سرمة سیاه برابر آمبخته در چشم کشند و افت

قدر طعام اقتصار نمایند که مورث امتال نگردد ئ  بر آنت ماکیان فربه و حلوان غذا سازند و ترک عشا کنند و گوش به

پیه بز و روغن بنفشه و بادیان تر و تدهین منخرین و صماخ و استحمام نمایند و تدهین قدم و تلطخ آن وقت خواب از 

و از حمل چیزی بر سر و قرب آتش و از مؤلدات سودا مثل عدس و .... سائر اطراف و از آواز بلند و از جماع و ریاضت 

درم  بادنجان و تره تیزک و گوشت گاو و سرکه و اغذیة مالحة حریفه اجتناب کنند و اگر شادنج عدسی مغسول سه

زنجبیل نیم درم بسد دو درم پوست بیضة مدبر دو درم سرگین سوسمار یک درم مروارید ناسفته دوثلث درم سائیده پنج 

آرند و همچنین تا مر  زائل گردد  عمل بهمرارات و باز پنج روز کحل مذکور  به شیافروز در چشم کشند و بعد دو روز 

آرند و ایضاً اگر غلظ  عمل بهحسب حاجت  مفید استبهر ابتدای نزول الماء  آنچهو تکدر و غلظ بیضیه را ناف  ست و 

ایارج لوغازیا و حب قوقایا کنند و همچنین  به مثلآن ماده  به استفراغماده مخالط باشد معالجه  سبب بهرطوبت بیضیه 

ات استعمال نمایند مثل حرکات و ارمنی و مانند ان ساخته باشند بعد ازان ملطف... یکه از غاریقون و شحم حنظل و به حب
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 سبب به و آنچهشربت سکنجبین بزوری و عنصری و جلنجبین و اسطوخودوس و اکتحال بمرارات و روشنایا و امثال آن 

از برد مجمد باشد ملطفات  آنچهمزاج حار یابس باشد تعدیل بضد آن کنند و ماءالشعیر را با سکنجبین نف  ظاهرست و 

د و آنجا که رطوبت فضلی یا افراط جماع باعث تکدر و رطوبت بیضیه باشد تدبیر ش از قسم اول حارة مذکور کفایت باش

ضعف بصر و آنکه از یبوست باشد استنباط نمایند و ایضاً در تکدر جلیدیه و بیضیه که از یبس و جفاف باشد ترطیب 

راف او مطبوخ بشعیر مقشر و شیر بز و مزاج باغذیة مرطبه مثل اسفیدباجات از لحوم جدی و باقال و اکارع جدی و اط

لحم جدی صفار و بجة ماکیان انداخته باشند و گوشت بزغاله و  در آنجوزایات معمول از خشخا ش دمیده گندم که 

شیرین و اسفاناخ و ملوخیا و آشامیدن اشربة مرطبه مثل * 408*ما ش مقشر و باقالی مقشر مطبوخ با روغن بادام 

بنفشه و کدو و نیلوفر .... شیرة خرفه و ماءالقرع و مانند آن و شرب ماء الشعیر و شیر خر وسعوط  شربت بنفشه و نیلوفر با

منجمد از پنیر جدی وقت خواب بر سر ضماد کنند و در آب عصی الراعی جو مقشر پخته  به شیرو شیر دختران نمایند و 

ل کرده بجنبانند و صبح و شام در چشم چکانند داخ در آنآب او گرفته قدری سفیدی بیضه رقیق و اندکی روغن بنفشه 

بکار برند و چیزی که رمص چشم و اشک آورد .... و بنفشة تر و نیلوفر و مانند آن ببویند و نطوالت و اطلیه و مروخا

ترطیب ... اصالً در چشم اکتحال نکنند و از جماع حذر نمایند و اگر ببب حرارت قویة جلیدیه و یا عدم وصول غذا بدان 

و تدبیر آن نمایند به تناول ماءالشعیر با شربت خشخا ش یا آب انارین و آشامیدن شیرة تخم خیارین و کدو و شیرة خرفه 

دختران  به شیرآشامیدن آب خیار یا آب کدو یا شیر بز تازه دوشیده با شکر و سعوط .... و شربت لیمون با نیلوفر و عرق 

و ایضآ  گرم نیمو تعاهد دخول حمام آب شیرین .... ب بزرقطونای رقیق و شیر با روغن نیلوفر و بنفشه و شستن چشم بلعا

از کثرت جماع بود الجورد مغسول طباشیر هر یک یک ماشه سوده در انوشداروی ساده یا لولوی هفت ماشه  آنچه

عرق کیوره و  ورق طال یک عدد پیچیده با شربت سیب و شربت یاقوت علویخان هر یک دو توله و گالب و.... آمیخته 

هفت ماشه بنوشند و معجون لبوب صغیر یا خمیرة .... و یا شر فرنجمشکعرق عنبر هر یک چهار توله باضافة تخم 

بادام آمیخته از مجربات ست و غذای مقوی دماغ خورند مثل قلیه و  به روغنمروارید خورند و اکتحال سرموشک پران 

مادة گاو پخته باشند و ایضاً در  به روغندماغ همة حیوانات پرند و چرند که  خشکار و به نانو قلیة نرگسی .... قورمه بز 

مثل افسنیتین و گل سرخ و مصطگی و صبر کنند غرغره ... ضعف بصر از خشونت جلیدیه تنقیة دماغ باشیای متوسط 

وج و تیهو و دراج و زردی بحری میفختج و مانند آن کنند و بهر تعدیل مزاج و ازالة خشونت اغذیة موافقة معتدله مثل فر

به روغن بنفشه و شیر دختران و سفیدی بیضه در بینی چکانند و رفاده  عده بهبیضه نیمبرشت و مانند آن اختیار کنند و 

بنفشه و گالب تر کرده بر چشم نهند و از ریاضت و حرکت عنیف و جماع عالج ضعف بصر از ضعف دماغ و  روغن
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افتد هر چند که این العالج است مگر جهت عدم ازدیاد او و حفظ مابقی اگر ممکن حرارت غریزی و این قسم بمشائخ 

گاهی برای جالی چشم مثل شادنج و کف دریا و هلیله زرد مجموع در چشم  عده بهو دماغ کنند و .... باشد اول تنقیه 

علویخان و مانند آن الجواهر  کشند و گاهی برای تقویت چشم مثل سرمه و توتیای کرمانی و کحل غریزی و کحل

زیرا که  در آناکتحال نمایند و اگر تسخین مزاج دماغ مطلوب باشد با دهان حاره و مرارات سعوط نمایند بدون اسراف 

اسعاط بمرارات حتی المقدور جائز نیست و استعمال مبردات و سعوطات مبردة مرطبه اصال بکار نبرند که تکدیر حاسه و 

ارتفاع  سبب بهسد بمقدم دماغ در مشائخ میکند اگر چه در دماغ حرارت و یبس دریابند چه این تبلید او و تولید رطوبت فا

بر سر بمقدار  گرم نیمو مزاج دماغ شیخ بالطب  بارد بود و استحمام و ریختن آب  باشد میبخارات از معده بسوی راس 

ه ضعف بصر او از جماع و مانند آن باشد این معتدل بمشائخ ناف  بود و بقول شیخ از ادویة جیدیه برای مشائخ و کسیک

است که توتیا بقدر حاجت بسایند و روغن بلسان زیاده ازان آمیزند و در شراب بقدر حاجت بسایند و بردارند ارطالؤس 

گوید که در ضعف بصر مشائخ شانه نمودن در موی سر هر روز چند مرتبه و همجنین مالیدن اطراف و آشامیدن شربت 

و ترک جماع بالمره و سائر  مفید استبل از طعام و سکنجبین فصلی و تعطیس و استفراغ غراغر خردل افسنتین ق

ریاضات بدنیه و نفسانیه و ترک استفراغات و نظر نمودن بسوی اشیای روشن بزاق و خفی و نقل نمودن بهوای معتدل 

تخمه نکند حافظ بصارت مابقی ست عالج  و اغذیة لطیف صالح و تدبیر اوفق و مراعات اکل غذا و حفظ اوقات او تا

افتد  در آنضعف بصر از نظر بقرص آفتاب در وقت کسوف یا از نظر در طشت پر آب که در ساعت کسوف شعاع آفتاب 

و حب ایارج و قوقایا و حب صبر  مسهل بهپس اگر شعاع او در ملتحمه اثر کرده باشد با دمعه و الم بود اگر مان  نباشد 

فصد فیقال از دست مقابل چشم دردمند نمایند و اگر الم در هر دو چشم باشد فصد از دست راست کنند  تنقیه کنند و

اگر قاروره بر حرارت قوی داللت کند بر شب ماءالشعیر دوام کنند و از غذا بر مزورات اقتصار ورزند و دخان روغن  عده به

کحل شلوذی یعنی مغربی و کحل اصفهانی و  االخوین مدبنفشه زبد البحر اقلیمیای نقره صمغ فارسی نشاسته کتیرا 

شیر خر داخل کرده در آفتاب گذارند و هر روز قدری شیر خر داخل  عده بهتوتیای هندی یا حشری مساوی کوفته بیخته 

کرده باشند حتی که پنج شش بار تسقیة شیر کرده شود پس خشک کنند و بار دیگر بسایند و به بیزند و خوب سرمه سا 

وده صبح و شام بمیل در چشم کشند پس اگر در چشم چرک بسیار آید و سرخی مفرط ظاهر شود عالج رمد صفراوی نم

کنند و شعیر مقشر ده حبه چشمیزج ده حبه انزوت سفید دو دانگ کتیرا سفید یک دانگ بهدانه نیم درم نیم کوفته ذر 

آتش گذارند تا غلیظ گردد پس سرد کرده سه قطره در ده درم شیر خیر یا شیر زنان ریزند و بر  بر آنشیشه کنند و 

چشم چکانند بچند دفعه و هر دفعه بر آتش گذارند و فرود آورده سرد کرده چکانند و هر گاه سرخی زائل شود و چرک 
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کم گردد شیاف ابیض سه عدد در شیر زنان گداخته در چشم کشند و اگر کفایت نکند ذرور ابیض آمیزند تا مثل مرهم 

تر کرده  به گالبدر چشم کشند بنوعی که مقدار صالح ازان بمیل گرفته زیر پلک اعلی گذارند و برچشم رفاده  گردد

دمعه *  409*آرند و هرگاه  عمل بهبعصابه بر بندند و ساعتی بر پشت بخوابند پس چشم را پاک کنند و هر روز سه بار 

باقی ماند شادنج عدسی مغسول دو درم کهربا یک درم توتیای هندی توتیای کرمانی  ظلمت بصرو التزاق زائل گردد و 

درم مروارید ناسفته دو درم بسد محرق عقیق بحری سرخ که بشجر عقیق ... دارفلفل هر واحد نیم درم کحل اصفهانی 

ی یک درم سوده داخل کرده نمک چین... نشاسته  عده بهمعروف است هر یک نیم درم بلیله زرد دو دانگ باریک سائیده 

.... خوب صالیه نمایند و اگر مریض محرور باشد کافور نیم دانگ افزایند و اگر مرطوبیا شیخ یا در بلد بارد باشد مشک 

اضافه نمایند و بتدریج اکتحال کنند مثالً روز اول در هر چشم یک میل و روز دوم دو میل تا آنکه هر روز چهار میل در 

بنفشه یا کدو یا نیلوفر سعوط کنند و اگر یبوست نیز باشد روغن بنفشه  به روغن.... و اگر کفایت نکند  هم کشیده باشند

ضعف بصر فقط بغیر رمد و دمعه و رمص .... زنان آمیخته بکار برند و از مشی در آفتاب و اغذیة یابسه من  کنند  به شیر

سررو ....ارج باشد به ماءالشعیر و دیگر مطفیات تسکین نمایند و التزاق عار  شود و مزاج علیل از اعتدال او بحرارت خ

روشنائی و باسلیقون استعمال نمایند و از اطعمة غلیظة مبخره مثل لحم بقر و ماهی و البان من  کنند و بر  عده بهکنند 

مزاج او برودت و رطوبت صبر یا حب ایارج قوقایا نمایند و اگر در  به حباغذیة ملطفه اقتصار ورزند احتیاج تنقیه باشد 

حل کرده غرغره نمایند و سعد و مصطگی خائیده آب دهن بریزند و ....باشد بمری یا بمویزج و عاقرقرحا هر دو سائیده 

دو دانگ برگ .... هرگاه در هر دو حالت مذکوره پلک چشم گرم شود برگ گل بنفشه نیم درم نشاسته صمغ عربی 

انی یک درم و ثلث توتیای هندی دو ثلث درم کافور یک قیراط سائیده بحریر عصی الراعی خشک یک درم سرمة اصفه

حل کرده صبح و شام در چشم کشند و اگر وقت بیداری از خواب خشکی در چشم محسوس شود ... بیخته در هاون 

ی که مثل مغز بادام مقشه دو درم در شیر دختران سائیده و قدری بنفشه و اندکی لعاب اسبغول آمیخته لت کنند حت

شود اندکی نشاسته .... مرهم گردد بر پارچه طال کرده بر چشم وقت خواب بندند و اگر وقت آمیختن روغن بنفشه دوا 

داخل کنند و اگر در هر دو حالت مسطور پلک مسترخی گردد شحم انار تر ش باریک سائیده اندکی اقاقیا و گالب 

واب بر چشم نهند و اگر در کشیدن پلک بباال کفایت نکند قدری حضض بر پارچه نهاده وقت خ.... آمیخته بزنند تا مثل 

اران یا گالب مثل مرهم ساخته وقت خواب بر پلک ضماد ....و اندکی کزمازج و اندک خاکستر چوب انگور اضافه کرده 

نبض و قاروره شود و ... نمایند و اگر مریض معتاد حجامت باشد در هر دو حال حجامت کنند و هر گاه درین قسم صداع 

بنفشه یا روغن کدو و شیر  به روغن عده بهبر حرارت مزاج داللت کند ازالة حرارت بمطفیات کنند و اصالح غذا نمایند 
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ین فائده نشود شیتف ابیض یک دانگ در شیر دختران یک درم گداختهه روغن کدو نیم درم .... دختران سعوط کنند 

به باشد ئ طبیعت باعتدال بود و در نبض بطو معلوم شود ... الت هیجان صداع افزوده سعوط نمایند و اگر قاروره در ح

مصطگی و روغن یاسمین یک دو دفعه سعوط کنند و اگر ازین فائده نشود حب ایارج دهند ضعف بصر از تغیر  روغن

ئقه هر خلط بیاشامند و بر لون قرنیه یا جلیدیه یا بیضیه اول تنقیه یدن و دماغ از خلط غالب نمایند و بهر تعدیل اشربة ال

ببخار آب و سرکه با هم  انکبابنمایند و همچنین  انکبابو بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و اکلیل و مانند آن  بابونه.... 

بقیه ماده شیاف احمر لین استعمال کنند بالجمله اگر از غلبة خون باشد فصد و .... ممزوج و مطبوخ ناف  و در وقت انتها 

به و اگر از غلبة صفرا باشد تنقیه ... فواکه و هر چه در عالج طرفه گذشت  به مطبوخو تلیین طبیعت  حجامت نقره

به هلیله و قرص بنفشه و غیره که در عالج یرقان عین خواهد آمد استعمال نمایند و اگر از غلبة سودا باشد  مطبوخ

ز تکدر رطوبت بیضیه گذشت تدارک نمایند و اگر و سفوف سودا و جز آن که در عالج ضعف بصر ا.... افتیمون  مطبوخ

ایارج لوغازیا کنند و هر چه در عالج ضعف بصر بارد مذکور شد ... بلغم و حب ایارج و  مسهل بهغلبة بلغم باشد تنقیه 

له مادة اکحال محل.... بکار برند و بعد از تنقیه در سائر اقسام اصالح مزاج باشربه و اغذیة مناسبه مصلحة هر مزاج غالب 

مابقی و بخورات و نشوقات و نطوالت و آبزنات استعمال نمایند و ایضاً استعمال ادویة مقوی چشم و رادع ماده مثل 

و اکتحال به شیاف عنبر در بلغم و کنند میو گاهی استعمال عصارة کاهو و خرفهو تضمید بدان .... تقطیر گالب بسماق 

و دیدن اشیای ازرق عالج زرقة چشم نمایند انتباه ضعف بصر .... در صورت سودا و اکثار حمام در سوداوی ناف  ست و 

و درین صورت بهر ترطیب .... تشنج یابس بود آثار یبوست  سبب بهکه از تشنج و تقلص طبقة عنکبوتیه حادث شود اگر 

در بینی چکانند و آرند و شیر دختران و روغن بنفشه و روغن کدو  عمل بهبدن هر چه در عالج ضعف بصر یبسی گذشت 

چون شعیر و بنفشه و برگ خطمی و برگ خبازی و برگ کدو و برگ کنجد و عصی الراعی و حی العالم .... بر مطبوخ 

ات و غراغر و ایارج بهمعلوم شود تدبیر ش تنقیه .... کنند و شیاف ابیض انزروتی ناف  ست و آنجا که عالمات  آب بهک

ضغطه و ورم  سبب بهیکه در عالج ضعف بصر رطوبی گذشت و ضعف بصر که وردست بهاستعمال اکحال مدمعه نمایند 

عصبة مجوفه باشد اگر سبب ضغطه رطوبت باشد عالجش مثل عالج ضعف بصر رطوبی نمایند و اگر سببش یبوست .... 

ز گذشت بکار برندو عالج ورم عصبه اگر حار باشد با حراج خون ا* 411*باشد هر چه در عالج ضعف بصر یبسی 

شیاف ابیض افیونی در اب سوده و .... بلیله و تسکین  به مطبوخقیفال و عروق ماقین و ارسال علق بر صدغین و اسهال 

خلط  حسب بهحی العالم و گالب سوده نمایند و اگر ورم بارد باشد تنقیه  آب بهطال نمودن بیرون چشم بمغره و مامیثا 

اندک زعفران حل نموده در  در آنحلبه جوشانیده باشند و گالبی که  ندر آ آبی که بهغالب و نطول چشم و تکمید آن 
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خطمی جوشانیده باشند و اکتحال بمحلل رطوبت مانند مر و جند  الملک اکلیلو  بابونه در آنببخار آبیکه  انکبابانتها و 

وتیه افتد عالج او از بیدستر با شراب سوده نمایند و هتک عصبه العالج است و آنجا که ضعف بصر از ورم طبقة عنکب

تنقیه ماده و تحلیل ورم مثل عالج رمد نمایند و ضعف بصر که از ضربه مقدم دماغ و ضعف او و خشونت قرنیه و اثار 

قروح و طول رمد و اوجاع عین و طرفه و ظفره و بیا  و سبل و ضیق و اتساع و نزول الماء و خیاالت و حول و حجوظ 

از کثرت  و آنچهکه در فصل هر واحد مسطور شد  آن استشد عالج هر یک همو دیگر امرا  چشم و غیر آن با

از جلوس در تاریکی و ساللعین و از  آنچهرطوبت بیضیه باشد عالمت او در خیاالت و عالجش در اتساع گذشت و 

 شود مییعنی کوری و این عار   بطالن بصریرقان چشم و زرقه و قمور افتد عالج هر یک علیحده مذکور خواهد شد 

ضعف بصر گذشت و باالجماع این ست که  آب بهمذکوره در  اسبابضعف بصر هر گاه مفرط شوند و تفصیل  اسباباز 

مشارکت دماغ و غیره که در بحث مذکور مسطور شد درین مر  یا آفت محرقة طبقات یا مسبلة رطوبات و .... سوای 

در ظاهر سلیم باشند لیکن آفتی غیر ظاهر از جهت دیگر  مانند آن رسیده باشد و این العالج است و یا اجزای چشم

سدة مائی باشد و یا درینجا سده نبود بلکه در عصبیه  در آنبآنها رسیده باشد درین صورت اگر ثقبه صحیح بود یا 

او یبوست یا استرخا یا ورم ضاغط فی نفسه یا در عضالت  سبب بهمجوف بود از شیء واقف در جوف آن یا از انطباق او 

یا تاب  ضغطة عار  مقدم دماغ و یا از انهتاک و انخراق عصبه باشد و یا از زوال جلیدیه از محاذات ثقبه و یا از فساد 

آن و این را علقوما .... غلبة رطوبت بر آن باشد و یا غلبه یبوست مجم   سبب بهمزاج جلیدیه بود و این فساد بیشتر 

رسیدن اتساع او تا  سبب بهو اما اگر ثقبه سلیم نبود یا  باشد میشهال  گویند و العالج ست و درینجا چشم متخشف

مذکوره همان ست که در ضعف بصر  اسباباو باشد بالجمله طریق تشخیص و عالج .... نهایت تنگی  سبب بهاکلیل یا 

ت و با ثقل و مسطور شد و بطالن بصر با ضربان و سرخی چشم و حرارت و ثقل در مقدم دماغ نشان ورم حار عصبه اس

قلت حرارت و وج  و رنگ چشم سفید دلیل ورم بارد بود پس اگر ثقل شدید و چشم بسیار رطب بلغمی و اگر چشم 

خشک نماید و رنگ آن مائل بکمودت باشد مادة سوداوی بود و اگر بعد ضربه و یا سقط که بر سر رسد اوالً محوظ عین 

از انهتاک و گسیختن عصبه باشد و اگر ثقل دفعهً حادث شود سدة . ..رسد و بعد ازان فرورفتگی و بطالن عین  بهم

که .... عصبه باشد و ایضاً امتحان سده چنان کنند که یک چشم را هند نمایند و به بینند اگر اتساع در ثقبه بهم نرسید 

ا از پیشتر ضربه دوی و طنین باشد و ی دماغی وصداع و فقدان بصر و ضعف آن ضرر در سائر حواس سده است و اگر با

و صدمه بر سر رسیده باشد دلیل آن بود که آفت دماغ ست و عورتی را بعد تولد بچه روشنی چشم موقوف شد و تشنگی 

داخل کرده ... باالیش گاوزبان جوشانیده  و صالبت هیچ نبود مصطگی عود سوده باطریفل کشنیزی سرشته خورانیده و
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ود بصارت بحال آمد و بطالن بصر که از نشستن در جای تاریک عار  شود داده شد از تصاعد بخارات نفاس بدماغ ب

دیدن موض  تاریک تا زمانی و ندیدن بسوی روشنی باشد سببش غلظ نور باصره از کثافت بخارات و  سبب بهاگر 

بود از جای دفعهً بیرون آید در روشنائی  سبب بهرطوبات باشد و یا غلظ و تکدر رطوبت بیضیه از اجتماع فضول و اگر 

نشسته باشد سببش انتشار نور و رقت ان بود عالج آنجا که سبب بطالن بصر سدة عصبه  در آنتاریک که زمانی دراز 

 آب بهاز مادة غلیظ درتجویف عصبه باشد تدبیر نضج مائة بلغم و استعمال ملطفات مفتحه بسده است مثل گلقند عسلی 

بلغم  مسهل بهاستفراغ آن  عده بهرازیانه  آب بهزوری یا شربت اسطوخودوس بادیان و آشامیدن سکنجبین ب آب بهگرم یا 

هر یک سه درم انیسون تخم .... ات کبار و ایارج بهشبیار  به حبذهب و یا  به حبو حب ایارج و یا حب قوقایا و یا 

فید ده عدد کرفس هریک چهار درم سنای مکی اسطوخودوس هر یک پنج درم مویز منقی بست و پنج درم انجیر س

ترنجبین پاک کرده بست درم مالیده باز صاف نموده صد درم ازان با هفت درم شکر و سه درم روغن .... جوشانیده صا 

فیقرا محلول در آب گرم و سعوط مذکور در سبل و  ایارج بهبیاشامند و در هفته دو مرتبه و غرغره  گرم نیمبادام تلخ 

و اکتحال ... زهرة شبوط حل نمود در آنطیف گردد مثل روغن بلسان که باعث تفتیح و جال و تل آنچهاکتحال ب

به در عالج ضعف بصر بارد رطب گذشت بکار برند و بقول گیالنی در سدة عصبه مبالغه  آنچهبدارچینی و فلفل سفید و 

قسم مذکور ضعف  دستور بهضاغطه باشد تدبیر ش نیز  یبوستآن  سبب بهو سده که ....  آب بهالقی از شرح از  استفراغ

که رطبه و اقتصار بر قالیا و اکتحال * 410*رطوبات و استعمال مصوفات و غراغر جالیة رطوبات  به استفراغبصرست 

مجففات مانند باسلیقون و روشنائی و شیاف مرارات و تناول معجون وج و اگر سدة عصبه از ورم باشد یا از انطباق آن 

ش در ضعف بصر گذشت و بطالن بصر که از نشستن در جای تاریک بود و اگر استرخا یا یبوست یا ورم عالج.... 

ملطف مثل باسلیقون و روشنائی و شیاف مرارات در چشم کشند و اغذیة .... غلظ و تکدر نور و سواد بیضیه باشد  سبب به

و نطوالت ملطفه .... ب فیقرا تنقیه کنند و مرزنجو ش و سدا ایارج بهصالحة جید الکیموس بدارچینی و صعتر بخورند و 

سوای قدح  و آنچهآرند و دیگر تدبیر ملطف از اغذیه و معاجین و غیره که در عالج قسم اول ضعف بصر گذشت  عمل به

الماء مذکور شد حسب حاجت بکار برند و اگر بیرون آمدن از تاریکی بروشنی دفعهً سبب باشد بروشنی آفتاب نه  در نزول

کالن از اسرب گرفته .... بر روی آویزند و در جائی که نه بسیار تاریک و نه روشن باشد بنشانند بینند بلکه پارچه نیلگون 

نظر کنند و از چشم نزدیک دارند و هر روز چند بار این عمل کنند و مدام آب نیم گرم بر  بر آنبسوهان براده نمایند و 

ع پرهیزند و هر چه در قسم ضعف بصر از دوام نظر و جما.... سر ریزند و تجوید غذا نمایند و طعام شب ترک سازند 

از سواد  آنچهدر قمور خواهد آمد بکار برند بالجمله عالج اقسام این مر  مشکل است و  آنچهبسوی آفتاب گذشت و 
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و لیکن شیاف مرارات و باسلیقون در چشم کشند و معاجین و اغذیة ملطفه دهند و حکیم .... بیضیه بود کمتر عالج 

ی نویسد که یکی را از خدام من ضعف بصر اندک اندک پدید آمد حتی که بصر او بالکل زائل شد پس عالج او بوعلی م

ترطیب مزاج و دماغ از اغذیة لذیذ چرب و ریختن روغن بادام بر سر و چکانیدن آن اندک در بینی و امثال آن کردیم و 

دانند و بقول  بغض را بعضی مرادف جهر می شعاعخفش و بغض عین از در چند روز صحت یافت و بصر او عود نمود 

رقت قرنیه و عنبیه یا  سبب بهنزد تحدیق بسوی مبصر و نزد بعضی مرضی ست مولودی که  آن استجزری انضمام اجف

در اصل خلقت بصارت در شعاع و روشنی ضعیف شود و در سایه و ابر و عند غروب قوی گردد و این .... قلت رطوبت 

او  اسبابتواند که قلت بیضیه بعد خلقت از  و می.... برای تقویت چشم دخان روغن بنفشه در چشم  العالج ست لیکن

عار  شود و محدث خفش گردد و عالج قلت بیضیه در بحث ضعف بصر گذشت و بالجمله بهر تفلیط خون هریسه و 

مسکن حدت و مقوی باشد  آنچهد و و اغذیة مرطبه مثل لحوم حمالن و بچة مرغ فربه دهن.... کله پایچه و نان تابه 

ـندل مبرد و ترطیب ...مثل آب انارین با شکر و لعاب بزرقطونا با جلّاب و شیرة تخم خرفه ناف  بود و کذلک تبرید سر 

شدیدالنف  است و از اغذیة  آب بهو کافور درین  مفید استبسعوط مرطب و بقول مبرده چون کاهو و کشنیز و خرفه 

و حزن و تعب و جماع کثیر اجتناب نمایند و نزد اکثر اطبا .... راب کهنه و حلوای عسلی و از حرکت حریفه و مالحه و ش

ست و عالجش تنقیه و دماغ است از رطوبات فضلی  خفش ضعف بصرست با تری پلک که آن دلیل غلبة رطوبت

رطوبت توتیای هندی و سرمة ایارج و استعمال اغذیة جیدیه و بعد تنقیه بهر تقویت چشم و تخفیف ....  مسهل به

و کحل غریزی و باسلیقون اکبر و مانند .... اصفهانی و برگ مورد سوخته در چشم کشند و استعمال اکحال جالی مثل 

آن نیز مفید بود و سبب بغض عین از شعاع یعنی تنفر چشم از روشنی سخونت روح و رقت اوست و این گاه طبعی می 

خلقت شدیدالحراره و الرقه و یا قلیل المقدار باشد و همچنین هنگامیکه مقدم دماغ  ....باشد هنگامیکه روح باصره 

شدیدالحرارت باشد و گاهی عارضی می باشد از مزاج حار عارضی می باشد از مزاج حار عارضی که گرم گرداند روح را یا 

ماید و ازین جهت بیشتر منذر انجذاب خون بقوت حرارت احداث ورم حار ن سبب بهکه ... مقدم را به نهایت گرمی 

عارضة چشم مثل رمد و سبل و جرب عار  شود پس مر  مذکور اگر طبعی بود از  سبب بهبقرانیطس باشد و گاهی 

عالج ست و اگر با مرضی چشم باشد سببش همان مر  بود و اال از سخونت روح باشد و عالج .... ابتدای خلقت باشد 

آرند و استعمال اغذیة مبردة  عمل به  دماغی حار گذشت از تبرید و ترطیب ماغ در عالج امرا آنچهاو در قسم اول 

مرطبه مثل شربت بنفشه و نیلوفر و اضمده و قطور و سعوط مبردة مرطبه و اغذیه مرطبه چون آ ش جو بمغز بادام و کدو 

ادامت نظر بسوی اشیای  و آن کدورت بصرست که از قمـورو غیره ناف  و در قسم ثانی بازالة امرا  مذکور کوشند 
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گردد .... تفرق روح باصره بصر مطلقاً  سبب بهاز دوام نظر در برف عار  شود پس  آنچهسخت روشن و بسیار سفید چن

سفیدی متخیل گردد و لهذا این  بر آنیا اشیای قریب دیده شود و چیزهای بعید بنظر نیاید و بر هر رنگی که نظر افتد 

بر روی آویزند و جامة سیاه بپوشند و در رنگهای سبز و آسمان جونی مدام .... را بیا  نیز گویند عالج پارچة علت 

کنند و تکمید یآب گرم نمایند و دیگر .... بنگرند و شیر دختران در چشم دوشند و مغز بادام سائیده وقت خواب بر چشم 

و جالینوس گوید که در قمور اول فصد از ذراع کشایند بعد ازان  مرطبات بکار برند و از اشیای تلخ و شیرین پرهیزند

ـاقین بگیرند و اگر ظاهر نشود عرق جبهه بکشایند و آنجا که یا آفت برودت او جم  شود کاه گندم را جوشانیده ...فصد 

وم اکتحال نمایند و بخار آن بگیرند و آبش نیم گرم در چشم بمالند و روی بشویند در شب و روز چند بار و بعسل و آب ث

محللة ملطفه * 411*کنند و یا ادویة  شراب بهریخته چشم بر بخار او بکشایند و تکمید  بر آنسنگ گرم کرده شراب 

و شلجم م  برگ و حاشا و شونیز و برگ غار و مرزنجو ش و بادیان و  بابونهالملک و  مثل زوفا و اذخر و شبت و اکلیل

آن اسفنج تر کرده تکمید کنند و پوست خربزه و یا  آب بهنمایند و  انکباب.... بر بخار  عود بلسان و مانند آن جوشانیده

تخم آن که با پردهای میان تخم آن خشک کرده باشند در آتش انداختن و دود گرفتن بسیار ناف  و مجرب ست و 

کهنة ریحانی سرشته و  بشرا بهاکتحال میل در ثوم فرو برده و خوردن ثوم و ضماد پلک بگندم خوب بریان کرده 

سوده آمیخته بخمر صرف سرشته پخته باشند با دانة ثوم همه در قمور برفی از ....  در آنخوردن نان آرد گندم که 

و اکتحال بمرارة ... ریحانی سرشته پلک  شراب بهمجربات سویدی ست و ضماد زرنیخ بر تابه خوب بریان کرده سوده 

ز روشنی شدید باشد اکتحال بسرمة اصقهانی و یا سرمة دودة روغن زنبق نمایند و یا عقعق نیز ناف  و اگر حدوث آن ا

این کحل بگیرند غنچة انار و بهاربه و زرور دو گل ارمنی از هر یک سه درم و اول توتیای هندی یک درم شنج و برادة 

اول  ادویه بها حرکت دهند پس طال نیم درم نرم سائیده در گالب یک هفته بخیسانند و هر روز سه چهار مرتبه آنر

مخلوط نموده در آب حما  اترج و گالب و لعاب بهدانه سه روز خیسانیده سحق نموده در سایه خشک نمایند پس 

اضافه نمایند بر آن یک دانگ مشک و نیم درم تخم بارتنگ و نرم مثل غبار سوده در چشم کشند باعث تصفیه و عود 

بسوی برف رمد حادث شود درین صورت تدابیر محلله بکار برند مثالً شلجم قط  نموده  و اگر از نظر گردد مینور باصره 

و شبت و سبوس گندم و نمک در آب  بابونهیا کوفته و برگ سیر تر با پوست خشک آن و زوفای خشک و اکلیل و 

بغایت سودمند و از رسانیدن  چشم بهنمایند و شراب بر قطعة مس گرم کرده انداخته بخار آن  انکبابجوشانیده و 

بهمرسد و زائل نگردد مبادرت  در آنمجربات ابوماهر است و از مالقات باد محافظت کنند و عطسه آورند و اگر سرخی 

بخورانند و خواب نمایند و اگر  گرم نیمقیفال نمایند و بعد از آن صبح بحمام برند و بعد برآمدن از حمام نخوداب  به فصد
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نمایند و بعضی گفته اند  دستور بهبمیاه مذکوره و  انکبابو  شراب بهدت فصد و اسهال و تکمید ازین هم زائل نشود معاو

داخل  در آنکه عالج این قسم رمد خوردن شلجم مطبوخ بلحم حمل است و اگر حرارت مزاج مان  نباشد ثوم بسیار نیز 

پخته شود و باالی آن کف آید آن کف ثوم را  ریخته بجوشانند هر گاه بر آنکنند و گویند که ثوم در شیشه انداخته آب 

ات و مانند آن کنند و گاهی درین علت بغراغر محلل رطوبت و ایارج بهبمیل در چشم کشند و حل طبیعت درین مر  

در این رمد بدان اکتحال کنند این است که دارچینی یک دانگ قرنفل یک قیراط ساذج  و آنچه کنند میمنقی راس امر 

اقلیمیای ذهبی و مارقشیشای ذهبی مکلس هر واحد یک دانگ سائیده ذرور نمایند و سزاوار نیست که  هندی دو دانگ

سردی و تکاثف  سبب بهعالج این رمد بمردات کنند بلکه بمحلالت نمایند چه سبب قوی تر در آن احتقان بخارات ست 

عالج این رمد در ابتدا مخالف عالج سائر اقسام  و هر گاه رمد کم گردد هر روز عطسه آورند و غالیه ببویانند و بالجمله

مادة او برد و احتقان بخارات است و گویند که عسل خام بمیل در چشم کشند و فتیله  آب بهرمدست زیرا که سبب انص

و اکلیل و  بابونهبعسل و آب پیاز آلوده نهند و اغذیه گرم خورند و اندر حمام تاریک هر روز آب بسیار گرم که در آن 

به نخود کابلی و بادیان هر یک سه توله جوشانیده باشند ریختن و پنبه را دود گز داده بستن نف  عظیم ست و همچنین 

یعنی الغری چشم و ضعف بصر الزم این مر  ست و  العین سلکاه کهنه شستن و شیاف احمر کاه کشیدن  طبیخ

نقصان رطوبت اصلی  سبب بهود و این مر  غلبة یبس و زوال صفای رطوبات باصره بالکل باطل ش سبب بهگاهی

بمشائخ اکثر افتد و گاهی عند عند قرب موت واق  شود و این هر دو العالج ست و گاهی بجوانان عار  گردد و این 

یبوست کثرت استفراغ است یا  اسباباکثر در یک چشم افتد و سبب او یبوست زجاجیه یا جلیدیه یا بیضیه است و 

ی طویل یا وقوع سده در عروق مشیمیه خواه شبکیه یا ضعف قوت غاذیة چشم باستعمال مخدرات نیافتن غذا تا زمان

برد مجمد آن و شیخ میفرماید که غو در عین و صغرا و در حمیات و خصوصاً سهریه و عقب استفراغات و سهر  سبب به

ای حدقه بود و در غم ساکن و هم و غم می افتد و در سهری چشم خواب آلوده گران با دشواری حرکت در پلک سو

الحدقه باشد و بعضی مردم را اختالف شقین بدن در سردی شدید و گرمی شدید عار  شد پس چشم شق بارد را غو و 

رو صغر الحق گردید و گیالنی گوید که سبب صغر و غور چشم نقصان رطوبات آن از حد اعتذال ست و این نقصان گاه 

بعد تعب و  آنچههنگام کثرت اسهال و جماع و عرق افتد و با غیر محسوس چن آنچهاستفراغ محسوس بود چن سبب به

سهر و غم و االت مقام در حمام و حمیات حاده خاصهً سهریه و مثل آنکه از تاخر التحام ثقب عین در قدح چشم افتد که 

صیام و ترک * .... 411* آنچهاکثر ازان رطوبات و روح تحلیل شود و گاهی از انقطاع ماده رطوبت عار  شود چن

ضعف چشم افتد که بواسطة آن جذب غذا قلت پذیرد پس با وجود خمور  سبب بهلحوم و اقتصار بر اغذیه یابسه و گاهی 
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در سبل بود پس چشم کثیرالفضول باشد  آنچهآن در غذا ضعیف گردد و اگر چه غذا بسیار بود چن..... چشم خشک باشد 

ضعف حرارت غریزی که قلت تغذیه الزم اوست .... ه مثل فالج و مانند آن و بهمین دو سبب چشم در امرا  بارد

مذکوره چنان کنند که اگر مریض شیخ باشد سببش نقصان رطوبت اصل بود و  اسبابکوچک گردد بالجمله تشخیص 

می هست یا نه اگر جوان باشد به بینند که تب دارد یا نه اگر داشته باشد سببش همان باشد و اال بپرسند که در چشم ال

استفراغ یا قلت غذا یا عرو  سهر یا غم یا هم یا .... اگر باشد از سده شبکیه بود و اال سوال کنند که پیش ازین 

.... که نماید سبب مر   اسبابرسیدن سردی شدید یا استعمال مخدرات اتفاق شده بود یا نه پس اقرار هر سببی ازین 

آرند و  عمل بهکیه باشد هر چه در فصل اوجاع عین بهر تفتیح سده مذکور شد باشد عالج آنجا که سبب یبوست سدة شب

تناول مغز کدو و اغذیة رطبه دسمه مثل لحوم حمالن و پیه .... در باقی اقسام ازالة سبب نمایند و بترطیب بدن و دماغ 

ن بنفشه و سفیدی بیضه که زنان و روغ به شیربر روی و سعوط  گرم نیمماکیان و اسفید باجات و بسکون و نطول آب 

سویدی ست و امثال آن که در عالج ضعف بصر یبسی و غیره گذشت و از استفراغات ومجففات و تعب و دخان و .... 

غیره استعمال کنند و صاحب جام  و طبری گوید  مثل ماءالجبن و.... از استعمال مخدرات بود  آنچهغبار احتراز کنند و 

و اقتصار بر اغذیة مؤلد دم محمود مثل  مطفن و تفتیح سده و ترطیب بدن و امالة او بتدبیر که در شبان بعد استفراغ بد

و حمالن و چوزة مرغ و زردة نیم برشت و مانند آن نمایند و حبس نفس و در بعض اوقات کنند و از اکثار شراب من  .... 

نیلوفر و  به روغننیده باشند بر سر ریزند و ...خشخا ش و بنفشه و نیلوفر و جو مقشر  در آنکه  گرم نیمنمایند و آب 

بنفشه سعوط کنند و رعایت مزاج نمایند و هر قدر که از حالت طبعی زائل شده باشد بتدبیر بسوی طبیعت او رد کنند و 

 شور و رکوب بحر و شمیدن روائح نفط و کبریت و آب بهاحتراز ورزند و از جماع حذر کنند و از اغتسال .... از مشی در 

مانند آن اجتناب نمایند و ارد باقال یا مغز نان سمید در شیر دختران کرده وقت خواب بر چشم ضماد نمایند و روائح طیبه 

معتدله ببویند و بسوی سبزه و آب نظر دارند و اگر این مر  به مشائخ افتد کمتر زائل شود و لیکن عالج آنها به پرهیز 

ریاضت عنیف و جماع نمایند و اغذیة اوفق و الیق مزاج آنها اختیار کنند و باشیای  و اقتصار اغذیة طیبة محموده و من  از

و  بابونهو تودری و تخم جرجیر و .... مرطب و مسخن و مقوی گرده و مبخر بخار محمود بسوی راس حقنه نمایند مثال 

روغن یاسمین و روغن رؤس و اکلیل بجوشانند تا که مهرا شود صاف نموده اندکی روغن بید انجیر و روغن خیری و 

به حقنه کنند و اگر مزاج او احتمال کند  گرم نیمواجب بر آن ریخته مخلوط سازند حتی که غلیظ شود  حسب بهاکارع 

طیبه ... درین مر  فصد نکنند و شراب معطر بغالیه دهند و  شبابمجموعه تدهین بدن نمایند و شیخ باشد و یا  روغن

روح و رطوبت محمود افزاید سل العین زائل کند  آنچهمحمودة چشم و روح می افزایند و هر  بنوشند و این همه رطوبات
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چشم ست و این بریاضت و بجدال و بکثرت کالم و .... و گیالنی می نویسد که عالجش حیله کردن در جذب مواد 

غذیة مرطبه حاصل شود و همة و ا گرم نیم آب بهو شستن رو  بابونهمائل به حرارت مثل روغن  های به روغنمالش سر 

و اشیای حریفه مضر بود و هر گاه چشم بحالت خود عود کند باین کحل اکتحال نمایند بگیرند اسرب صاف ... ملوحات 

آنرا با شادنج عدسی محرق  عده بهو بر آن اندک روغن بنفشه انداخته با سر انگشت خوب بمالند تا از آن چرک برآید 

ک سرمة اصفهانی آمیخته صبح و شب در چشم کشند و از اکحال جیده این ست که از توتیا و سوده بحریر بیخته و اند

 به گالبشیاف مامیثا ثلث درم مرواریدنیم درم صبر یک دانگ زعفران یک دانگ .... نشاسته و اقلیمیای فضه هر یک 

ه اند که در آن تقویت و تجفیف فضول سائیده استعمال نمایند و این ادویه را با وجود تجفیف آنها بهر آن اختیار کرد

رنگ آسمانجونی که آنرا گربه چشمی نیز گویند و آن دو نوع است ه کبودی چشم و آن تلون حدقه است ب زرقه ستا

زجاجیه خواه ورم طبقة .... اصلی و عرضی اصلی عالج پذیر نیست و سبب عرضی نتو و عظم رطوبت جلیدیه است 

غلبة رطوبت و  سبب بهدر اکثر صبیان  آنچهتغیر مزاج عنبیه است از رطوبت غلیظ چن صلبیه و مشیمیه و شبکیه و یا

العین نامیده و مثل برص بمشکل عالج پذیرد و یا تغیر رنگ قرنیه  اسکندر برص.... خامی آن قبل از نهوظ می باشد 

تحلیل رطوبت اصلی می افتد و بواسطة ... در مشائخ و صاحبان امرا   آنچهاست از یبوست و یا قلت رطوبت بیضیه چن

.... جالینوس گوید که زرقة عار  بمشائخ از فرط یبس عین می باشد و این زرقه قسمی از آب متولد در چشم ست 

مذکور باید که چشم مریض مالحظه نمایند که با نتو اکبرست یا الغر اصغر اگر با نتو اکبر باشد بپرسند که الم  اسباب

میه بود و اگر بی الم باشد از کثرت زجاجیه بود و اگر ...یا نه اگر نتو با الم باشد از ورم  دشو میدر قعر چشم محسوس 

چشم الغر و صغیر نماید و دیگر آثار غلبة خشکی و سن شیخوخت و بطالن بصر شاهد او بود از یبوست قرنیه یا 

ت دریافت گردد یا سن صبی باشد از باشد و اگر عالمات هر دو قسم یافته نشود و صرف آثار غلبة رطوب... نقصان 

موافق سن و مزاج و  آنچهتنقیة بدن نمایند بد* 414*از نتو و عظم رطوبت جلیدیه باشد  آنچهرطوبت عنبیه بود عالج 

فصل باشد و فصد و لزوم پرهیز تام و تقلیل طعام و استعمال اغذیه که در آن تجفیف باشد مثل قلیها و مطنجنات و 

عوسج  آب بهرداد بمزاج طبعی و قصد تنقیه راس کنند و حجامت نقره و بستن چشم و شستن آن گوشت گنجشک و است

و آب آس نیز برای نتو و حجوظ جلیدیه مفید نوشته اند پس اگر در مزاج مریض حدت نباشد و ورمی که از آن نتو 

حقنجات لینه نمایند و ایضاً اگر ات مسهله و به مطبوخجلیدیه عار  شود ورم بلغمی یا سوداوی صلب باشد استفراغات 

غرغره مضائقه ندارد و ادهان حار مثل مصطگی و ناردین و قسط و رازقی و روغن بادام تلخ و روغن .... مزاج مریض 

غار در بینی چکانند و مانند شادنج و دارفلفل و زنجبیل و زبدالبحر و هلیلة سیاه در چشم کشند و اگر در مزاج حدت 
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بارد مثل روغن گل و بنفشه و شیر دختران در بینی چکانند و نشاسته و صمغ عربی و سرمة  های روغند باشد و با الم بو

سیاه و طوطیا و تباشیر در چشم کشند و بالجمله طبیب در امر مزاج مریض غلطی نکند زیرا که عالج خاص چشم 

از  آنچهو ایضاً ... آرند  عمل بهواجب ممکن نیست مگر بعد رد بدن بمزاج طبعی او و هر چه در حجوظ مذکور شد حسب 

از تغییر رطوبت  آنچهورم صلبیه باشد هر چه در عالج اوجاع عین بهر تدارک ورم مذکور مسطور شد استعمال نمایند و 

بلغم و حب ایارج و قوقایا و ایارجات قوی مثل ایارج جالینوس و ایارج  مسهل بهعنبیه بود بعد آشامیدن ماءاالصول تنقیه 

با شونیز  ....چقندر  آب بهاذیا نمایند و غراغر منقی دماغ مثل ایارج با سکنجبین عنصلی و یا سرکه با خردل و سعوط لوغ

و بندق هندی و بادیان حاره مانند روغن بان و مرزنجو ش و زنبق و عطوسات محلله مسخنه مانند جند بیدستر و کند ش 

و شرب اشیای ناشف رطوبت استعمال کنند و باکتحال روغن ناردین  آرند و در تدابیر اکل عمل بهو مضغ مصطگی با وج 

و روغن بید انجیر و شرب آنها دوام نمایند و بهر تعدیل مزاج معاجین گرم انقر و یا خورانند و مالزمت اطریفل کبیر و 

ال بروشنائی صغیر و هلیلة مربی و همچنین سفوف هلیله و اسطوخودوس و شکر و جوار ش اترج و سفرجل ناف  و اکتح

و باسلیقون مفید و مشک و زعفران باریک سائیده بمیل موم در چشم کشند و ادامت آنها م  سرمه و گالب نیز 

سودمندست و میل در حنظل تر فرو برده مکرر در چشم کشند و کذا اکتحال بخاکستر حنظل و قطور عصارة حنظل و 

الثعلب و اقاقیا  عفران تنها و روغن زعفران و کذا عصارة عنبآجر و کذا آب پوست سبز جوز مفید و ز به روغناکتحال 

بدوام اکتحال کردن تسوید حدقه می نماید و یا سرمة اصفهانی سه درم مروارید یک درم مشک کافور هر واحد یک 

اگر  دانگ دخان روغن زیتون با روغن زنبق یا روغن یاسمین دو درم زعفران یک درم سرمه سا نموده استعمال نمایند و

و کافور و زعفران کنند و یا عصاره خسک دو درم مازوسبز سوده روغن .... خواهند مازو اقاقیا هر واحد یک درم عو  

زیتون روغن کنجد غیر مقشر هر واحد یک درم بآتش مالیم بجوشانند حتی که سیاه گردد در چشم کشند و بنج خشک 

زیتون یا  به روغناز مجربات بو علی سیناست و بندق سوخته بجوشانند تا که مثل شهد گردد در چشم کشیدن  آب به

کنجد آمیخته با یافوخ کودک ازرق تا چهل روز مالیدن نیز مجرب اوست و بعضی آب پوست انار داخل کرده اند و 

بعضی صدف سوخته عو  بندق نوشته اند و بعضی طالی بندق فقط بر تارک سر مفید گفته اند و یا عصارة پوست انار 

رین در چشم چکانند و بعد دو ساعت عصاره برگ بنج که در قشر رتان داشته باشند تقطیر نمایند و یا قلقدیس یک شی

درم اقاقیا دو درم مازو دو درم مثل غبار سائیده در چشم کشند و اگر سرمه و حنا را سائیده با عسل بر صدغین طفل در 

 آب بهفال مجرب انطاکی ست و اقاقیا یک جزو عفص سدس جزو زمانة رضاع تا هفت روز طال کنند برای زرقة چشم اط

شقائق النعمان سائیده در خرقه پیچیده قطور ساختن و همچنین اکتحال بعصارة بنج یا حنظل و آس یا عصارة پوست 
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انار مدام در چشم کشیدن ناف  ست و گویند که اگر طفل ازرق چشم پیدا شود شیر دایه که نهایت سیاه رنگ باشد 

 آنچهوشانند و اگر دایه حبشی باشد بهترست و پوست جذر باریک سائیده در چشم اکتحال نمودن نیز مفید گفته اند و بن

از رطوبت قرنیه و قلب بیضیه باشد در ترتیب بدن کوشند باغذیة مرطبه مثل مرغ فربه و گوشت گوسفند و زردة بیضه 

 آب بهکانیدن شیر دختران در چشم و بینی و حمام مرطب بنفشه و روغن گل چ به روغننیم برشت و ادویه و سعوط 

بدوام و سکون در مواض  کثیر المیاه جاریة عذبه و آشامیدن ماءالشعیر و شیر با شکر و مداومت شستن چهره  گرم نیم

و آن عبارتست از زردی رنگ طبقات چشم با   یرقان چشم شیرین و جز آن که در عالج ضعف یبسی مسطور شد  آب به

درین و در یرقانی که از انصباغ طبقة ملتحمه باشد که در آن سیالن اشک نمی  کنند میالن اشک و بهمین فرق سی

صفرای قلیل است بر طبقة شبکیه و دف  او بسوی جلیدیه پس ترشح او بر سائر طبقات چشم  آب بهباشد و سببش انص

صفرا تنقیه کنند و یا باین مطبوخ هلیله تلیین طب   مسهل بهقیفال نمایند اگر خون غالب باشد و  به فصدعالج ابتدا 

نمایند پوست هلیلة زرد ده درم آلو بخارا سی عدد عناب مثل او سپستان یک کف تمر هندی بست درم بنفشه گل سرخ 

هر واحد پانزده درم جوشانیده  الثعلب عنبهر واحد سه درم تخم کشوث تخم کاسنی هر یک پنج درم ترنجبین برگ 

تنقیه شیاف ابیض در * 415*بنوشند  گرم نیمده بگیرند ازان صد درم و شکر طبرزد هفت درم داخل کرده صاف نمو

شیر دختران یا سفیدی بیضه حل کرده در چشم چکانند و اسبغول در آب کاسنی و سفیدی بیضه و روغن گل بر هم زده 

نی بسد هر یک یک نیم درم صمغ عربی یک بر چشم ضناد کرده بخواهند شیر مروارید هر واحد دو درم توتیای کرما

کرده خشک کنند و بسایند .... انار میخو ش سائیده خشک کنند و باز سائیده شیر دختران یا شیر خر قدر وافر  آب بهدرم 

االغ نیز مرتبة ثانی پرورده خشک کنند و هر چند زیاده تسقیه نمایند  به شیرانار میخو ش یک مرتبة دیگر و  آب بهو 

بطریق ذرور یا بمیل در چشم کشند و اگر یرقان و اشک زائل نشود برگ ... ردد و پس نرم و سوده و صاف بهتر گ

بحری یک درم .... کاسنی مدقوق بشحم انار مضروب باسبغول و سفیدی بیضه و روغن گل بر چشم نهند و خاکستر 

نار مشک دو ثلث درم سائیده  کف دریا یک نیم درم برگ انبر باریس خشک کرده حضض هندی هر واحد دو درم

خطمی خبازی هر کدام یک کف کشنیز خشک یا تر یک کف ... اکتحال نمایند و اگر ازین هم فائده نشود برگ بنفشه 

هر  کوفته نیمکبیر عصی الراعی حی العالم هر کدام یک کف برگ بلوط یا جفت بلوط یک کف کبیر سبوس گندم و جو 

کف حب الرمان یک کف کبیر جمله را با سرکه در آفتابة سربسته به پزند که مهرا شود  کوفته دو.... کدام یک کف کبیر 

نمایند و اگر قاروره سرخ .... نمایند و چشم بگشایند و در اکل و شرب تدبیر تسکین دم و تعدیل صفرا  انکباببر آن 

صوص و چوزة مرغ بزیرباج و باشد شرب ماءالشعیر و سکنجبین بهترین اشیاست و غذا اگر تپ نباشد بلحم جدی م
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جوشانیده سازند و اگر تپ باشد مزورات معمول از سرکه و شکر و نان با .... سمک هاربی صغار سفید زصراضی 

و  بابونهسکنجبین دهند و گویند که بعد تسکین حدت و لذع ماده برای تحلیل مابقی بر بخار مطبوخ بنفشه و خطمی و 

استحمام کنند و بر سر ریزند و صاحب کامل گوید که هر گاه  گرم نیمشیرین  آب بهو نمایند  آب به....  الملک اکلیل

در آن  آبی که بهصفرت در چشم فقط باشد سوای سائر بدن در حمام داخل کنند و سرکة کهنه بتکرار در بینی چکانند و 

سرکه در چشم چکانند و شیاف گالب و قدری  عده بهرومی جوشانیده سکنجبین حل کرده باشند غرغره نمایند و .... 

این مر  دوام نماید بصر ...   اختالج عینکحل زعفران در چشم کشند  عده بهابیض قطور کنند بعد ازان برود حصرم و 

را مضرت رساند و این علت از جنس اختالج حادث در اعضاست و سبب اختالج دائم چشم یا اجتماع بخارات ست زیرا 

آرند و  عمل بهدر اختالج مطلق مذکور شد  آنچهطبقات و من  او بخارات را از نفوذ عالج  ـفاقات و یا صالبت...غشیه 

مامیران فلفل دارفلفل هر واحد دو دانگ توتیا صمغ عربی هر واحد ... بعد تنقیه و پرهیز و تدبیر صائب زنجبیل یک درم 

در بیماریهای ...  امرا  جفن و هدب و موقند نیم درم باریک سائیده از پارچه گذرانیده باز صالیه کرده اکتحال نمای

پلک و مژگان و گوشة چشم و آن سی و هفت مر  است یعنی کمنه پلک و اورام و کدکد و دمل و تحجر و عقده و 

و ثولول و سلعه و قروح و تاکل و سعفه و نمله و نار فارسی و شری و خشونت و حکه و جرب ... شرناق و بزده و شعیره 

رخای جفن و شتره و التصاق جفنین بماءاالجفان و غلظ اجفان و تهبتج اجفان و ثقل اجفان و اخثالج و سالق و است

جفن و خضرت و کمودت جفن و کثرت طرف و قمل و قمام و انتشار اهداب و شعر زائد قلب و التصاق اشفار و بیا  

انتفاخ .... جفن نوشته اند و در دینج در فصل را نیز در امرا   وردینج و انتفاخ و بوالتیناهداب و غرب و غده و بعضی 

آرند بعد استعمال آن  عمل بهبعد فصل رمد و بوالتین در فصل دمعه مذکور شد و بدانند هرگاه برای امرا  اجفان دوا 

وجه خواب کنند و در بعضی امرا  پلک که محتاج بدستکاری باشند تا که بدوا کار بر آید بدستکاری ... پلک را پوشیده 

ـبب الم ماده بسوی اجفان منجذب نگردد که باعث تورم آن گردد و نیز ..دست نبرند و بضرورت بعد از تنقیه بدن باشد 

تسکین و قلت فضول باشد ....  در آنعلیل را بعد از عمل تجدید از تناول لحوم من  نمایند و غذای آن چیزی باشد که 

چند روز از حرکات بازدارند و گویند که در امرا  پلک سرنگون داشته مزورات و احسا و زردة بیضة نیمبرشت و ایضآ تا 

که چون آدمی از خواب بیدار شود پلک گران شود و چنان پندارد که در چشم  آن است کمنة پلک کحل استعمال نمایند 

و سببش  گردد میـریف و بالد یابسه عار  ...او ریگ و خاک افتاده است و اکثر صاحبان امزجة یابس و کهول را 

احتباس بخارات غلیظ ست در پلک و طبقات چشم در حالت خواب و تحلیل آن از حرکت بیداری عالج حسب مزاج 

بهر تنقیه اجفان و طبقات  عده بهو مسهل تنقیه بدن از مواد مبخره نمایند یا حب صبر بخورانند و  به فصدمریض 
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یاف سنبل پس ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد و دیزج و کحل مدمعات چون ذرور اصفر صغیر و شیاف احمر لین و ش

و بنفشه و شیر زنان و خر و * 416*باسلیقون و عزیزی بتدریج در چشم کشند و بقول انطاکی قطور روغن بادام 

ند اکتحال صبر و برادة آبنوس باریک سوده ناف  ست و شیاف خلوقی یا اسود بر پلک ضماد نمایند و هر صباح بحمام رو

بشویند و تقویت معده و تلطیف تدبیر نمایند و از اغذیه مثل گوشت گاو و عدس و پنیر کهنه  گرم نیم آب بهچشم را .... و 

 به جهتمادة دموی بود  آب بهو این یا از انص اورام جفنبشویند  به شیرمن  گنند و تنظیف موی سر نمایند و چشم را 

آن را فلغمونی گویند و یا از غلبة صفرا بر بدن و سر باشد ئ آنرا حمرا نامند  امتالی سر از خون یا ضعف جفن و ضربه و

و یا از مادة رقیق خواه غلیظ بلغمی بود و آن را ورم رخو گویند و یا از مادة بارد سوداوی باشد و آن را ورم صلب خوانند 

غمز کنند پس اگر رنگ ورم سرخ  بر آنچنان کنند که رنگ ورم مالحظه نمایند و از انگشت  اسبابو تشخیص این 

نماید و از غمز متغیر نگردد و با تمدد و ضربان بود ورم دموی باشد و اگر با وجود سرخی رنگ جای غمز سفید گردد و 

با شدت التهاب بود ورم صفراوی باشد و اگر رنگ ورم سفید نماید و نرم بود و درد کمتر ورم بلغمی باشد و اگر رنگ آن 

اورام مطلق خواهد آمد  آب بهدر  آنچهبا صالبت و قلت وج  بود ورم سوداوی باشد عالج در هر چهار نوع تیره نماید و 

آرند و ایضاً درد دموی و صفراوی سررو و اگر مانعی باشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رمد دموی و  عمل به

را یا در نقوع مذکور سنا و پوست هلیله افزوده مغز صف مسهل بهصفراوی گذشت یا نقوع تمر هندی و آلو بدهند و تنثیه 

ریخته بنمایند و یا طبیخ هلیله بیاشامند و ترک لحوم  بر آنخیار شنبر ده درم و شکر حل کرده صاف نموده روغن بادام 

گل سرخ و استعمال مزورات کنند و بهر ورم دموی در ابتدا صندل و فوفل و مامیثا به آب کاسنی و آب کشنیز تازه و یا 

 به گالبسرد و یا کشنیز سبز یا خشک در سرکه و یا فوفل در گالب سائیده و یا آرد جو  آب بهو روغن گل و یا طباشیر 

پوست خشخا ش نطول سازند و شیاف ورد  به مطبوخیا آب کاهو سرشته بر ورم و پیشانی طال نمایند و در زمانه تزید 

و  بابونهو  الملک اکلیل آب بهر انتها و انحطاط حضض اضافه نمایند و کشنیز تازه سوده ضماد کنند و د آب بهمعشر 

بر سنگ سائیده پنبه آلوده بر پلک متورم  به گالبخطمی و سبوس گندم نطول سازند و بحمام روند و اگر زردچوب 

ضماد نمایند  لثعلبا عنب آب بهگذارند در روزی دو سه بار عجیب الفعل است و بهر ورم صفراوی در ابتدا صندل و مامیثا 

مطبوخ  آب بهسرد بشویند و در تزید شیاف معشر مذکور  آب بهو یا برگ کاسنی و کشنیز و مکوه بکار برند و دائم پلک را 

و سبوس گندم  الملک اکلیلو  بابونهمطبوخ گل بنفشه و خطمی و  آب بهو گل بنفشه طال کنند و در انحطاط  بابونه

آمیخته اسفنج تر  به گالبگرم یا  آب بهبلغم و حب ایارج سرکه خمر  مسهل بهبعد تنقیه نطول نمایند و در ورم بلغمی 

و کاه گندم و حلبه نطول نمایند و بصبر و حضض و  الملک اکلیلو  بابونهمطبوخ  آب به عده بهنموده بر پلک گذارند و 
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به شیاف سنبل بعنبکی و طال کنند و نیز باین هر دو شیاف اکتحال نمایند و ضماد از برگ شبت و بید انجیر سرخ نازک 

سودا یا مطبوخ افتیمون و حب الجورد ادویة محلله ملینه  مسهل بهی صبرنیز مجرب و در ورم سوداوی بعد تنقیه اندک

اندکی مقل و قدری آرد خطمی داخل کرده باشند آمیخته بر ورم  در آنزیتون که  به روغنمثل پیه مرغ و پیه قاز 

نهند و یا افتیمون هندی و  به سرکهگذارند و یا روغن سوسن بلعاب تخم کتان و لعاب حلبه و اندکی اشق محلول 

غیر مائل بصالبت و دمویت است که در پلک حادث و آن ورم صکدکد و دمل حضض و صبر و شیاف مامیثا ضماد کنند 

و سببش بیشتر اکثار اغذیه غلیظه مثل هریسه و کله پایچه و قدید و گوشت گاو و  شود میگردد و اکثر جم  و خراج 

عدس ست خصوصاً که در شب بسیار تناول نمایند و بعضی گویند که کدکد ورمی ست که در پلک پیدا شود و مشابه 

د در ابتدا و عوام آنرا دمل نیز گویند و فی الحقیقت قسمی ست از تحجر و عالج او عالج تحجر است و تولد دمل باش

بقول سویدی و ثابت دمل ورم صلب است که در باطن جفن اسفل یا در ظاهر آن یا فیمابین ظاهر و باطن پیدا شود و 

و بقول احمد دمل بثرة بزرگ  گردد می وج  مانند وج  دمل اعضای دیگر عار  در آنمادة آن خون و صفراست و 

 مسهل بهغلیظ است عالج فصد سررو و تنقیه  به رطوبتصنوبری شکل از جنس خراجات است و مادة آن خون مخلوط 

 آب بهصفرا یا مطبوخ فواکه نمایند و در تلطیف غذا کوشند و طعام شب ترک نمایند و چشم را در شب و روز چند بار 

گل و موم سفید طال کنند و شیاف احمر لین در چشم کشند و اگر در ماده  به روغنطول سازند و ن بر آنگرم بشویند و 

موم روغن نهند و  عده بهگذارند و یا شیاف ابیض طال کنند و  بر آنصفراویت یافته شود لعاب اسبغول با سفیدی بیضه 

ی زعفران و چون منفجر گردد عالج به اندکم و روغن بنفشه و روغن گند بابونهو  الملک اکلیل به مطبوخدر آخر نطول 

قروح نماید و اگر کهنه شود مرهم داخلیون بر آن گذارند و چون زوال او مشکل گردد بمقرا  قط  کنند و بگذارند تا 

یکساعت خون از آن برآید و خودبخود بند گردد و ال ورم یا آفتی دیگر در چشم بهمرسد پس ذرور اصفر بر آن پاشند و 

ویدی مادامیکه جم  نشده باشد صندل و گل مختوم و اشق محلول در آب کشنیز تازه طال کنند و هر گاه ریم بقول س

بنفشه پخته ضماد کنند و چون  به روغنکند موم و روغن گل ضماد نمایند و اگر صلب باشد حشیش خرفه نرم سوده 

بیضة مرغ و روغن بنفشه بچکانند و اگر در  *417*بطول انجامد بشگافد و اگر در داخل پلک باشد بعد برآمدن ریم 

بچکانند و روز دوم مرهم اسود نهند و بقول بعضی عالج  بر آنخارج باشد بعد خروج مده روغن زرد یک شبانه روز 

ورم صلب صغیرست شبیه بغده که مزمن گردد و تحجر یابد و بعضی این را عدسه نامند  تحجّرکدکد و برده و احدست 

منجمد و متحجر شود و از مادة برد غلیظ تر باشد و در امزجة  ماده غلیظ سوداوی ست که در پلکو سببش اجتماع 

و  مسهل بهعالج فصد قیفال از جانب علت نمایند و  گردد مییابسه و کهول و فصل خریف و بالد غربیه بسیار عار  
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نند و مغز ساق گوساله و یا بچة شتر و موم افتیمون و حب الجورد تنقیه ک به مطبوخحب ایارج یا قوقایا یا اصطمخیتون 

مادةمتحجر .... چشم را بشویند و اسفنج تر نموده بنهند گرم نطول سازند و  آب بهو روغن بنفشه گداخته طال کنند و 

تحلیل آن مرهم و اخلیون استعمال نمایند و بقول جالینوس طالی ابار مغسول تحجر جلد را ناف  است و بقول 

و سرگین سوسمار مساوی و بوزن مجموع سرمه باریک سوده بحریر بیخته .... دیسقوریدوس اکتحال مروارید و مرجان 

قنه اشق  به شیر... سوده مکرر بر تحجر نهادن و در ابتدا سودمندست  آب بها مفید است و توتیای هندی نوشادر تحجر ر

گرم مکرر نیز ملین و محلل  آب به انکبابمساوی بسرکة خمر حل نموده بر پلک طال کردن منقول از بولس ست و 

ذارند پس پلک را برگردانند و آن موض  را بشگافند گ بر آنتحجر جفن ست و اگر تحلیل نشود و بطول و ادویة منضجه 

آرند و موض  شگاف را .... و بناخن افشرده مادة آن که غدة کوچک مانند عدس باشد یا مده یا مثل قطعة کف برآید 

پاک نموده ذرور اصفر بپاشند پس مرهم اشق نهند و اگر خوف معاودت مر  باشد هر دو کنارة جراحت را بمقرا  

 عده بهبشویند تازو دمند مل نگردد و مدتی ماده برآید و عضو بتمامه پاک شود  آب بهنهند و  بر آناسفنج  عده بهببرند و 

رطوبت غلیظ  آب بهـرونی ست سخت که در پلک باال حادث گردد سببش انص...عقده عالج قروح اجفان نمایند 

حلبه و تخم کتان .... نهند  بر آنو موم و روغن سوداوی ست از مر تحجر و تعقد آن درین محل عالج آب گرم ریزند 

استعمال نمایند و بعد حصول لینت بهر تحلیل مرهم و داخلیون و غیرة ادویة محلل صالبات بکار برند و اال نظر کنند 

بود پلک خواهد بود و غائر نباشد از خارج شگافته برآرند و اگر غائر ... اگر مانند سلعه از موض  خود بآسانی حرکت نماید 

و صلب مانند ... را از داخل برگردانیده بشگافند و برآورند و بعد شگاف زیره و نمک خائیده آب او بر موض  ثق بچکانند 

بداخلیون و العبه در تلیین و تحلیل آن  دستور بهسنگریزه باشد و از موض  خود حرکت نماید در شگافتن آن خطرست 

معتر  نگردند و اگر عقده منبسط باشد و رنگ آن در سطح جلد بادنجانی  ...کوشند و اگر تحلیل نشود ترک کنند 

هر اندک مدت تنقیه دماغ از سودا کرده ... آهن و ادویه حاده متعر  نشوند ه عروق منتشر باشد ایضاً ب در آننماید و 

....  شرناقداوی بکار برند باشند و ماءالجبن نوشانند و از اغذیة غلیظه پرهیز نمایند و اضمده و اطلیة محلل مادة سو

ست نرم از مادة شحمی لزج که در پلک باال بهم میرسد و بدان سبب پلک در کشادن گرانی میکند  اطلس و آن زیادتی

سلعه و غدد و  به خالفو مادة آن چسپیده و غیر متحرک بود  گردد می.... و مانند مسترخی می باشد و حرکت آن بباال 

ست بسوی پلک و اکثر بصبیان و مرطوبین و صاحبان کثیرالدمعه و رمد و زکام و در بالد  یظرطوبت غل آب بهسببش انص

ست و کدورت حواس و عینین و دوام تری چشم و سیالن  و این مر  غیر مخوف شود میجنوبی و فصل ربی  عار  

و میان دو انگشت وقت اب و چراغ و روشنی و احساس غلظ و ظهور انتفاخ و نتبه آفتنظر .... اشک و عرو  عطسه 
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غمز از لوازم اوست و صاحب او را نزله و رمد اکثر عار  شود عالج فصد سررو کنند اگر ممکن باشد و اال حجامت و 

ت طیور و گوش بهفیقرا و اصالح غذا  ایارج بهمناسب و حب ایارج و یا قرص بنفشه فقط خواه مقوی  مسهل بهاسهال 

و  بابونهادویة محلله مانند  در آنگرم که  آب بهنغلظات و دخول حمام نمایند و مزاج و پرهیز از ...تلطیف تدبیر 

آرند مثل شیاف مامیثا و صبر و حضض ... و امثال آن جوشانیده باشند تکمید پلک نمایند و اطلیه و اکحال  الملک اکلیل

ی بیضه سرشته ضماد کنند و اول در سفید بابونهو سک و اقاقیا و قدری زعفران طال نمایند و یا عدس مقشر گل سرخ 

صبر سقوطری عصارة  الطیب سنبلپس باسلیقون اکبر صبح و شام اکتحال کنند و یا اقاقیا حضض .... ذرور اصفر پس 

کنند و در نسخة دیگر مر و بسد عو  ... مورد سرشته  آب بهمامیثا هر واحد یک جزو زعفران رب  جزو کوفته بیخته 

غسول صمغ عربی هر واحد یک اوقیه قلقطار زنگار هر یک سه درم اقلیمیای ذهبی سنبل مرقوم ست و شادنج م

سرشته  آب بهسفیداب رصاص هر یک دو درم یک درم صبر سقوطری زرورد هر واحد نیم درم کوفته بحریر بیخته 

بعد برآوردن  شیاف سازند و وقت حاجت سوده در چشم کشند و اگر ازین تدابیر زائل نگردد بدستکاری عالج نمایند و

تر کرده نهند و روز دوم اگر از رمد در امن ماند بادویة ملزقه که  به سرکهبپاشند و پارچه  بر آنمادة آن نمک * 418*

و بر فاده بربندند و صبح باز ... حضض و شیاف مامیثا و زعفران باشد معالجه نمایند و یا بعد دستکاری ذرور صفد  در آن

مرهم گذارند و بر حوالی آن حضض و مامیثا طال کنند و اگر ورم حار بهم رساند  بر آننمایند اگر ورم ننموده یاشد 

و آن دانه صلب مستدیرست که اکثر در باطن جفن برده نمایند  گشنیز تازه طال آب بهشیاف مامیثا و صندل و فوفل 

اعلی و گاهی بر ظاهر آن حادث گردد سبب آن رطوبتی بلغمی غلیظ ست که بحرارت تحجر یابد و رنگ آن مائل 

بسفیدی شبیه برف و تگرگ در شکل و صالبت باشد و مادة آن از کیفیت حریفة لذاعه خالی نباشد و ازین جهت گاهی 

کند و گاهی خار ش و خار ش آن مریض را خو ش آید و بیشتر صاحبان مزاج رطب و پیران را و در زمستان و بلدان درد 

و مسهل وحب ایارج و حب صبر و قوقایا نمایند  به فصدرطبه بهم میرسد و از امرا  سلیمه است عالج اول تنقیه بدن 

باشد مانند قطورات لعاب حلبه و تخم کتان اوالً استعمال  اگر بدن ممتلی باشد و ادویة منضجه و ملینه که در آن تحلیل

آرند پس محلالت مقطره  عمل بهبدوای قوی تر از آن پردازند و بهر نضج مانند ضماد خمیر نان گرم مکرر  عده بهکنند 

روی زیت که خالی از تلیین و اندکی نضج نباشد مثل اشق و قنه و راتینج و صمغ بطم و انزروت هر واحد در سرکه و د

آرند و یا  عمل بهدرین افزوده قیروطی ساخته .... حل کرده بر پلک ضماد نمایند و گاهی جاوشیر و موم سفید و روغن 

افزایند و یا موم زرد و  در آنچرک خانة زنبور صرف بر آن لطوخ کنند و یا صمغ بطم و انزروت و روغن گل و سرکه 

کرده باشق محلول در سرکه آمیخته ضماد کنند و یا مرهم داخلیون البطم بچرک خانة زنبور حل  روغن گل و علک
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و گالب حل کرده و موم در روغن بنفشه گداخته و طالی  به سرکهگذارند و ضماد اشق یا سکبینج یا بارز و یا حلتیت 

بدردی ماریباسوس یعنی کندر و مر هر واحد یک جزو الدن رب  جزو موم شب یمانی بورة ارمنی هر واحد نیم جزو 

روغن سوسن یا زیت آمیخته طال کنند و ایضاً ضماد انجیر بعسل و شراب و سمید پخته تا مهرا گردد قنه افزوده سائیده 

حل کرده و کذا میعة سائله  آب بهو عسل سرشته و کذا بعرضب و کذا صمغ عربی  شراب بهو کذا موم گرم و کذا آرد جو 

دهن صائم و کذا بورق سه جزو میعه سائله و اشق و  آب بهو کذا مقل ازرق  و کذا مغز نان بعسل سرشته و کذا اقلیمیا

کذا ضماد علک البطم با سرکه و دروی زیت و کذلک ضماد بانجیر پخته یا خاریدن ببرگ انجیر و بعد از آن اکتحال 

تحلیل نشود بعد فصد و  ست و اگر بدوا بذرور اصفر صغیر و شیاف احمر لین بعدة ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد ناف 

تنقیه در عر  پلک را بشگافند و مادة آن بیرون آرند و بعد شگافتن یک ساعت بگذارند تا خون ازان برآید پس بهر 

آن پاشند و اگر شیاف زیاده بود بسوزن دوخته ذرور مذکور بپاشند تعلیم طریق دیگر عالج برده  بر آناندمال ذرور اصفر 

اهد استفراغ اگر قوت احتمال کند واجب شمارند و چیزی که اشک آورد یا رمص کند در چشم که لزوم پرهیز و تع است

آرندمثل این قطور چشمیزج کوفته ده دانه جو مقشر کوفته  عمل بهمنضج و مرقق ماده باشد  آنچهاکتحال ننمایند بلکه 

شیر مادر  بر آنمله را در شیشه کرده خر دو دانگ ج به شیریک درم بهدامة شیرین کوفته ده دانه انزروت سفید مربی 

بماند در یک روز  گرم نیمپسر انداخته بر آتش زغال برفق بپزند تا که پخته گردد و در قوام حریره آید و بردارند هرگاه 

سه یا چهار بار در چشم چکانند که این صالبت برده را تحلیل میکند و اگر تحلیل آن مشکل گردد بستانند قدری حلبه 

خطمی سفید کوفته قدری داخل کرده و روغن بنفشه و روغن خیری اندکی چکانیده  عده بهکی گندم و کوفته بپزند و اند

بر پلک باال ضماد نمایند و سست بربندند  عده بهو قدری سفیدة بیضة مرغ آمیخته با هم بیامیزند که مثل مرهم گردد 

یاده گردد برده را بآهن بردارند و قط  کنند و بادویة مجففه می نماید و اگر صالبت ز.... که لزوم این ضماد نضج بر 

مضروب .... معالجه نمایند و هر گاه برده منفجر و متقرح شود عالج او الزام قطور و تضمید جفن دائم به بزرقطونای 

ابار و  افبه شیبسفیدی بیضه کنند که مادة برص را امتصاص کند و هرگاه در برده مده باقی نماند و سخ حاصل شود 

در قروح و جراحات اجفان و چشم تاثیر نیک دارد بگیرند کندر .... شیاف بیض و شیاف کندر اکتحال نمایند و این شیاف 

و ریوند .... انزروت سفیداب نشاسته صمغ عربی مساوی بسایند و بدان مر یک جزو در زعفران  االخوین دمسرخ را تینج 

خر و سفیدی بیضه رقیق سرشته شیاف  به شیرثلث جزو باریک سائیده آمیزند و  چینی نصف جزو اقاقیا گلنار هر واحد

و آن ورمی ست صلب طوالنی بشکل دانة جو که بر کنارة پلک  شعیره کوچک سازند و اگر از آن ذرور بسازند جائزست 

مویت بود و ازین جهت و یا در باطن آن حادث گردد و مادة او قریب بمادة برده است لیکن رطوبت آن کمتر و اقرب بد
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سیالن می یابد و هر گاه با آن حمرت و حرارت باشد استحاله بسوداویت می نماید و نزد بعضی مادة آن اکثر دموی بود 

و گاهی مائل بسوداویت و بقول بعضی مادة او فضلة غلیظ مخرقه و مویه است و بیشتر امزجة یابسه و کهول را و در 

ست سلیم و قسمی از شعیره است که آنرا عروس گویند و آن بثره  یرسد و آن مرضیفصل خریف و بالد یابسه بهم م

شعیره که صلب منعقد و رنگ آن همرنگ پلک باشد و این  به خالفشبیث شعیره می باشد لیکن سرخ رنگ و نرم بود 

 شود میب گرم زائل ـنگی زمانی طویل و تکمید یآ* ...419* گردد مینوع بعد شب خواری طعام و افراط در اکل ظاهر 

و مادة این بیشتر خون خالص باشد و یحتمل بثرة که در هندی آنرا گهانجنی و گونجنی و گهیری گویند از همین قبیل 

فواکه م  افتیمون و هلیلة هندی و ایارج و حب  به مطبوخباشد عالج اگر ضرورت بود فصد قیفال و تنقیه بدن و دماغ 

قت بکار برند و تقلیل غذا و ترک طعام شب و من  از ...مزاج  حسب بهایند و غرغره قوقایا و حب افتیمون آمیخته نم

.... سازند  انکبابادویه محلله جوشانیده باشند  در آناشیای مبخره  و اطعمة غلیظه کنند و بر بخار آب گرم و بر آبیکه 

کاسنی طال کنند و یا جدوار  آب بهارمنی  گرم نطول نمایند و در ابتدا بصبر و حضض و مامیثا و گل آب بهحمام روند و 

گل سرشته ضماد کنند و روز  به روغنتازه یا آب کشنیز سبز سازند و یا خستة خرما  الثعلب عنب آب بهتنزوی خطائی 

گذاشتن  گرم نیمکوکنار طال کردن و کذا موم گرم کرده نهادن یا کشمش شق کرده  آب بهاول رسوت گیرد هلیلة سیاه 

مهرة کالن در آب سوده طال کردن یا ریوند چینی یک ماشه پس افگندة مگس چهار سرخ خسته خرما یک عدد در .... 

در آب سائیده ضماد نمودن و اگر سرعت نضج  به اندکآب سائیده طال کردن و بعد از نضج زغال کهنة دیوار خام 

طال ساختن و خانة زنبور طال کردن  گرم نیمحل کرده  به سرکهسائیده و یا حلتیت  آب بهمطلوب باشد قرنفل زرد چوب 

برای گهانجی معمول ست بالجمله در شعیره بعد از ابتدا بموم گرم میل فرو برده بر شعیره بمالند و یا اشق و سکبینج در 

یند یا میعه مکرر سرکه و روغن گل ضماد کنند و یا مرهم داخلیون با مغز نان در آب تر کرده یا بعسل سرشته ضماد نما

بمالند و یا آرد جو بهروزه با چربی آمیخته ضماد کنند و قیروطی که در برده گذشت مفید شناسند و ضماد پشک 

عسلی پخته تا مهرا  شراب بهدو درم و نیم آمیخته و یا انجیر .... و یا بورق نیم درم  به سرکهسوسمار و یا صمغ عربی 

حل کرده و یا مر و زعفران  به سرکهپخته و یا اشق و میعه  دستور بهجو عو  انجیر  شود سائیده میعه افزوده و یا آرد

 آب بهحل نمده و یا قنطوریون دقیق  به گالبدهن حمائم و یا انزروت و زعفران  آب بهازرق ... در گالب حل کرده 

قلقند و نوشادر و صمغ عربی مساوی ... و عسل پخته و قنه اضافه کرده نیز ناف  شعیره است  آب بهسوده و یا آرد گندم 

شیاف ساخته اول شعیره را بمیل خاریده ضماد نمایند نیز مفید بود و طال بسکبینج در آی با سرکه حل کرده و کما و به 

به پنیر گرم کرده یا نان گرم مکرر به تبدیل یکی بعد دیگری و گندم خائیده و بستن و تکمید .... پیه گداخته یا بآرد جو 
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داخته گردد و مالیدن مگس که سر او دور ... مگس انداخته در آفتاب گذاشته باشند تا آنکه متغیر  در آنی که آب بهذ زیت

نموده باشند و نیز مالیدن خون کبوتر و یا خون وسشان یعنی کبوتر صحرائی و خون شفنین  و کذا ضماد بقنه یم جزو 

یا سرکه سرشته و طالی اریباسوس که در برده گذشت و مرهم  آب بهجزو داخل کرده باشند ... بوره رب  جزو  در آنکه 

 آب بهامیخته بعد شستن  سائیدهیده ... داخلیون هر واحد ناف  ست و همچنین طال بموم سرخ و روغن گداخته و مگس 

به لول محلول حل کرده یا نان مح به گالببسیار گرم و تکمید بدان یا ضماد موم بزاج سرشته و یا انجیر پخته یا صبر 

پخته سودمندست و کذا خاریدن پلک به شیاف احمر حاد و اخضر مفید و  شراب بهو یا انجیر خشک و قنه  سرکه

... جالینوس گوید که اگر شیر انجیر بعسل بجوشانند و نان میده و قدری قنه آمیخته ضماد کنند شیره را تحلیل کند 

و تنقیة بدن و دماغ به شیاف مامیثا و گالب و گل ارمنی و آب  جفن و چشم و سرگرمی باشد بعد از فصد و اسهال

و آب کشنیز تازه اکتحال نمایند و ایضاً بدان طال کنند و ...  آب بهکاسنی طال سازند و یا بمامیثا و مر صاف و حضض 

دیگر ... ر عدم قبول جو مقشر پخته باشند تکمید نمایند و اغتسال جفن بدان کنند و بعد زوال شعیره به در آن آبی که به

بتوتیا و سرمه و سائر مقویات چشم و مشد و ان اکتحال سازند و اگر شعیره تحلیل نشود بشگافند یا بمقرلض قط  کنند 

اصفر بر آن پاشند و تبرید حوالی جراحت و اصالح مزاج و تعدیل طبیعت .... و یک ساعت بگذارند که خون از آن برآید 

ن گل ... به سرکهبماءالفواکه و جالب نمایند و گاهی بعد از قط  شعیره شحم انار کوبیده بسکبینج یا بماءالقرع یا 

آمیخته بر چشم میگذارند و اگر در چشم المی پیدا شود عالج رمد نمایند و تعدیل مزاج بدن کنند خصوصاً که ةن الم 

به عمال تبرید و تقلیل و تلطیف غذا نمایند است.... بط و قط  بهمرسیده باشد و اگر از دستکاری ورم مان  باشد  سبب به

مزورات و شوربای چوزة مرغ و چون مزاج باعتدال آید قیصوم سوخته مارقشیشای سوخته کندر زنجبیل مساوی نرم  مثل

پخته باز سحق نموده اکتحال نمایند یا بز جفان بدان ضماد کنند و چنین گوید که شعیره اگر از اثر قدحه باشد ... سائیده 

 توثة اجفان  اصالح یابد و نه بآهن و اگر لحم زائد بود بادویة حاده مثل زنگار و کبریت و امثال آن عالج کنند  ادویه بهه ن

ست که بیشتر در باطن جفن اسفل و گاهی در جفن اعلی و گاهی بندرت باالی جفن از خارج حادث  مشت زائد نرم...

که خون  بس استو مادة آن خون فاسد محترق ست و .... ر ش چشم و در شکل شبیه به توت باشد و با خا گردد می

ـرف یا ...اختالف مادة آن از  حسب بهازان ترشح نماید و گاهی نه و رنگ آن نیز برنگ توت بود سرخ یا سیاه یا سبز 

مختلط با سودا و این نیز مثل شعیره بیشتر بصاحبان مزاج یابس و کهول و در خریف و بلدان یابسه می باشد و آن 

پس عرق جبهه و ارسال علق و حجامت پس سر و ساقین نمایند و مسهل   411مرضی سلیم است عالج فصد قیفال 

و از اغذیه مبخره و حاره .... بقرص بنفشه و طبیخ هلیله و غاریقون و حب صعتر سودا و حب افتیمون دهند و اسهال 
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بر اجتناب کنند و بسفوف کشنیز من  بخار نمایند پس بشکر طبرزد و یا بتوتیا یا بآهن بخارند و ذرور اصفر و شیاف احمر 

شنائی دلک نمایند و یا زنگار و شب یمانی ات اکاله و ادویة حاده مثل شیاف اخضر و روبه شیافنشود .... گذارند و اگر  آن

دوای حاد چشم را بخمیر سرد پر نمایند تا سیاه و منفسخ شدن توثه .... و اشخار و نوشادر بر بقایای توثه گذارند و هنگام 

وال آن ز... بشویند  به شیرآرند و بعد دو ساعت از استعمال دوای حاد دوا دور کرده چشم را چند مرتبه  عمل بهدوای حاد 

آیند استعمال نمایند و بالجمله عالج ان عالج جرب قوی ست و  ذرورات و شیافات منبت لحم که در قروح جفن می

استعمال نمایند و اولی حک آن بحدید است اگر به استعمال .... هن بهتر و اسلم ست از استعمال ادویة حاده به آعالج 

آب نمک و  بر آنچه اگر ازان بقیه ماند باز عود می نماید و بعد از قط  دوا زائل نگردد و باید که استیصال آن نمایند 

بزردة بیضة مرغ و روغن گل ممزوج ضماد کنند و سه روز ترک گوشت کنند  و اگر استیصال ... زیرة خائیده بچکانند 

و آن اجسام یل جفن ثآلمسطور استعمال کنند و یا مرهم زنگار  دستور بهممکن نبود بعد از قط  ادویه حادة مذکوره 

و سببش مادة غلیظ سوداوی دموی و نزد بعضی سبب آن  شود میمستدیر صلب ست که در بیخ پلک و سائر بدن پیدا 

مواد غلیظ و یا سوداوی ست پس اگر مائل بسفیدی بود بلغمی ست و اگر مائل بسیاهی باشد سوداوی و ثولول لحمی 

ثولول بزرگ در جفن حادث گردد و مزاج ان .... بیخ نرم را مسماری نامند و  برآمد و بلند سر تیز را قرنی گویند و غلیظ

وارد گردد بطیبیعت خود مستحیل سازد و بدان سبب ثالیل بسیار بهم رسد و چون آن  بر آنرا فاسد گرداند و غذا را که 

لط غالب و اصالح غذا نمایند و بدوایا قط  زلئل گردد باقی ثالیل نیز برطرف شود عالج تنقیة بدن و دماغ از خ.... ثـ

که مالیدن کبر رطب بقوت چند مرتبه مجرب بمرّات ست و شونیز .... دروی زیت بقوت هر روز بتکرار بمالند و صاحب تر

و نمک سوده با سرکه سرشته یا کز مازج یا حرمل طال نمایند و مداومت تدهین به روغن بنفشه ناف  است و شوئیدن 

با شاخهای خرفه و بالجمله هر دوائیکه در آن تلخی و قبض باشد ناف  بود و  به سرکهماد گندم و ض به طبیخجفن 

سرشته قوی   آب بهو اشق رب  جزو کوفته بیخته .... طالی بوره و زرنیخ و قلی و خاکستر بلوط و نمک هر واحد  یک 

ظاهر گردد پس مآلة تیز آنرا قط  نمایند و ترین ادویه است و اگر زائل نشود ثالیل را از موچنه گرفته بکشند تا بیخ آن 

پاشند و یا پنبة کهنه به روغن گاو آلوده گذارند تا باز عود نکند  بر آن االخوین دمبگذارند تا ساعتی ازان برآید پس زاج و 

و آن ورمی ست از جنس غدد که در پلک و غیر آن حادث گردد سلعة جفن قروح عالج کنند  بمهماتو اگر قرحه گردد 

غشای مثل خریطه جدا از جلد و عم می باشد و با آن وجعی نمی باشد و بقول بعضی سلعة دبیله بلغمی ست که  بر آنو 

و آن چهار نوع ست لحمی از جوهر شبیه بلحم و شهدسی شبیه بعسل و  گردد میاز اخالط محصور در اغشیه حادث 

لغمیه است اگر بسیار غلیظ بود شهدیه بهم میرسد شحمی یعنی حشوان شبیه بشحم و عصیدیه و سبب آن مواد غلیظ ب
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آن و اگر از آن غلیظ تر باشد شحمیه و اگر در کمال غلظت و سوداویت بود لحمیه و فرق در سلعه و خراجات دیگر 

سلعه و چون دست بر سلعه گذارند چیزی شبیه  به خالفکه در خراجات وج  می باشد و حرکت نمی کند زیر جلد  است

آن بعی باشد شهدیه  آب بهس گردد که از زیر دست خارج شود و چون دست بردارند باز عود نماید و انصبدهنی محسو

بود و اگر بیخ آن وسی  تر از سر آن باشد و نرم تر از شحم بود عصیدیه است و چون بیخ ان کوچکتر از سر آن 

غن بیشتر بصاحبان مزاج بارد و پیران محسوس گردد شحمی باشد و اگر شبیه بلمس لحم باشد لحمی بود و سلعه در ج

افتیمون و غاریقون مقوی  به مطبوخو در زمستان و بالد بارده بهم میرسد و آن مر  غیرمخوف است عالج تنقیه بدن 

داخلیون و  مرهم بهکهنه سرشته پس  به زیتتبرید و ایارج نمایند و بعد از آن استعمال ضمادات مانند ترمس و آرد جو 

ادویه اکاله نهند و اال  بر آنیة مولد بلغم و سودا کنند و اگر تحلیل نشود شرط بزنند و اخراج خون نمایند پس از اغذ.... 

و اگر بقیه از آن بماند روغن گاو یا دوای حاد نهند که بوسیده ....بشگافند و م  غشای او برآورند و بعد از آن ذرور اصفر 

گرم و ضماد بمویز دانه بیرون کرده و  آب بههدیه کماد بپارچه تر کرده گردد و بتمامه خارج گردد و گویند که در ش

آرند ورنه بشکافند و اگر سلعه در داخل پلک باشد شیاف احمر لین آنرا  عمل بهادویه اکاله بعد شگافتن جلد ..... گذاشته 

آنکه   410  و انخراق آن قروح و تاکل جفندر سلعة مطلق خواهد آمد مداوا کنند  آنچهناف  است و باقی عالج از 

 اسباباتصال با ریم و چرک است که در پلک عار  گردد و انخراق تفرق بال ریم است و آن یا از  قروح واجفان تفرق

آن و یا از داخل بود مانند ورم حارکه مجتم  و متقرح گردد و یا ... خارج بود مثل ضربه و سقطه و نخس و خرق از آهن 

... بثور متاکل عالج فصد کنند و مسهل صفرا یا مطبوخ فواکه و مطبوخ هلیله دهند و اصالح و تلطیف غذا و ترک 

تحام عدس مقشر پوست بیرون پسته پوست انار در سرکه پخته ضماد تجفیف و ازالة رطوبت مان  از ال به جهتنمایند و 

کنند و گذاشتن عصارة برگ یارتنگ یا عصارة علیق یا عدس مقشر پوست انارین مطبوخ در روغن گل نیز مفید گفته اند 

اف احمر لین و بعد سقوط خشک ریشه زرده بیضه مرغ با زعفران برای اندمال گذارند و یا شیاف کندر و شیاف ابار و شی

و شیاف اصطفطیقان استعمال نمایند و از نشاسته سه درم سفیده ارزیز و انزروت هر یک دو درم ذرور سازند بالجمله 

ست و در انخراق آن اگذ در جلد نقصان نشده باشد جراحت پاک کرده هر دو ....عالج قروح جفن مثل عالج قروح سائر 

پاشند و از غبار و روغن محفوظ دارند و اگر از جلد چیزی  بر آنو یا ذرور اصفر لب او بهم آورده بدوزند و ذرور ملکایا 

نقصان شده باشد ادویه مدملة منبتة جلد مثل انزروت و صبر و مرهم سفیداب و ذرور ملکایا گذارند و اگر چیزی از 

ساخته استعمال نمایند و اگر  یناالخو دمگوشت آن نیز رفته باشد مرهم از صبر و انزروت و قشور کندر و مر و زعفران و 

تجفیف قرحه منظور باشد ازین اجزا ذرور ساخته بکار برند و هر چه در انخراق جلوه خواهد آمد بکار برند و پلک را بسته 
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و آن قروح صغارست که در بن موی اهداب بهم میرسد و سعفة جفن  دارند که دوام حرکت او موجب عسر التحام است 

چون مادة آن .... و اگر مادة آن شدیدالفساد باشد مزگان بریزد و اشفار متقرح گردد  گردد میازان جدا قشور مانند سبوس 

لطیف بخاری ست بزودی اندمال می یابد و گاهی تمامی جفن را فرا می گیرد و سبب آن بخار سوداوی عفن یا بلغم 

ست رطب و یابس سبب رطب  سعفه دو قسم ـراوی بود و بعضی گفته اند که...عفن ست یا مخلوط بهر دو و گاهی 

بلغم شور یا بلغم مخلوط بمرة صفرا و یا دموی بود و سبب یابس بیشتر مواد سوداویست یا صفرای محترقه بالجمله نظر 

کنند اگر سعفه با سیالن سدید و مائیت و سفیدی رنگ باشد رطب و بلغمی بود و اگر با خشک ریشه و کمودت رنگ 

سعفة یابس و سوداوی بود اگر هر دو رنگ محسوس گردد مرکب از هر دو مادة مذکور باشد و اگر  مائل بسیاهی باشد

مائل بزردی ست صفراوی بود و سعفه اکثر بامزجة یابسه و کهول و در خریف و بلدان یابسه حادث شود و مر  غیر 

و اصالح غذا کنند و از ملوحات و مخوف ست عالج فصد و تنقیه بدن و سر از مادة غالب به مسهل مناسب آن نمایند 

تحلیل و ترطیب و کسر حدت ماده مالزمت .... توابل و حلویات اجتناب ورزند و اغذیه تفه و شوربای چوزة مرغ بخورند 

حمام نمایند و گل قیمولیا و سفیداب با روغن گل بر پلک بمالند و یا مرداسنگ و زردچوب و زراوند و مر صاف با سرکه 

چقندر و سبوس گندم مالیدن روغن گل و حضض و مامیثا و زعفران  به طبیخنمایند بعد شستن موض   سوده استعمال

سودمندست بعد ازان شیاف زعفران و برود حصرم و یا شیاف احمر با شیاف دیزج اکتحال نمایند اکتحال به شیاف احمر 

لیدن م برگ سوسن بر آن بستن در دو لین به نسخة قالنسی مجرب است و بعد خروج از حمام روغن گل بر سعفه ما

مکی نیز ناف  و ایضاً در بلغمی بعد تنقیه ... سه مرتبه مزیل سعفه است و از مجربات سویدی و طالی پلک بمرداسنگ 

بلغم و اجتناب از اغذیة مولد آن اکتحال به شیاف اصفر و بعد از آن به شیاف احمر لین نیز سودمندست و در سعفة رطب 

مساوی سوده بحریر بیخته اکتحال نمایند و بعد از آن اکتحال  االخوین دم... لط غالب باز و سفیداب اقلیمیا بعد تنقیه خ

به شیاف احمر لین و شیاف احمر حاد و دیزج و طال به روغن گل که در آن خاکستر پوست برنج یعنی پوست شلتوک و 

قره در هر سه روز یکبار ایارج فیقرا یک مثقال خوردن و یا کاغذ مصری سوخته داخل کرده باشند ناف  و بقول ثابت بن 

سی روز تا ده مرتبه باین نوع عمل کردن و لزوم حمام و نزد خروج از ... در آخر روز شوربای چوزة مرغ تناول نمودن 

یرخوار و و اجتناب از مؤلدات سودا و اغتذا بپایچه حمالن ش بر آنحمام تدهین به روغن گل و مالیدن قنبیل و سفیداب 

 به حبو بالجمله چون سعفه کهنه شود  مفید استبزغالة شیرخواره و گوشت آن و زردة بیضة نیمبرشت درین مر  

ایارج تنقیه و به شیاف احمر حاد اکتحال نمایند و اگر زائل نشود بر آن شرط زنند و خون از آن برآرند و یا بشکر طبرزد 

بروشنائی نمایند و باید که هنگام استعمال شیافات سعفه را بمیل حک   بخارند بطوریکه در جرب اجفان میخارند پس
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شیرین و تناول زردة  آب بهنماید و در سعفة یابس ترطیب بدن به ماءالجبن و مداومت حمام .... نمایند تا دوا بسهولت 

و آن بثور صغار لذاع  جفننملة بیضه نیمبرشت و چوزة مرغ فربه و ضماد بقیروطی روغن بنفشه و موم و پیه مرغ نمایند 

خلط حاد محترق صفراوی ست بر جفن  آب بهی ورم حادث شود و زود مترقح گردد سببش انصبه اندکاست که در پلک 

ست و در دوم  عیه و جا ورسیه و آنکه سبب او در اول مادة صفراوی رقیق.... و بعضی گویند که نمله سه قسم ست  

بزردی .... صفرای حاد محترق و نشانش ظهور ورم مثل وزم پشه و مگس گزیده  صفرای غلیظ مخلوط ببلغم  و در سوم

و التهاب و نخشو نزد بعضی اکال بادبیب مانند دبیب مورچه و سرخی و سطبری پلک و گاهی ریختن بعض مزگان و 

سد و آن مر  مزاج گرم و در سن جوانی و بلدان حاره و تابستان بهم میر 411شگافتن بیخ موها و بیشتر بصاحبان 

انارین که در آن پوست هلیلة زرد  آب بهصفرا یا مطبوخ فواکه یا  مسهل بهغیر مخوف ست عالج فصد سررو و تنقیه 

خیسانیده باشند و یا بشربت ورد مکرر و یا بهلیله زرد و تمر هندی و سنا و شاهتره و سقمونیا نمایند و تسکین و اصالح 

مثل رمانیه و تمر هندی و مزورة آب انار میخو ش و شوربای چوزة مرغ و .... بـغذا و استعمال مزورات قاط  صفرا م

کشنیز  و یا  آب بهاجتناب از اغذیه مولد صفرا مانند ماهی نمکسود و شیر و ما ش و عدس کنند و بعد از آن گل مختوم 

 آب بهارمنی و حضض گل و اندکی سرکه یا گل  به روغنسفیداب به روغن گل طال کنند یا آب کاسنی یا سفیداب 

کاسنی خواه گالب و یا حضض مکی و مرصاف و زعفران  آب بهکاسنی و یا عصارة مامیثا و صبر و خوالن و زعفران 

حی العالم و گالب و آب برگ بارتنگ بر پلک ضماد نمایند و  آب بهو یا شیاف مامیثا و صندل و عدس  به سرکهمحلول 

برود حصرم اکتحال  به مثلزو اضافه کنند و بهر تقویت چشم و تعدیل مزاج آن درین ضماد پوست انار تر ش و ما عده به

نمایند و اکتحال به شیاف احمر لین و بعد از آن ببرود کافوری نیز سودمندست و دیگر باطلیه مفید سعفه پلک مثل 

در نملة مطلق  آنچهو  و امثال آن که در سعفه گذشت مفید بود به سرکهمرداسنگ و عروق و حنای مکی و زراوند مربی 

و آن بثور اکاله است با سعی و رطوبت سببش صفرا مائل بغلظت و سوداویت ست  نار فارسی جفنخواهد آمد ناف  است 

عالمتش ابتدا بخار ش با التهاب و رنگ آن مائل برمادیت عالج بعد از تنقیه ماده مطبوخ فواکه وهلیله زردو تعدیل مزاج 

ی ضماد از برگ بارتنگ و عدس و گل ارمنی و سبوس گندم نمایند و بعد از آن پوست انار بشربت انار  سکنجبین رمان

 گردد میتر ش در گالب بپزند تا مهرا شود بر پلک ضماد کنند و افراط در تبرید ننمایند که موجب غلظ ماده این مر  

ورم شبیه  عده بهو این مرضی است که بر پلک اوال حکه و  شریو هر چه در نار فارسی مطلق مسطور گردد بکاربرند 

بگزیده مگس و پشه ظاهر گردد و در شب بیشتر اشتداد نماید و مادة آن مائیت حادة صفراوی یا دموی یا بلغم شور یا 

صد مرکب از دو یا سه از اینها می باشد و در صفراوی حکه بیشتر و در دموی حمرت و در بلغمی کسالت بود عالج ف
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در  کوفته نیمست و مسهل صفرا دهند و یا پوست هلیلة زرد بست درم  سررو و حجامت کنند و فصد ماقین نیز ناف 

انداخته یک هفته در آفتاب گذارند پس صاف نموده در نصف آن پانزده درم شکر سفید  بر آنشیشه کرده آب صد درم 

تنقیه پلک را به شیاف احمر لین و یا اصفر لین و یا حاد  و بعد از مفید استداخل کرده بیاشامند و قرص بنفشه نیز 

حاجت بخارند و یا باسلیقون اکتحال نمایند و هر گاه حرارت یا حدت پیدا شود به اکتحال شادنج مغسول  حسب به

ینوس تسکین نموده به شیاف احمر لین بخارند و ذرور اغبر بکار برند و بتدریج احمر حاد استعمال کنند یعنی بقول جال

و مسهل تا ورم بهم نرسد و  به فصداستعمال ادویه حاده بمقدار عظم مر  باشد و استعمال آنها نشاید مگر بعد تنقیه 

و یا زنجار حدید و یا  آب بهگویند که اکتحال سنبل رومی و یا شب بعسل آمیخته ویا باسلیقون و یا سرکة مخروج 

ار مخلوط به ادویه خشونت اجفان که مقوی فعل آنهاست و یا گل سرخ و عصاره حصرم و یا اشق و یا زبد البحر و یا زنگ

یا دخان زفت و یا مروارید سوخته و تقطیر نشاسته محلول در شیر دختر با سفیدی بیضه و یا صمغ عربی در گالب حل 

جائز نبود و ....  کرده و یا دوام تقطیر شیر دختران هر واحد ناف  خشونت را بعسل دلک می نمایند و این هنگام حرارت

و بعضی بمغرفة میل میخراشند و بعضی بچوب انجیر یا برگ آن و بقول ایالقی حک  کنند میبعضی آن را بشادنج حک 

جفن چندان باید که خون فاسد از آن برآید و خشونت تحلیل یابد و باید که ثمد و نشاسته و شیاف ابیض و امثال آن 

و آن خار ش ست که در   حکة اجفان و ماق 411وجب فرط خشونت میگردند استعمال ننمایند که از جهت تسدید م

باطن پلک و بیشتر در ماق اعظم و قریب بدان و گاهی در ماق اصغر و گاهی در تمام پلک بهم میرسد و با سرخی جفن 

ت مالح بعد جرب و سببش رطوب به خالفو سیالن اشک شور باشد و با آن خشونت معتد به و بثور متقرح و منشق نبود 

فساد اغذیه و خوردن .... ست خواه از خلط حار باشد خواه از غیر حار و بقول جالینوس از آفتاب و غبار نیز حادث شود  قی

در حکه العین گذشت بکار برند مثل کاسنی تازه یا تخم  آنچهتوابل و ملوحات و کوامخ و بقول حاره و مانند آن عالج 

و مازو و هلیلة سیاه ضماد کردن  مفید استماد کنند و تضمید بشحم انار تر ش نیز گل بر پلک ض به روغنآن کوفته 

نیز مفید و تمریخ با دهان مرطبه کنند و اگر کفایت نکند عدس مقشر گل سرخ سماق شحم انار بمیفختج سرشته ضماد 

گل  در آنم را به آبیکه و آب سماق اکتحال سازند و چش آب بهنمایند و شیاف سماق یا برود حصرم یا توتیای مربی 

گرم نیز ناف  ست و اگر فائده نشود فصد سررو کنند و بعد  آب بهسرخ و عدس جوشانیده باشند بشویند و شستن و تکمید 

ازان فصد رگ پیشانی گشایند و مسهل و حب ایرج و قوقایا و ایارج مقوی یا مطبوخ هلیله و شاهتره و یا ماءالجبن 

اکحال مدمعه مثل باسلیقون و کحل غریزی و روشنائی اکتحال  عده بهالئق آن مکرر دهند  خلط غالب به ادویه حسب به

هر واحد جالب دمعه و  آب بهسازند و زنگار مخلوط با کحل و فلفل و قلقطار و زنجبیل و سنبل هندی و سرکة مخلوط 
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و نقل بانجیر و مویز و مانند آن ناف  حکة جفن است و اصالح غذا به تناول گوشت بزغاله و حمالن و نان گندم صاف 

و مروخات با دهان شیرین مثل روغن گل و بنفشه و نطوالت بر سر و اشربة  گرم نیم آب بهترطیب مزاج بدوام حمام 

سودمندست اگر با حکه رطوبت باشد دوای ارسطراطیس یا ارسطوطین ناف   آب بهمرطبة مسکن لذع و حدت ماده درین 

و .... مزیل حکه است و اکتحال آبنوس محرق مغسول و کذا خوالن و کذا  آب بهکه ممزوج بود و بقول روفس قطور سر

کذا صبر و کذا آب پیاز و مثل او توتیای کرمانی دو درم هلیلة زرد صبر سقوطری فلفل دارفلفل مامیران زردچوب هر 

اکتحال نمودن ناف  حکه  عده بهحصرم هفت روز در آب داشته  آب بهاز پارچه گذرانیده  سائیدهواحد یک درم مثل غبار 

و ضربان .... استعمال نمایند در چشم  مسهل بهماقین ست و جالینوس گوید که هر گاه ادویه موضعیه قبل فصد و تنقیه 

جمله عالج مواد بسوی چشم حادث کنند و ترک نمک و ترشی و ادویه و اغذیة حریفه نمایند و بال آب بهو بباعث آن انص

و آن خشونتی ست که در باطن پلک باال با خار ش و بثور  جرب االجفانآن مانند عالج خشونت و جرب خفیف است 

ابتدا .... بهمرسد سبب او رطوبت رویة مالحه بورقیه است حاصل از خون حاد یا خلط حاد دیگر که اوالً باحداث خار ش 

سرخ گردد و پس این اعرا  زیادتی پذیرند و مترقح شود و بعد کند پس خشونت م  وج  و ثقل پلک بهمرسد و پلک 

اوست و  اسباببعد او شقاق در حکه و بعد تنقیه و کثرت امتال و سوءمزاج دماغ از .... ازان بثور صغار صلب پیدا شود 

ا سرخی باطن منبسط نامند و این خشونت خفیف ب.... اکثر حدوث آن بعد از قروح عین و رمد بود و آن چهار نوع است 

.... و از اهمال مریض در  گردد میو از مداومت غبار و دخان و حر شمس و بعد لز رمد ظاهر  باشد میپلک و دمعه 

سوءتدبیری معالج به تنقیه خلط دیگر غیر از خلط واجب االستفراغ و دادن دوای خالف موستوجب قونین مثالًاستعمال 

 در آنظة کثیفه با کیفیت حریفة لذاعه زیر غشای پلک محتبس باقی ماند و غلی.... مبردات کثیر که بدان سبب قدرتی 

اسطرطس نامند یعنی خشونت و دوم را .... حرقت و لذع بهمرسم و باعث خار ش اندک و بثور و دمعه گردد و این را 

ـریضة عفنة ...حادث حصفی گویند و این نوع اقوی از اول است گاه عقب رمد پیدا شود و گاه بدون رمد از بخارات حاده 

حاره که زیر غشای داخل جفن مستکن گردد حادث شود و صورت آن شبیه بجصف صغیر دانه بود که سر آن سفید 

عالج آن اهمال نمایند و یا حک کنند آنرا دمعه و سبل و بیا  عین .... باشد و ازان قشور خفیف رقیق جدا شود 

ـریرترین انواع ...حدت و سوم را تینی خوانند و این قوی از دوم است  بهمرسد و این را بیونانی طراخوطس نامند یعنی

بحدیکه در گوشت پلک سرایت کند و آنرا فاسد سازد و  آن استجرب است و سببش فساد خون و حدت و احتراق 

ث ست اسفل آن مستدیر و سر آن تیز که یکی با دیگری ملتصق باشد و متقرح شود و باع.... صورت این نوع بشکل 

ایشان بمعنی انجیرست و نزد این سرافیون آنرا تینی ..... هیجان ورد گردد و این را بیونانی موقوسیس نامند یعنی تینی 
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آن گفته اند .... از آن جهت نامند که در جفن شقاتی پیدا می شود مانند شقاقی که در جوف انجیر بهم میرسد و بعضی 

پوست انجیر بهم میرسد و در نوع چهارم جرب اختالف است بعضی گویند  مانند شقافیکه در باشد میشقاق  در آنکه 

آن که بی رمد حادث گردد و صورتش  بس استو آن شبیه ببرده بود و این نوع با رمد و  414که چهارم را بردی نامند 

ابد و بعد از آن الم که دانة سفید زیر پلک باال ظاهر گردد وقتی با الم و گاهی با خار ش که علیل بخار ش آن لذت ی است

زیاده گردد و باشد که با وی شعر زائد پیدا شود و سبب آن مادة مرکب از کیفیت فاسدة حریفة لذاعه و رطوبت غلیظ 

است و بعضی گویند که چهارم را عدسی گویند و آن شبیه عدس سیاه است که قرحه گردد و باالی آن خشک ریشه 

ت و مرضی است طویل و سبب آن فساد خون و حدت آن است و بقولی مادة پدید آید و این قوی ترین انواع جرب اس

 سبب بهسوداویة متعفنه است و آن را بیونانی طولخسیس یعنی محبب نامند و کمترست که این بزودی منقل  گردد 

لمدت غلظت و کثرت ماده خصوصاً چون کهنه گردد و بعضی گویند که نوع چهارم را خشونت و صالبت زیاده و طویل ا

است و لهذا صعب ترین انواع است خصوصاً که بطول انجامد و علیل بیداری کشد بالجمله طریق تشخیص اقسام 

سرخی بسیار و خشونت اندک و بثور  در آنکه پلک مریض برگردانید و در باطن آن نظر کنند اگر  آن استمذکوره 

های خرد سفید سر شبیه بجصف مدرک گردد و با وج  دان در آنصغار منبسط با وج  و دمعه باشد قسم اول بود و اگر 

غلظ و خشونت شدید بحدیکه در باطن  در آنشدید و ثقل پلک و خشونت و دمعه زیاده از اول بود قسم دوم باشد و اگر 

پلک شقاق مانند شقاقیکه در انجیر باشد یا ثقبها معلوم شود و سرخی و وج  و حکه و ثقل اجفان شدیدتر بوذ قسم سوم 

زیاده از انواع دیگر و  در آناشد و اگر میل دانه به بیا  یا کمودت و خشک ریشه دریافت گردد و خشونت و صالبت ب

که بعد از رمد  آن استطویل المده بود و یا شعر زائد تاب  او باشد قسم چهارم بود و گویند که ردی ترین انواع جرب 

و با وی در  باشد میمقدم باشد و از جرب بعضی رقیق و در ابتدا حکه تنها  بر آنکه  آن استبهمرسد و سللترین جرب 

شبیه بانشقاق  در آنباطن پلک خشونت و سرخی اندک باشد و عقب حکه بهمرسد و بعضی ازان مزمن و غلیظ بود و 

 در اقسام اسبابمغائرت  سبب بهمحسوس گردد و جفن غلیظ باشد و عقب رمد و قروح بهمرسد اکنون بدانند که چون 

ست و در بعضی از آن مغائر یکدیگر لهذا اوالً  جرب مداوای جمی  اقسام بیک تدبیر نیست بلکه در بعض تدابیر شامل

هر  عالج کلی اقسام جربعالج کلی اقسام جرب بقلم می آید و بعد از آن عالج مخصوص هر قسم آن مسطور گردد 

رمد و قروح متوجه شوند و بعد از آن متوجه عالج جرب گردند گاه رمد یا حارقه مقارن جرب باشد باید که اوالً بمعالجة 

و ایضاً اگر با وی مرضی دیگر باشد اوالً اهتمام شدیدتر از آن هر دو نمایند و چون با جرب ورم و تقرح جم  شود و 

 به فصداغ ادویه حادة قویه استعمال نکنند و اول عالج اقسام ان در صورت غلبة خون فصد قیفال است و مداومت استفر
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هر چند در ماهی دو مرتبه باشد اگر خون بسیار غالب و فساد آن ظاهر باشد و فصد ماقین و جبهه و حجامت بعد فصد 

کلی یعنی قیفال و اکحل و حبل الذراع و در اغلب احوال تنقیه بدن بدوای مسهل مثل مطبوخ فواکه یا خیار شنبر یا 

ه یا قرص بنفشه یا هلیلة زرد و شکر یا به مطبوخ مقوی بتربد و غاریقون و نقوعات یا شربت ورد و بنفشه یا طبیخ هلیل

حاجت نمایند و ایضاً بهر  حسب بهصبر و حب ذهب و قوقایا و حب افتیمون  به حبایارج فیقرا یا به مطبوخ افتیمون و یا 

مایند و اگر صبر جندبیدستر سکنجبین و ایارج فیقرا کنند و سعوطات منقی استعمال ن به مثلتنقیه سر و چشم غرغره 

جاوشیر هر واحد نیم درم صعتر فارسی حضض هندی زعفران شکر طبرزد و عدسو مرو انزروت هر کدام یک درم 

در آب مرزنجو ش بقدر فلفل حب بسته سعوط کنند و بعد تنقیة تام بر آن مواظبت نمایند  سائیدهکند ش پنج درم باریک 

 گرم نیمشیرین  آب بهدر جمی  انواع جرب مجرب است و قبا از تنقیه استعمال آن مضر و بعد از تنقیه مداومت استحمام 

ردیه گردد اجتناب ورزند بحدی که از موجب امتالی راس و عین و وجه از کیموسات و فضول و ابخره  آنچهسازند و از 

آواز شدید و حرکات ضیغة متعبه و جماع و غضب و کثرت کالم و پست نمودن بالین و طول سجود و از غبار و دخان و 

بوئیدن روائح منتنه احتراز نمایند و روغن بر سر استعمال نکنند و بالجمله از هر چه باعث صعود مواد بسوی فوق و 

و چهره گردد من  نمایند و تخفیف غذا و تلطیف او و ترک عشا کنند و با وجود این تدابیر  جذب آن بسوی چشم

آشامیدن آ ش جو بشکر و نقوعات از عناب و آلو و زردآلو و  به مثلالبدست استعمال تطفیه و ترطیب برای تعدیل مزاج 

فصد و تنقیه  عده بهصد هفت روز بدهند و مانند آن و خصوصاً مطبوخ برگ حنا و شاهتره عناب سر پهو که اگر قبل از ف

نمایند برای اصالح ماده و تسکین آن مجرب است و استعمال بقول مبرده و مرطبه مانند خیار و خیار زه و کدو و خرفه 

و مزورات لطیفه ناف  و ترک شیرینیها و چیزهای شور ومجففات و ترک لحوم حتی المقدور مناسب و اگر گوشت 

وشت بزغاله و حمالن و چوزه مرغ فربه دهند  و نان آرد گندم پاکیزه جید الطبخ و زردة بیضه مرغ استعمال نمایند گ

نیمبرشت خورانند و از فواکه انجیر و انگور و مویز و مانند آن مناسب و غذا بقدر معتدل دهند و از ادویه موضعیه مازوی 

عت بگذارند که معمول است و کافور درآب حل کرده نیز پلک منقلب ساخته بر آن بپاشند و سه سا سائیدهسبز مثل غبار 

اال در جرب که از آن قشور  مفید استناف  بود و بعد تنقیه استعمال جالیات مثل گالب با نمک و یا سرکه یا شکر نیز 

مثل سبوس جدا گردد و خاکستر موی انسان و حضض و صبر هر واحد تنها سودمند بود و قطور رب آب انار تر ش در 

روز قل  آن میکند بعد از آن که کحالین از عالجش درمانده باشند و چکانیدن گالب که در آن آمله تر کرده باشند  سه

نوشته اند و کهربا یک جزو قشور نحاس دو جزو سوده بعسل  415نیز مفید و اکتحال سرمه م  حضض و سماق 

میخته استعمال نمایند و یا صعتر سوخته نوشادر هر آ به شهدسرشته و یا صبر سوخته یک جزو نوشادر نیم کوفته بیخته 
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صمغ عربی دو درم کوفته بیخته با سرکه بسایند و در سایه خشک کرده سرمه سا نموده اکتحال فرمایند و بعد .... کدام 

 از ادویه ناجیه است و نسخهای مرکبات مذکوره در فصول سابقه... فصد دست و مسهل شیافات لینه و مرارات و دیزج 

ذرور کبس نمایند .... مسطور شدند بعدة اعادة فصد جبهه و رگ ماق کنند و تلطیف غذا بغایت و استحمام حتی االمکان 

از مجربات ناجیه صحیحه است خاکستر موی انسان صبر مازو هر واحد یک جزو شنگرف زاج سوخته هر کدام نیم جزو 

و گاهی بصبر تنها و کذا مازو و عصارة قنطوریون صحت  مکرر کبس کنند سائیدهقرنفل زاج سرخ هر کدام رب  جزو 

،رند و حک جفن به شیاف احمر و ذرور  عمل بهیابد و یا شیاف طالیی و شیاف غوره و شیاف روشنائی و شیاف سماق 

و یا  اصفر و یا بباسلیقون و بعد از آن باغبر نیز مفید گفته اند و ایضاً اکتحال اقلیمیای فضی و توتیای کرمانی و شکر

اقلیمیای ذهبی و یا سرطان بحری مغسول یا بعرضب و یا زبل حردون و یا آبنوس سوخته شسته و یا فوفل و یا عصارة 

و یا  سائیدهو یا خون حجل خشک کرده ... پوست اترج و یا پوست بیضه مکلس و یا بول صبیان معقود در ظرف مس 

ا نسر خشک کرده سوده و یا توتیا و آب پیاز مساوی یا زهرة کلنگ یا کبش یا دب یا خروس یا رخمه یا عقاب ی

ـشار کندر بریان سوده و یا تخم قطف و شکر مساوی سوده یا اثمد بجای شکر نموده و یا قلفطار محرق و ...زبدالبحر 

ق و یا قلقدیس محرق و یا اشق در آب حل کرده و یا شادنج مخلوط بعسل و یا زعفران و یا پر سیاوشان و یا زجاج محر

تر نموده و یا عصارة فراسیون هر واحد ناف  جرب است و کذا  در آنیا شنگرف و یا خنفسا بنصفین قط  کرده میل 

سوخته و مرداسنگ اضافه نموده و یا زوفای رطب مخلوط بشحم اذر و یا آب غوره جوشانیده تا زیاده از ... ضماد مولی 

انار  آب بهرة قنطوریون دقیق در آب حل کرده بعد حک جرب نصف فانی گردد در آفتاب گذاشته تا قرص شود بعصا

مقلوب داشتن پلک تا دو ساعت و یا سبوس و یا زرنیخ و یا  عده بهقلب جفن تا دو ساعت و یا زنگار و  عده بهتر ش و 

و ذرور  پارچه تر کرده در آنزفت بر پارچه مالیده و کذا کما و چشم بسماق یگ نیم اوقیه در یک رطل آب جوشانیده و 

صبر نمایند که بعد از آن نف  عجیب بخشد  بر آنجفن الم شدید می آرد و تا دو ساعت .... کبا ش قرنفل باریک سائیده 

نوشادر در ادویة جرب و کذا سحق اکحال .... و حک جرب از اقاقیا و صمغ بصورت بلوط ساخته و کذا از زنگار نیز مفید 

آنهاست و حنین گوید که از زنگار سه درم اسفیداج دو درم و نیم سائیده جرب در صالیة مس و دستة آن مقوی فعل 

شیاف ساخته در جرب جفن استعمال نمودن منفعت عجیب دارد و بقول اهرن و رازی شادنج و مرو و زاج مساوی مثل 

ت ادویه بقدر قوت را زائل کند و بدانند که بقول رازی حد... در شراب ریحانی شیاف ساخته اکتحال نمودن  سائیدهغبار 

آفت نیارد .... علت باید و ادویه  موضعیه استعمال نکنند مگر بعد فصد و استفراغ و نقاع بدن و ال سیما م  هیجان مواد 

اقوال اطبا بقول شیخ در ابتدای جرب شیاف احمر لین و بعد از آن شیاف اخضر لین ناف  است و اگر قوی تر از آن 
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طیقون و کحل ارسطراطس و شیاف زعفران اکتحال نمایند و گاه معالجه می نمایند ... خواهند احمر حاد و اخضر حاد

بزهرة بز و زهرة خنزیر و نوشادر و مس سوخته و قلقدیس مجموع یا هر واحد تنها باسلیقون و شیاف رمادی جیدست و 

قلیمیه چهار جزو و مر دوای ارسطراطس سخت سودمندست و یا بگیرند مس سوخته شانزده جزو و فلفل هشت جزو و ا

دو جزو و زنگار پنج جزو و صمغ بست جزو کوفته بیخته در آب باران سرشته بکار برند و یا فلفل و ذارفلفل .... دو جزو 

وقت  سائیدهطیب چهار درم کافور یک دانگ باریک ....نوشادر هر کدام یک درم زعفران حضض هر کدام شش درم 

و .... اکحال حادة جالب دموع و منقی رطوبت  اکتحال کنند بعد تکمید چشم حاجت اکتحال نمایند و بالجمله ب

و اندکی نمک و تعاهد حمام و از اکحال موافقه برای جرب برود حصرم و اقوی ازان روشنائی و شیاف  الملک اکلیل

گردند اجتناب ورزند و نج اکتحال نمایند و از ادویه که باعث الم شدید ....سنبل است و چون در جرب حرارت پیدا گردد 

کرده وقت خواب بر چشم .... هر گاه درین علت خار ش سخت پدید آید کاسنی تازه کوفته قرص ساخته به روغن گل 

کشند و اگر فائده نکند فصد و مسهل و تعدیل تدبیر نمایند و فصد رگ پیشانی ناف  بود طبری گفته که عالج جرب 

و تلطیف غذا و اکتحال به ادویه جالب دموع است و جمی  انواع جرب که  حمام بلین سبزچکانیدن سرکه و استعمال 

نیز ... محتاج بحک باشد باید که طبیب آنرا حک ننماید مگر نزد اضطرار که از عالج به ادویه دیگر زائل نگردد و قبل از 

مدمعه مانند روشنائی و شیاف دست بان نبرند ابن سرافیون گوید که عالج دو نوع اول جرب به ادویه حادة بلطفة جالیه 

جرب رمد بهمرسد به ادویه جرب ادویه مصلح رمد مخلوط سازند و اگر با جرب قرحه در ... احمر و شیاف اخضر نمایند 

بطول  416و اگر جرب  مضربة معطفیه نمایندحدت ماده تاکل آن نماید استعمال ادویه  سبب بهچشم بهمرسد که 

و نوع اخیر جرب بهمرسد پلک را بشکر طبرزد و یا بآهن حک نمایند و بعضی آنرا بحجر انجامد تا آنکه در اجفان از د

و حجامت و تنقیه بدن  به فصدمی نویسد که عالج نوعین اول .... قیشور حک می نمایند ابواحسن فیلسوف در کتاب  

تنقیه پلک را مقلب ... میکند و است اگر ممکن باشد زیرا که استعمال ادویه حاده قبل استفراغ در چشم ورم حار پیدا 

ساخته به شیاف احمر لین یا حاد بخارند و شیاف اخضر و باسلیقون و یا روشنایا بکار برند و مریض را بدوام دخول حمام 

امر کنند و اگر چشم گرم شود ادویه حاده موقوف کنند و باصالح مزاج پردازند و بشادنج تسکین نمایند و هر گاه التهاب 

به ادویه جرب رجوع کنند به شیاف احمر لین  و اغبر و اگر کفایت نکند به ادویه حاده اعاده کنند و عالج  ساکن شود

دست یا پیشانی یا به تنقیه کنند و جفن را برگردانیده بشکر یا کف دریا یا قمادین بخاراند تا آنکه  به فصدنوعین اخیرین 

اگر بقیه ازان و جفن باقی بماند برای تعدیل عضو مریض را در  پلک را منقلب ساخته به شیاف احمر لین بخارند پس

حمام داخل کنند شیخ میفرماید که عالج نوع دوم و سوم ا جرب حک بحدیدست یا به ادویه حاده مانند زبدالبحر 
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 خصوصاً قسمی که معروف بقیشورست و یا به برگ انجیر و یا از شادنج و زعفران و مرقشیشا شیاف ساخته بدان حک

نمایند امین الدوله گویدکه عالج نوع سوم و چهارم مجمالً استفراغات و استعمال اکحال و ترک مبخّرات و اکثار اغذیه 

و کثرت استعمال حمام است و مقصالً فصد قیفال و عرق جبهه و ماقین و حجامت و تلیین طبیعت مکرر و تقلیل غذا و 

احمر لین حک نمایند بعد از آن اغبر یا ذرور اصفر بپاشند  ترک طعام شب و چون جرب بحک محتاج گردد به شیاف

یهودی گفته که چون حک نمایند جرب را باید که همیشه نمایند تا آنکه غلظت جفن زائل گردد و بحالت اصل خود باز 

ت بپاشندو سفیدة تخم مرغ با روغن بنفشه بر چشم گذارند و تا هش بر آنآید پس زعفران نرم سوده بحریر بیخته 

ساعت ببندند پس باز نمایند و فردای آن به شیاف احمر لین اکتحال کنند و گویند که پلک را گردانیده مالحظه نمایند 

... اگر جرب کم است بشکر طبرزد آنرا بخارند و اگر بسیارست بنوشادر پس ذرور لین بر آن بپاشند و اگر زمستان بود بعد 

کنند و اگر تابستان باشد بزردة تخم مرغ و بنفشه ضماد نمایند الحاصل  ضماد بر آنحک مغز بادام و زیرة کوبیده 

یا بزبد البحر و یا به برگ بید انجیر و یا بچوب آن .... که پلک را بانگشت برگردانند و باطن آنرا بپا آن استکیفیت حک 

و بعد از آن بشادنج مغسول و یا بمحک مذکوره شادنج و غیره و یا بآله ورده که برای حک جرب میسازند حک نمایند 

و حک می نمایند بآن تا  باشد میست که سر آن بشکل دینار  اکتحال کنند و رازی گفته که آلة معروف بورده مبضعی

خشونت زائل گردد و خون از آن برآید و بعد از آن باید که زیره بخایند و آب آن در چشم چکانند و روز دیگر ذرور اصفر 

ه شیاف احمر و اخضر نمایند اگر بقیه آن مانده باشد ابن ماسویه گفته که جرب و ظفره اگر صلب بپاشند و یا معالجه ب

غلیظ مزمن باشد عالج هر دو بقط  است و اگر رقیق باشد نیز جرب را قل  می نماید و اگر با جرب رمد باشد بادویة رمد 

رحه و تاکل باشد ممکن نیست عالج آرد به چیزی از ادویه جرب مثل اصطفطیقان مخلوط سازند و گر با جرب حدت ق

ادویه جرب مگر آنکه پلک را برگردانیده حک نمایند که باعث زیادتی وج  و سیالن نگردد و حنین و رازی گویند که 

فصد جبهه و ماق بگیرند و بر جفن زلو اندازند مرهً بعد اخری و  عده بهدست نمایند  به فصدچون جرب مزمن گردد ابتدا 

فصد ماق استعمال نمایند که این تدبیر مالک اوست و اگر حک قبل از فصد استعمال کنند  عده بهحک بعد فصد و زلو و 

دهند و یا فصد قیفال و حجامت نمایند  و مسهل  عالج جرب منبسطتحلیل شود زیاده تر منجذب گردد  آنچهماده از 

بهر اسهال گل بنفشه چهار درم سوده با جالب شکر آمیخته بیاشامند و یا نقوع هلیله که در فصل خشونت جفن گذشت 

و یا قرص بنفشه به نسخة ذخیره بدهند و بعد از تنقیه استحمام دائم کنند و کحل روشنائی و شیاف احمر لین و ذرور 

مذکور بخارند پس استعمال کنند شیاف اصطفطیقان و شیاف اخضر و اصفر صغیر در چشم کشند و پلک را به شیاف 

شیاف زنگار اگر احتیاج بدوای قوی تر افتد و بعد راحت از اذیت حک ذرور اغبر اکتحال نمایند و اگر در پلک خشونت 
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فائده نشود  بسیار باشد ذرور اصفر کبیر و شیاف احمر حاد اکتحال کنند و به شیاف اخضر و باسلیقون حک نمایند اگر

بشکر طبرزد حک خفیف نمایند و بقول بعضی به شیاف احمر لین حک نمایند و بعد از آن با غبر و نیکو نیست حک 

بزردة بیضة مرغ و روغن  عده بهبشکر طبرزد و اگر زائل نگردد بورده حک نمایند پس آب زیرة نمک خائیده بچکانند و 

ف احمر اکتحال کنند و بعد تسکین  ورد حک ذرور اصفر و باسلیقون گل بر چشم ضماد نمایند و بعد از آن به شیا

استعمال نمایند و از اغذیه مولد اخالط ردیه اجتناب ورزند و اغذیه لطیفه و خفیفه محموده مثل چوزة مرغ و تیهو و 

میل حک نمایند و مزورات تناول فرمایند و بقول طبری اگر با غلظ و صالبت باشد بعد تنقیه شرط خفیف بر آن زنند و ب

.... اکتحال بروشنائی و باسلیقون که  عده بهاکتحال کنند و  به گالببعد از آن به دو یا سه میل از سرکه اندکی ممزوج 

الزم گیرند و اگر غلظ منحل نگردد و صالبت آن باقی ماند در خراشیدن آن بحدید باکی نیست و هر صالبتی که در 

پرهیزد تدمی  تحلیل می یابد و بقول  417امتالئی نباشد ببخار آب گرم و تکمید  پلک باقی ماند و در بدن ماده و

و پرهیز از ملوحت و  گرم نیم آب بهجالینوس عالج این نوع جرب که از حر شمس و غبار حادث شود بغسل و تکمید 

یا حب ایارج و  هلیله یا افتیمون و مسهل به طبیخفصد سررو اسهال ...  عالج جرب حصفیحرافت و حموضت است 

مزاج نمایند و بر اغذیه لطیفه حتی المقدور اقتصار کنند و بعصارة حصرم اکتحال نمایند  حسب بهماءالجبن و آب شاهتره 

و اگر فائده نشود به شیاف احمر لین یا شیاف خوالن و ذرور اصفر صغیر و روشنایا اکتحال کنند و یا شادنج عدسی دو 

ابارست یک درم صمغ عربی مبعة یابسة محرق اقلیمیای ... ا نیم درم رصاص محرق درم روسختج یک نیم درم کتیر

ـافی حبوب ...جو ش داده  آب بهباران یا  آب بهفضی اقلیمیای ذهبی هر یک دو دانگ کوفته بیخته سحق بلیغ نموده 

بآن دوا بمیل پس اگر بعد سائیده اکتحال بمیل نمایند و حک نمایند  آب بهمانند عدس سازند و هر روز یک عدد از آن 

اکتحال آن گرمی پیدا شود چشم را به برود بنفسجی خنک سازند و باز اکتحال بدان نمایند و باید که این نوع را بشکر و 

ـرق غشای ...بودن این قسم در سطحه و عدم نفوذ آن در عمق احتمال  سبب بهحدید و غیر آن حک ننمایند که 

ند ضرورت شدید حک خفیف جائز داشته اند و ایضاً شیاف روغن ها و اکتحال باشیای صحیح و افساد جفن دارد مگر ع

حاده در این نوع نشاید و اگر شیاف حاد اکتحال نمایند البته بعد از آن برود بنفسجی استعمال کنند بالجمله در عالج این 

بدن بادویة موافقه سری  الزوال است و یاید  نوع مبادرت نمایند و استحمام بسیار کنند و این نوع با لزوم پرهیز و تنقیة

آرند سفیداب کف دریا نشاسته صمغ عربی مساوی گرفته شیاف ساخته وقت حاجت اکتحال نمایند  عمل بهکه این کحل 

و از جمی  اغذیه مولد خون بسیار پرهیز کنند و بر غذای کمتر اقتصار ورزند و این نوع اگر چه خفیف و سری  الزوال 

سودا و غراغر  مسهل بهبعد از فصد مکرر تنقیه  عالج جرب تینینکایت او عند خطای عالج عظیم می باشد  است لیکن
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و سعوطات و استعمال حب بنفشه در هر هفته دو بار اکتحال بباسلیقون و شیاف احمر حاد و شیاف اخضر نمایند و اگر 

ة کرمانی و نمک خائیده بچکانند و زردة بیضه مرغ و آب زیر بر آنتحلیل نیابد بشکر و زبد البحر یا حدید بخارند و 

کنند و بعد  1روغن گل تا دو سه روز بر چشم ضماد نمایند و در روز سوم یا چهارم و بعد از آن بشادنج مغسول و باغبر 

کنند از آن اکتحال به شیاف اخضر و باسلیقون نمایند و اگر بعد معالجه بحدید گرمی در چشم بهمرسد شیاف ابیضشیاف 

ذرور لصفر صغیر و بعد از آن شیاف احمر لین و حادو ذرور اصفر کبیر پس شیاف اخضر و ... تا آنکه حرارت تسکین یابد 

آرند و بالجمله درین نوع اگر مانعی نباشد و قوت محتمل بود چند بار متوالی فصد  عمل بهباسلیقون و دیگر شیافات 

ند دفعه پی در پی نمایند و قصد رگ ماق یا عرق جبهه کنند و از جمی  قیفال گیرند و اسهال به مطبوخ افتیمون بچ

نمایند و چون در  1اقتصار ورزند و بعد از آن به شیاف احمر حاد مدام .... اغذیه مولد خون کثیر پرهیزند و بر غذای اقل 

امزورة .... بنفشه م  ترنجبین مزاج گرمی پیدا گردد آشامیدن ماءالشعیر با عناب الزم گیرند و هر صبح استعمال خمیرة 

ما ش م  اسفاناخ مفید بود پس اگر کم نشود و صالبت بهمرسد بآله ورده حک نمایند بمالیمت تا آنکه مستاصل گردد و 

بعد حک اکتحال به شیاف ابیض محلول با شیر خر یا شیاف ابار نموده باشند اگر از آن التیام پذیرد بهتر و اال موم صاف 

ش گداخته قیروطی سازند و بر آن اندکی سفیداب مغسول پاشیده بر هم زنند تا مثل مرهم گردد و در روغن گل بر آت

هاون انداخته آب سرد بر آن ریزند و بمالند و همجنین باز آب بر آن ریزند و بمالند تا سفید گردد پس قدری از آن 

اشیده بسایند که خوب مخلوط گردد پس بسرمیل خر پرورده پ به شیرانزروت .... بگیرند و بر سنگی گذارند و بر آن 

تر نموده گذارند و به بندند  الثعلب عنبکاسنی و آب برگ  آب بهقدری از آن بگیرند و زیر پلک بگذارند و بر چشم رفاده 

و و مریض را بر پشت بخوابانند تا آنکه دوا منحل گردد و بر نیاید پس چشم را بگشایند و از پنبه بمالیمت پاک کنند 

و اگر در باطن جفن چیزی شبیه بنسج عنکبوت دیده شود شیر دختران در آن بدوشند که ... اکتحال به برود بنفسجی 

غافل نباشند چه با وجود تغیر مزاج بدن .... آنرا و می باید که در جمی  ایام این مداوا از مراعات مزاج  گرداند میپاک 

که انتفاع می یابد بحک از شکر طبرزد بدون  بس استب خفیف باشد عالج چشم فائده نمی بخشد و اگر این قسم جر

و حب ایارج مکرر کنند و استعمال سعوط مذکورة باال نمایند و بچیزی  مسهل به.....  عالج جرب بردی و عدسیحدید 

و ضماد و  گردد مثل قطور... باعث نضج و ترفیق  آنچهکه باعث تدمی  گردد و مص رطوبات کند اکتحال ننمایند بلکه 

غیره که در تعلیم فصل برده مسطور شد به استعمال ارند و اگر علت دشوار و صالبت آن زیاده گردد بشکر طبر زد حک 

نمایند و اگر زائل نشود بحدید نمایند پس ادویة مجففه و شیاف اغبر و غیره تدبیر که در برده گذشت بکار برند و این 

چشم گرم گردد به ادویه مذکوره  418استفراغ باشد اگر قوت متحمل بود و هرگاه جمی  تدابیر با لزوم پرهیز و تعاهد 
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و اندکی سرکه است  آب بهآنرا خنک نمایند و بعضی گویند که عالج آن اکتحال بساذج و زعفران و مرقشیشای محلول 

گویند که اگر جرب غلیظ  و حک نمایند باطن پلک را بشکر طبرزد و یا برگ انجیر و یا بحدید اگر احتیاج بدان شود و

پنج درم مقل دو درم شربتی سه نیم .... بود و در ان رطوبت ظاهر باشد  تناول این حب آنرا ناف  است صبر ده درم سکـ

خشک  سائیدهدرم و این کحل ناف  بود روسختج نوشادر هر یک چهار جزو صمغ عربی دو جزو همه را بسرکة کهنه 

نف  میکند آن را شادنج و مس سوخته هر یک پنج درم دارفلفل نیم درم زعفران دو درم کوفته .... کرده اکتحال نمایند و 

و مطبوخ افتیمون تربدی علویخان .... سودا و حب افتیمون مکرر  مسهل بهبحریر بیخته استعمال کنند و در عدسی تنقیه 

ف آن دهند و سعوط مذکور و غرغره بکار برند و تلطیف تدبیر و حک به برگ و ماءالجبن بمرات م  حب الجورد و سفو

و یا حدید باستقصا کنند و گویند که این کمتر به ادویه عالج پذیرد مگر آنکه پلک را برگردانند و حک ... انجیر یا شکر 

ه باال مذکور شد و تلیین طبیعت نمایند ک.... نمایند بآلة آهنی که آن را ورده نامند و استیصال آن نمایند پس مداوا با دوا

و هر صبح استحمام کنند و اکتحال تخم قطف باغی خیلی سفید و کذا خبث الحدید کهنه و این دوای تالیف حکیم کبیر 

پوست هلیلة سوخته شیاف مامیثا صبر خستة نیب سرمه هر یک سه ماشه در گالب .... علی خان مجرب است حصـ

که بیونانی  سـالقآرند  عمل بهتند  و هر چه در عالج کلی جرب و نوع سوم مذکور شد صالیه کرده بمیل زر بکش

های پلک است که بریختن مژگان و تقریح اشفار مؤدی گردد و اکثر  بیوسیما گویند و آن غلظ و سرخی و خار ش کناره

حرارت و رطوبت مزاج  سبب بهرا و کثرت استعمال مبردات حادث شود و اطفال ... بعد از رمد بباعث سوءتدبیری در عالی

و کثرت گریة ایشان عار  گردد و صاحبان امزجة یابسه را و در سن جوانی و تابستان  و بلدان حار بهمرسد و سببش 

مادة غلیظ روی اکال بورقی است و آن بیشتر بلغم بورقی باشد و گاه خونی که حرارت غریبه بعض اجزای لطیفة آن 

هر دو سبب چنان کنند که اگر سرخی زیاده باشد و ثقل کم دموی .... ت نرسد و تشخیص بتحلیل برد و سجد سوداوی

و اجفان .... بود و اال بلغمی باشد و شالق گاه تازه خفیف مبتدی بود و گاهی کهنة مزمن ردی در تازة آن خار ش با

و گاهی فساد چشم تاب  آن  خفیف بود و سرخی اندک و در مزمن خار ش و سرخی بسیار بانتفاخ و صالبت اجفان باشد

عالج در سالق نو تنقیه بدوای لطیف نمایند و اگر مزاج رطب .... فرط خبث ماده و سریان تاکل آن بمقلـ به جهتگردد 

باشد استفراغ به چیزی نمایند که در آن قدری ایارج باشد و اگر مزاج گرم باشد بر ادویه لطیفه اقتصار کنند و بماءالفواکه 

و بعد از آن گالب که در آن سماق و پوست هلیلة زرد تر کرده باشند قطور نمایند و چشم را بدان بشویند  تنقیه سازند

حدت و رداءت  سبب بهکه مجرب است و گویند که این دو سالق را که حادث از بوئیدن بوی بغل و مزابل ئ مستنقعات 

و یا برگ خرفه و یا  به گالبوخ یا شحم انار تر ش آنها مثل بخارات داخلی باشد نیز زائل گرداند و در شب عدس مطب
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سوده ضماد کنند و یا سفیدة بیضة مرغ به روغن گل در پارة  به شیرکاسنی و کشنیز به روغن گل و یا مغز بادام تلخ 

پنبه آلوده بر چشم نهند و یا عدس مقشر سماق شحم انار گل سرخ کوفته بیخنه بمفیختج سرشته ضماد نمایند و صبح 

و  آن استنمایند بر بخار آب گرم و سعوط به روغن بادام کنند و ادمان حمام انف  عالجات  انکبابام روند و یا بحم

بقول اطبای هند گل فتیلة چراغ بر تهالی جستی نهند و اندکی روغن چراغ بر آن انداخته از سپیاری چهاله بسایند و 

در پنبه پیچیده فتیله ساخته در  سائیدهت بسوزند که زغال شود آنرا در چشم کشند و یا چرم دلو کهنه بر انگش سائیده

چراغ به روغن سرشف روشن کنند و دودة آن بگیرند و در چشم کشند و بر پلک بمالند و یا آب برگ دهنوره آب برگ 

در چشم  بهنگره گرفته پنبه در آن تر کرده در سایه خشک نموده فتیلة آن در چراغ به روغن شیرین بسوزند و دخان آن

چکانند  بر آنکشند و اگر جست به مقدار دو دام در ظرف آهنی بر آتش انگشت که از نموده آب ساگ بتهوا اندک اندک 

در چشم کشند سالق و شعر زائد و حکه و دمعه را ناف  بود و یا  سائیدهتا خاکستر شده برنگ زرد یا سفید گردد باریک 

بعسل طال کنند و یا بیخ بسکهپرة سفید در سایه خشک  سائیدهته پشک کورمو ش نصف سوخته و نصف آن غیر سوخ

سائیده در چشم کشند و یا پنجال کبوتر در شهد آمیخته بر پلک بمالند و یا از سرگین خر بطریق پتال جنتر  آب بهکرده 

خشک نموده فتیلة آن روغن برآورده بر پلک بمالند و یا پارچة کهنة باریک یا پنبه سه بار در شیرة مغز بنوله تر کرده 

حل کرده و  آب بهساخته به روغن سرشف افروزند و کاجل آن گرفته در چشم کشند و اگر بیخ آگ سوخته خاکستر آن 

مفید نیز  الثعلب عنب آب بهحوالی چشم طال کرده باشند خار ش و سرخی و غلظ ااجفان دور سازد و اکتحال توتیای سبز 

کشیده باشند و یا کپحلی مار سوخته با روغن کنجد بر مزه بمالند و یا مگس  در چشم سائیدهو یا صدف سوخته  است

سائیده طال نموده باشند و یا حب سالق که در آن سپیاری چهالیه داخل  آب بهگرفته سر آن دور نموده خشک کنند و 

ده در پارچه پوئلی در روغن زرد لت کر سائیدهاست در چشم کشند و طال نمایند و اگر خشت کهنه بگیرند و باریک 

ست  بندند و در تهالی پهول پوئلی را بگردانند و روغنی که در ظرف جم  شود گرفته بر پلک چند روز بمالند از مجربات

پیچیده در چزاغ نهاده  کنند میو اگر بگیرند زلوی کالن یک عدد و آنرا در پارچة که ظروف کاسنی از  آن صاف  419

ظرفی گلی نهاده دود ش بگیرند و بدان اکتحال نمایند در .... فتیله را روشن نموده باالی روغن گل در آن اندازند و آن 

ازالة سالق بتجربه رسیده و قطور آب حصرم تازه یا کهنه در چشم مجرب سویدی است و اکتحال عصارة زیتون بری 

کهنه و مر و زعفران جوشانیده و  شراب بهانارینمعصور بشحم در ظرف مسی بی قلعی جوشانیده و یا آب بیخ خنثی  آب به

یا دقاق کندر سوخته و یا آب ترنج و یا عصارة .... حصرم یا گالب بر سنگ سوده  آب بهیا زنجار حدید و یا خوالن 

لبالب یا صبر  ویا زنجبیل  ویا زیت عتیق و یا دخان میعه و زفت و مر و کندر و بطم و صمغ صنوبر و قطران نیز ناف  
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ف صمغ عربی کتیرا هر واحد سه درم نشاسته دو نیم درم اسفیداج پنج درم کوفته بیخته بسفیدی سالق است و شیا

و در سالق کهنة مزمن فصد قیفال نمایند اگر  مفید استبیضه سرشته شیاف ساخته در گالب سوده اکتحال نمودن نیز 

فصد رگ پیشانی گشایند و تنقیه  عده به خون غالب باشد و اال برای جذب ماده حجامت ساقین یا میان دو شانه کنند  و

 انکبابفیقرا و عسل و مداومت حمام و تکمید و  ایارج بهو حب ایارج یا به مطبوخ هلیله و غاریقون و غرغره  مسهل به

گرم نمایند و بعد تنقیه و پرهیز از اغذیة مولد خلط حاد و تناول اغذیة محمودالغذا مثل گوشت بزغاله و طیور  آب به

لطیفه خفیفه و نان گندم جید الطبخ مردا سنگ سوده به روغن گل یا حضض و شیاف مامیثا و یا اقاقیا گل سرخ آرد جو 

ک طال کنند و به شیاف احمر لین یا حاد و برود حصرم برگ کاسنی یا آب برگ خرفه سرشته بر پل آب بهزعفران 

ـخهای آنها در فضول سابقه امرا  ...اکتحال نمایند و اگر فائده نشود روشنائی و کحل جالیای عزیزی استعمال کنند 

عین مسطور شدند و این روغن سالق نیز معمول است نیال تهوتهه یک دام جوزبوا یک عدد هر دو را در یکدام پخته 

ند به پیچند و در بست و چهار دام روغن گاو تر کرده دو ساعت نگه دارند بعد از آن همه را ...یسمان خام گرداگرد مثل ر

هفت روز از چوب دههاک که درو فلوس چسبانیده باشند در ظرف کانسی نموده در چشم کشند بهتر ازین عالجی بنظر 

رسیده و مس سوخته نیم درم زاج سه درم زعفران فلفل هر واحد نیامده و جهت سبل و دیگر امرا  چشم نیز به تجربه 

چشم ضماد نمایند مجرب است و سرگین مو ش سوخته شنگرف .... یک درم با شراب عفص بسایند که مثل شهد گردد 

سوخته سوده بعسل سرشته اکتحال نمودن نیز ناف  سالق مزمن است و خاریدن پلک بشکر طبرزد و بعد از آن استعمال 

اف سماقو ذرور بقدری حضض و اقاقیا بشب چند مرتبه و بعد از آن استعمال ادویة مان  صعود بخار بدماغ مثل شی

اطریفل و مربای هلیله سودمند بود و توتیا اقلیمیا مامیران زبدالبحر هر واحد دو درم خوالن چهار درم زنجبیل یک درم 

ل نمودن نف  بین می نماید و یا مغز بادام تلخ مغز خستة صمغ عربی پنج درم شیاف ساخته در آب حصرم سوده اکتحا

سه ساله در سنگ سماق دوازده پاس کهرل  به گالبسفال کهنه که بر چاه افتاده باشد هر یک سه ماشه ... عناب 

ـیافی ظرف کاسنی مجرب است و در ...کرده از میل جست در چشم کشند و کذا خاکستر پر طاووس و کذا خاکستر 

هر واحد یک جزو شادنج ده جزو باریک سوده شیاف ساخته  الطیب سنبلث بعد رمد زاج زرد سوخته زعفران سالق حاد

در سایه خشک نموده بآن جفن را خاریدن از مجربات بوعلی سیناست و در نسخة احمدبن ثابت نوشته که ادویه را 

ل نمایند و اگر چرم گاومیش یا ماده گاو کوفته بیخته بسفیدی بیضه سرشته شیاف سازند و بر سنگ گالب سوده اکتحا

مقدار خمس .... در ظرف مسی کنند و نمک الهوری و فلفل گرد  سائیدهدباغت کرده بسوزانند چنانکه سیاه شود باریک 

آن افزوده با شیرة برگ تمرهندی بدستة چوب نیب که فلوس درو نصب کرده باشند بسایند و دو نوبت از شیرة مذکوره 
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از مس بردارد آنگاه در ظرف برداشته نگاهدارند و هر روز در چشم کشند در رویانیدن مژه و از آله ... چنانکه تسقیه دهند 

روس زنگار در سرکه و شهد و شیر دختران ...سرخی و خار ش چشم و آماس و سوز ش از مجربات داود انطاکی است 

را بسعوط آب بار کتائی خرد پاک کنند بعد از آن اکتحال نمودن نیز مجرب است و اگر بعد فصد و مسهل دماغ  سائیده

کهرل کرده  آب بهگرم دارند و بحمام بسیار روند و حب سالق که از سنگ بصری نیله تهوتهه کافور نبات ... سر ببخار 

اهل هندست و موی سر آدمی در ظرف گلی سوخته ...  آب بهسائیده در چشم کشند درین  آب بهحب ساخته باشند 

در .... الیه سوخته زلو سوخته جست کشته کافور چاکسوی مقشر نیله تهوتهه بریان مساوی در روغن گاو سپیاری چه

آورند کانسی بدستة مس حل ساخته هر روز بر پلک طال نمودن نیز مجرب ایشان ست طبری گوید که هر گاه سالق 

متقرح گردد بعد تنقیه بدن و سر و لزوم پرهیز آید و مژه بریزد و اشفار ... بحدی رسد که هر دو ماق سرخ و منتفخ شوند 

به شیاف ابیض .... بادیان سوده اکتحال کنند  آب بهبا حفظ مزاج و قوت شیاف دیزج و احمرلین و ابیض مجموع را 

ات مذکوره برای من  زیادتی حدت در ماده است لهذا جالینوس گفته که بر ادویه سالق اندکی از مبردات مسکن شیاف

در انتشار  آنچهخار ش زائل شود و اشک منقط  گردد پس بحجر ارمنی اکتحال نمایند و .... نمایند هر گاه  حدت اضافه

اکتحال به شیاف  441گرم تکمید کنند و هنگام اشتداد سالق  آب بهموی اشفار بیاید بکار برند و مکرر بحمام روند و 

الق از رطوبت مالحه بورقیه بهم میرسد و فصد در آن جائز الدن نیز مفید است احمدبن ثابت و امین الدوله گویند که س

نیست از فصد و اخراج خون اجتناب و من  نمایند و به برود حصرم و احمر لین اکتحال کنند اما در سالق مزمن فصد 

ی یعن استرخای جفن مفید استماقین و حجامت ساقین جائز داشته اند و گویند که هر چه بچرب اجفان ناف  سالق را 

رطوبت بود در اعصاب پلک  آب بهانص سبب بهسستی و آویختن جفن اعلی و از آن جهت دشواری برداشتن او بباالو این 

و تر حامل پلک باشد و نزد بعضی استرخای جفن فی الحقیقت ورمی است که ... و یا تاب  رمد بالقوه یا فالج یا قط

آن .... عضـ گردد میجفن بیک طرف بهر آنکه مسترخی  گردد میعار  عضلة جبهه گردد و گفته که گاه مسترخی 

مذکوره چنان کنند که اگر تقدم امرا  مذکور یا تفرق اتصال مدرک گردد سببش همان  اسبابطرف بالجمله تشخیص 

بلغم و  مسهل بهباشد و اال از غلبة رطوبت بر جفن بود و تقدم استعمال مرطبات نیز برین گواهی دهد عالج بعد نضج 

آرند و بعد تنقیه مداومت اطریفل  عمل بهخورانند و غراغر و عطوسات منقیه  ایارج بهیارج تنقیه نمایند و اطریفل حب ا

موردبر پلک و پیشانی ضماد نمایند و تضمید  آب بهصغیر درین علت انف  شناسند و صبر اقاقیا حضض مرمکی زعفران 

سوت و آس مفید بود بعد کحل که از شب یمانی و مامیثا و دیگر قوابض و مجففات مثل مرمکی و مازو و مامیثا و ر

مازو و سماق و دیگر مدمعات ساخته باشند استعمال کنند و گویند که اکتحال بدخان بیخ شالی و دخان بیخ صنوبر صغیر 
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ترخا تاب  رمد ناف  استرخای جفن است و از اشیای وطبه من  نمایند و تلطیف تدبیر کنند و اگر اس.... و اقلیمیا و شب هر 

یا مر  دیگر از امرا  چشم باشد مبادرت بعالج آن مر  نمایند و اگر بعد زوال مر  استرخا باقی ماند و مانعی از 

فصد نباشد باید که فصد هر دو رگ منخرین کنند و ضماد مذکور نمایند و یا دارچینی یک درم پوست بیرون بسته جوز 

بجوشانند تا گداخته گردد صاف نموده ادویة  آب بهدرم کوفته بیخته رامک پنج درم  نیم درم شحم انار دو... السر و هر دا

مالیده بر سر و پلک مسترخی چند شب متواتر .... مذکوره در آن حل نمایند و اندکی اسبغول و روغن گل در آن آمیخته 

مانند آن و دیگر مبخرات احتراز کنند و اشک باعتدال آورداکتحال نمایند و از اغذیة مبخره مثل باقال و  آنچهگذارند  و 

از قط  وتر حامل پلک بود عالج نپذیرد و اگر  آنچهعالج استرخای تاب  لقوه و فالج عالج آن هر دو مر  است و 

موض   بر آناسترخای قوی باشد که من  ابصار نماید و بعالج دیگر زائل نشود قدری پلک باال قط  نمایند و بعد دوختن 

و آن تقلص و انقالب جفن بسوی خارج  شتره.... ذرور اصفر یا ملکایا بپاشند و بر آن قطعه کاغذ بچسالنند و از مرطبات 

است بحدیکه بیکدیگر کما ینبغی منطبق نگردند یا متقلص گردد جفن اسفل و بالجمله سه نوع است از انواع ثلثه یا 

یکی آنکه پلک کوتاه گردد بحدیکه سفیدی چشم را نپوشند و این یا خلقی خاص بیک پلک بود و یا عام بهر دو باشند 

مشابهت چشم صاحب آن  به جهتیا سوء خیاطت و این چنین چشم را ارتینی نامند ... قط  جفن از جهت  سبب بهبودویا

نمی گویند  شتره بالحقیقت... رخاوت آن و  به جهت باشد میخرگو ش و گویند که این بیشتر در جفن اسفل  چشم به

بلکه انقالب جفن اسفل نامند و این یا طبعی بود یا عرضی سبب طبعی نقصان مادة نطفیه است که از آن تولد می یابد 

استرخای هر دو عضلة آن است و یا از تشنج عضلة مشیلة آن یا عرو  تفرق اتصال در عر  آن  سبب بهو عرضی یا 

تراکم غبار در آن دوم آنکه بعض سفیدی را  سبب بهوع چشم ضعیف گشته و یا وقوع سده از مادة رطبة غلیظه و درین ن

از یک جانب ... نپوشد و این را قصر الجفن نامند و سبب این نیز مانند سبب اول است لیکن کمتر از آن گویند که درین 

نگردد و این یا از استرخای عضله مطبقه و تشنج دیگری سوم آنکه جفن اعلی بر جفن اسفل منطبق  به جهتتنها باشد 

غدو یا سلعه یا ثولول یا نبات لحم زائد از قرحه یا بدون قرحه یا امتداد یا تشنج عار  جفن اندمال قرحه بهمرسد و 

نیز قلت ماده نطفیه است و ... و گویند که درین قسم سوم سبب  باشد میگاهی این همه از تشنج عضل مطبقة جفن 

غلبه یبس  سبب بهچسپیدن مواد بدان و کوتاه گردانیدن طول آن و یا  سبب بهیا عرضی آن رفتن جزوی از اجزای جفن 

ضربه یا سقطه  سبب بهبر آن و این اکثریست  و گویند که گاهی شتره از اذیت غشای موضوع بر قحف بعلتی باطنی یا 

سبل و گاه از ظربه سر و  یا قرحة سر یا جبهه بر سبیل تشنج ایذائی حادث و گاه از سوء امساک هر دو جفن وقت لقطة

خصوصاً نزد بر آمدن چیزی از استخوان بطریق تشنج حادث گردد و گاهی تقلص و التوای جفن موت افتد و تشخیص 
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شتره جنان نمایند که اوالً مدت عرو  او از مریض بپرسند اگر از هنگام والدت خود بگوید خلقی باشد و اال  اسباب

ط  جزو آن یا غده یا سلعه یا ثولول یا لحم زائد معلوم شود سببش همان باشد  و ق 440... بسوی چشم نظر کنند اگر

اگر پلک از عوار  مذکوره پاک بود به بینند که در جفن رطوبت است یا الغری و پژمردگی و خشکی در آن معلوم 

مجففات انتفاع یابد  از اگر کثرت رطوبت پلک دیده شود و شتره دفعهً افتاده باشد و مریض از مرطبات ضرر و  شود می

و اگر از پلک خشک و الغر و دقیق نماید و شتره بتدریج افتد از تقدم  باشد میتشنج مادی یا استرخای رطوبی 

مجففه مثل کثرت بیداری و صوم و انتفاع از مرطبات و تضرر به مجففات نیز سؤال کنند پس اگر  اسباباستفراغات و 

و اال حال تقدم عرو  نزالت یا مالقات سردی یا رسیدن ضربه و سقطه یا وقوع  اقرار آن کند سببش تشنج یبسی بود

قرحه بر سر دریافت نمایند پس اگر تقدم نزله بیان کند و با آن حرکت پلک بطی باشد از سدة مواد رطبه بود و اگر 

ساذج بود و اگر تقدم ضربه  ـنفاع از مسخنات بآن باشد از برد...مالقات سردی بگوید و عدم ثقل پلک و تضرر بمبردات 

از قط  جفن و خیاطت زیاده از قدر الئق از قرحه و التحام  آنچهیا سقطه یا قرحه سر بگوید سببش همان باشد عالج 

ی که گوشت برویاند مثل مرهم ابیض مرهم بهآن باشد جلد پلک را از موض  ملتحم باز بشگافند و در میان شق فتیله 

لوده بگذارند در میان آن گوشت بروید و در شترة خلقی پوست باالی پلک را از وسط شق یل باسلیقون یا قیروطی آ

مرهم منبت لحم بگذارند و امین الدوله گفته گفته که شتره خلقی آنکه از قط  جفن باشد  دستور بهنمایند و مابین شق 

یا سلعه یا ثولول با نبات لحم زائد باشد العالج است مگر بهر تخفیف بموم روغن تمریخ نمایند و ایضاً شتره که از غده 

فواکه باشد و برای رف   به طبیخقیفال و اسهال  به فصداین عمل حدید بعد از نقوع بدن  استعالج همة اینها بحدید 

لحم زلئد ادویه حاده استعمال کنند مثالً زنگار را بر خذفه بریان نمایند و سحق نموده بر ان موض  بپاشند و یا سفیداب 

از زیادتی لحم  آنچهدر محل هر واحد مذکور است استعمال نمایند و ایضاً  آنچهلعی و کبریت زرد مغسول طال نمایند و ق

و قرحة عار  در اجفان در آن استعمال شیاف احمر و اخضر و باسلیقون نیز مفید گفته اند و اگر شتره از تشنج یا 

از  آنچهاتصال بود العالج است و ... له اگر استرخای عضلتین استرخا باشد عالجش عالج تشنج و استرخاست و بالجم

بلغم و حب ایارج و حب صبر یا حب اصطمخیقون یا حب قوقایا  مسهل بهسده یا مادة بارد رطب مرخی باشد تنقیه 

که در یبه شیافباعث قبض و تقویت گردد مثل اقاقیا و مامیثا و آس بگذارند و  آنچهمسترخی ... نمایند و بعد از آن 

یک جزو اشق رب  جزو ضماد نمایند بعصارة برگ و اطراف نرم عوسج و علیق و  بابونهشرناق گذشت طال کنند و یا گل 

از برودت بال ماده بود بهر تسخین نطول که در آن مرزنجو ش و صعتر و  آنچهآس سبز قطور سازند و  آب بهیا اقاقیا 

مورد سرشته شیاف ساخته  آب بهاقاقیا عصارة مامیثا مر صافی صبر سقوطری مساوی کوفته بیخته .... باشد  الطیب سنبل
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مرضا گذشت بکار برند و در شتره تشنجی ...بر پلک ضماد کرده باشند و مدام جاورس و حرف تکمید نمایند و هر جه 

محلله بمالند و بر  های روغنیق سر با دهان ملینه نمایند و استرخائی کنند و تکمید و تفر دستور بهاگر امتالئی بود تنقیه 

گرم از  آب بهبر بخار آب گرم و تکمید  انکبابچیزی که ارضا نماید مانند پنبه به روغن گل تر نموده بگذارند و ... موض  

طیل فرمایند و اگر آن طال نمایند و بلعاب حلبه تن... پنبه کنند و قیروطی روغن بنفشه بر پلک ضماد کنند و بخطمی 

....  انکبابشیرین و  آب بهتشنج یبس باشد بهر ترطیب نطوالت و روغنها و اشربه و اغذیة مرطبه و تعاهد دخول حمام 

و سبوس گندم جوشانیده باشند و تضمید به گل بنفشه و خطمی و  کوفته نیمگل بنفشه و نیلوفر و جو  در آنآبیکه 

آرند و شتره که از  عمل بههر چه در تشنج مذکور شد ... ین سر به روغن بنفشه سبوی اسبغول با شیر دختران و تده

نیز تدابیر مرطبه استعمال کنند و اگر شتره از اذیت غشای مجلل قحف باشد  در آنذهاب جزوی از اجزای جفن باشد 

و کدو و گاه گاهی سعوط با  نیست و بالجمله تغصید بمرطبات و تغریق سر با دهان مرطبه مانند روغن بنفشه و نیلوفر...

آرند و از تدمی  چشم من  نمایند و اگر شتره از سوء  عمل بهدهان مذکوره و اصالح غذا و جمله تدابیر ترطیب و تلیین 

است پس تدبیر جدا .... امساک جفن نزد لقطة سبل باشد نظر کنند که بکدام موض  طبقة ملتحمه چیزی از اصول جفن 

یکه در التصاق جفن بیاید و اگر در داخل پلک چیزی مانند عقده بنظر آید متوجه تحلیل آن گردند نمودن آن نمایند بطور

بلول بلعابات مناسبه مثل حلبه و تخم کتان و باید که باسلیقون و روشنائی اکتحال نمایند و اگر .... به استعمال داخلیون 

ادویه که در ضربه و  عده بهو مسهل  به فصدنمایند ... .زائل نگردد بدستکاری پردازند و در شترة ضربی و سقطی اول 

از ... آرند و گویند که شتره از ضربة که از استخوان براید العالج ست و تلیین  عمل بهسقطه بیاید معه مقویات چشم 

بت گوید موجب دمعه گردد مثل دخان و استعمال دوای حریف و مانند آن فی الجمله فائده بخشد انتباه احمد بن ثا آنچه

اصفر و امثال آن حذر نمایند مگر بعد از عمل بحدید ذرور اصفر بپاشند و آب زیره ... که در شتره از ادویه قابضه مجففه 

در چشم چکانند و رفاده نهاده بربندند و صبح بگشایند پس اگر ورم حادث شود به عالج رمد پردازند و اال شیاف احمر 

گاهی پلک بسفیدی یا  التصاق جفن 441شند و اصالح مزاج و استفراغ بدن نمایند لین در چشم کشند و ذرور اصفر بپا

سیاهی چشم یا بهر دو و گاه بپلک دیگر تمام یا وسط آن و یا  نزدیک یکی از دو موق می چسبد و سبب آن قروح عین 

اه حک جرب و مانند آن یا خطای کحال نزد لقطة سبل خواه کشط ظفره خو در آنانطباق پلک ... یا جفن است بواسطة 

از خلط حاد و لذاع اکال مثل خون محدث .... که بزیره و نمک داغ نداده و تدبیر صواب آن نکرده باشد و یا رمد 

ریزد و یا مرتف  گردد به تبخیر از بدن بسوی چشم و گاهی  چشم بهاسترخای عضالت و نسالخ در اجفان که از دماغ 

ال حال تقدم و قوع قرحه یا قط  سبل یا ظفره از مریض بپرسند بهر کدام از اینها که بندرت مولودی بود پس او.... این 
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اقرار نماید سببش همان باشد و اال اگر حرارت سر و التهاب معلوم شود و با آن صداع و تمدد در سر باشد سببش تجلب 

یا رحم و غیره دریافت کنند اگر در خلط حاد از دماغ بود و گرنه حال احساس المی در معده یا کبد یا مراق یا صدر 

عضوی خللی بگوید سببش ارتفاع بخارات از همان عضو باشد عالج اگر بدن ممتلی بود و مانعی نباشد فصد قیفال 

و سر و چشم و سیما عضو غاعل مر  کنند و ایضاً اگر .... خلط غالب مسهل دهند و تعدیل مزاج  حسب بهنمایند و 

دیگر اعضا باشد فصد اکحل یا باسلیق کنند و استفراغ  سبب بهغ باشد فصد سررو کشایند و اگر تجلب ماده از دما سبب به

راس و جمی  بدن نمایند و بعد از تنقیه تبدیل مزاج باقی مر  بمبردات و اکتحال نمایند بشافی که از اقلیمیای ذهبی و 

قلعی محرق مغسول و کندر از هر یک دو  توتیای کرمانی و سفیداب قلعی مغسول در سرمة اصفهانی محرق مغسول و

خر یک نیم درم کوفته  به شیرافیون هر واحد یک ذرم انزروت مدبر  االخوین دمافیون هر واحد یک درم  االخوین دمدرم 

بادیان سرشته شیاف ساخته باشند و ذرور انزروت غیر مدبر جائز نیست چه در انزروت حدتی هست که  آب بهبیخته 

و بعد از  شود میپرورده نمایند حدت آن زائل  به شیرو چون آنرا   گردد میرا ش چشم و معین بر التصلق باعث تقرح و خ

آن اگر موضعی در پلک گشاده باشند در آن میل انداخته هر دو پلک را جدا نمایند و شیاف ابیض و ابار اکتحال کنند و 

عصارة مامیثا و حضض و صبر و مر صاف بر موض  علت طال سازند و شیر دختران و غیر آن و ادهان و العبه و گالب 

ر دو پلک گذارند و ذرور بیضه که انزروت آن در شیر خر پرورده باشند بپاشند در چشم چکانند و پنبه بدان آلوده میان ه

و ایضاً بعد تنقیه و اصالح غذا دو میل از روغن گل خالص در چشم کشیدن و چشم را مؤرب نبستن تا یک جفن بجفن 

را بر پشت بخوابانند  و چون پلک بملتحمه یا قرنیه بچسبد مریض استدیگر متصل نگردد بهترین ادویه در من  التصاق 

و بجیلة زیر پلک در موضعی که ممکن باشد میل داخل نمایند و اگر ممکن نباشد از موضعی یا از جانب موق اصفر 

بموض  التصاق جفن را بشگافند بقدریکه میل نفوذ کند پس میل را زیر جفن داخل کنند و بعصاره آنرا معلق گردانند و 

شند و پلک را بمبض  از طبقة چشم باحتیاط تمام جدا نمایند که چیزی از طبقة چشم ک اندک اندک آنرا بطرف باال به

بریده نشود و بعد شگافتن و جدا نمودن پلک از چشم آب زیره و نمک خائیده در چشم چکانند و زیر پلک پارچة کتان 

پلک گذارند و بعصابه سبک بر بندند کهنه نرم بزرده بیضة مرغ و روغن گل تر نموده گذارند و بدان رفاده تر کرده نیز بر 

و صبح بگشایند و اعادة این تدبیر نمایند و همچنین تا سه روز عمل نمایند پس هرگاه از عود التصاق طمانینت حاصل 

گردد بکشایند و شیافات مدمله مثل شیاف ابیض سه روز بچکانند و بعضی شیاف ابار و شیاف احمر لین می چکانند و 

چشم را به اکتحال اثمد و روشنائی و مانند آن تقویت دهند و اصالح مزاج و تعدیل طب  و  چون صحت حاصل شود

 جساءاالجفانتقلیل غذا نمایند و اگر هر دو پلک کودک با هم بچسپد باید که هر صباح ببول گرم او چشم او را بشویند 
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البت عار  چشم گردد و بآن که در آن ص آن استیعنی صالبت و یبوست پلک و فرق درین و در جسا ملتحمه 

حرکت چشم دشوار می باشد و در چشم تمدد از شدت جفاف بهم میرسد و درینجا در اجفان عسر حرکت از تغمیض و 

انفتاح بهم میرسد بطوریکه بدشواری می بند نمایند و بکشایند و با وج  و حمرت بدون رطوبت در اکثر بود و بیشتر بعد 

مالیدن چشم بکشایند و اکثر خالی از اندک چرک یابس صلب نمی باشد و سیالن اشک از خواب نمی تواند که بدون 

ماده باشد آنرا یبوست عین و یبوست جفن نامند  آب بهبآن نبود مگر بعر  و جساء االجفان که در آن خار ش بدون انص

 گردد میوقت حادث  و این اکثر در هنگام گرمی مزاج بهم میرسد و بقول طبری صالبت در جفن بدون جرب در دو

یکی هنگامیکه از مشی عرق نماید و هوای سرد یا آب سرد آنرا برسد و دوم نزد برخاستن از خواب خصوصاً در شبهای 

و بالجمله  شود میو گاهی عبور رمد از گذاشتن اطلیة بارد بر پلک عار   گردد میزمستان و گاهی عقب جرب حادث 

 آب بهدر آن حدت و لذع مثل سبب سالق نباشد و انطاکی گوید که سببش انصسبب این بخارات غلیظة یابسه است که 

خلط غلیظ یا یابس بسوی پلک است یا سردی نکایت آور یا بقایای رمد که در عالجش خطا خصوصاً در فصد واق  شود 

د اگر عسر حرکت و گاهی از فرط یبس بو....  144اگر خلط اکال بود حکة آنرا الزم بود و گویا که این فی الحقیقت 

شدید باشد و سبب این در پلک اصالهً باشد اگر حالت واحد الزم بود و اال در دماغ بود و بقول شیخ سبب آن یا یبوست 

یا خلط غلیظ لزج یابس است پس اگر پلک خشک و الغر نماید و حمرت و ورم و ثقل نباشد از سوءالمزاج یابس ساذج 

گرم تر نموده بدان تکمید جفن  آب بهشد از خلط غلیظ بود و اسفنج یا مانند آن باشد و اگر با حمرت و ثقل و وج  با

مداوم نماید و اگر افسنتین رومی کوفته در خرقة کتان صره بسته در آب گرم غمس کرده تکمید نمایند انف  بود و 

سفیده و زردة بیضة مرغ به نمایند و هنگام خواب  انکبابکنند و بر بخار آب گرم  گرم نیمشیرین  آب به.... مداومت 

نهند و روغن خصوصاً روغن بنفشه بر سر و پلک .... روغن گل بر پشت چشم نهند و یا زردة بیضة مرغ و روغن بنفشه 

بمالند و دوام تغریق سر بمرطبات مثل روغن نیلوفر و بنفشه و نطوالت مثل بنفشه و خطمی و تخم کتان و جو مقشر و 

آرند و اگر با یبوست دالئل مادة صفراوی  عمل بهمرطبه مثل روغن بادام و بنفشه و کدو و نیلوفر  باشیاء وادهان...  بابونه

تخم مرغ با هم مخلوط کرده بر پلک ضماد کنند .... یافته شودمسهل صفرا دهند و آب کشنیز سبز و روغن گل و زردة 

لعاب حلبه و تخم کتان که در شیر تازه برآورده بقطور  استو اگر گمان شود که درینجا مادة غلیظ مجففه محتاج تحلیل 

و  استمجرب  آب بهسه مرخ و لعاب اسبغول و موم و روغن گل بر پلک دائم گذاشتن درین .... باشند تحلیل نمایند 

چشم نهادن نیز ناف  بود و ... بعضی سفیدة تخم مرغ عو  لعاب اسبغول داخل می کنند و بنفشه پخته ضماد ساختن 

اکحال مدمعه مانند شیاف ارسطراطیس و شیاف احمرلین جهت تحلیل مادة غلیظ استعمال نمایند و اگر با گاه گاهی 
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و حمرت آن باشد عدس مقشر شحم انار کوفته بمیفختج سرشته از روغن گل داخل کرده شب ....سیالن اشک و غلظ 

ـندی و شیرخشت و ....شه یا خمیرةبنفشه بر پلک ضماد نمایند و به بندند و اگر محتاج تلیین طبیعت باشد بقرص بنف

ترنجبین کنند و در آخر اکتحال بمدمعات مثل برود حصرم و باسلیقون و کحل غریزی و روشنائی نمایند و اگر جسا تا 

آرند و درین مر  اجتناب از  عمل بهدر جسا ملتحمه گذشت .... بملتحمه منتهی گردد تدبیر ش از فصد و مسهل 

جماع بسیار و حرکات عنیفه و سیر در آفتاب و نشستن غریب اتش و مانند آن نمایند و تناول  مجففات و تب مفرط و

لطیفة مرطبة تفه مثل شوربای گوشت بزغاله و بچة گوسفند یک ساله و چوزة مرغ و حریرة روغن بادام زردة .... اغذیة 

و حلویات جید الزم گیرند و چون اکثر مادة ....بیضه نیمبرشت و اکثار تناول امراق و ثرید و فواکه و رطب مثل زردآلو 

این بخارات خلط یابس سوداوی می باشد و آن بدون انضاج اخراج نمی یابد پس باید که اوال چند روز منضج سودا دهند 

ابلی و سودا یا مطبوخ افتیمون و هلیلة ک مسهل بهو نشاسته و شیر بز و مانند آن بخورانند و بعد از آن تنقیه .....و حریرة 

ادویه محلله مرطبه مانند بنفشه و  در آنبر آبیکه .... سفوف سودا نمایند و اگر مانعی نباشد فصد بر مسهل مقدم دارند 

نمایند و شیر دختران  انکبابو جو کوفته و سبوس گندم جوشانیده باشند چند مرتبه  الملک اکلیلو  بابونهبرگ خطمی و 

موده در چشم چکانند و ایضاً العبه مانند لعاب بهدانه و حلبة تخم کتان بچکانند و دوشند و اکحال را در آن حل ن.... 

سرمه سا نموده اکتحال نمایند که صالبات را تحلیل میدهد  .... نشاستة کتیرا صمغ عربی مامیران چینی شادنج عدسی 

.... گرم تکمید نمایند و سعوط  آب بهو اگر تحلیل صالبت آن دشوار گردد بعد تنقیه هر روز یک دفعه چشم رابمالند و 

و گاهی ضماد برگ بنفشه و برگ  مفید استمرزنجو ش و زهرة کبک و روغن خیری زرد و شیر دختران نیز بعد تنقیه 

ابیض رقیق یا بعرق  شراب بهخبازی همه را .... خبازی و برگ خطمی و مانند آن می نمایند و حلبة تخم کتان اسبغول 

بادیان جوشانیده لعاب برآورده مریض را بر پشت خوابانیده در چشم چکانند و رفاده بدان تر نموده باالی پلک گذارند که 

اجمی  صالبات جفن را بعد تنقیه بدن تحلیل می نماید و ضماد زوفای رطب مخلوط بشحم اوز و کذا آرد باقال بحززة 

 1تخم بط و موم گداخته و کذا مرمکی سوده بر پلک و ...بقر به روغن کنجد و موم آمیخته  قمر آمیخته و کذا مغز ساق

 استزنگار بعسل آمیخته و بعد از ان تکمید باسفنج مبلول در آب گرم و کذا اکتحال مرمکی هر واحد ناف  جساه جفن 

تازه و العبه و ادهان و شیر زنان بحلبه و انطاکی در تذکره می گوید که مرطبات خورانند و تدهین بدان نمایند مثل شیر 

کشنیز در حار و عدس و شحم انار و مامیثا  آب بهبیضه ....شحوم خصوصاً شحم بط و ماکیان به شیاف احمر در بارد 

.... کشنیز در بارد و در نزهه  آب بهزنان در آن و  به شیرمطلقاً به روغن گل و آرد کرسنه کذلک و بعسل در حار و اشق 

ابتدا به تنقیه کنند و العبه و شحوم طال کنند اگر یابس باشد و اال زنگار و عسل و کذا مر بکار برند و بهترین شحوم که 
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و در  استبنفشه را درینجا خاصیت عجیب ... و از العبه حلبه و کتان  استدرینجا پیه مرغابی و مخ ساق بقر 

یکه مسطور شد کفایت کند و احتیاج تنقیه نباشد دستور بهرطبه اشیای م به طبیخیبوسهالعین ترطیب به تکمید و تنطیل 

و چون  شود میبحدیکه گمان جرب  گردد میـست که در آن باطن پلک برآمده و متکاثف و اندک سرخ .... غلظ اجفان

انتفاخ  جساً نمی باشد و ایضاً تاب  جسار.... پلک را برگردانند صاف از خشونت و خالی از جرب یا بنده اعرا  خاصد 

صالبت که گاه در یک پلک بود و گاه در هر  به خالفاین و گویند که غلظ مخصوص بپلک باالست  به خالفنیست 

و جساً یک جفن را تنها و سبب آن مادة غلیظ و احتباس  گردد میغلظ هر دو جفن را عار   444دو و بقول بعضی 

جهت تحلیل لطیف مادة آن و  باشد میر مر  مادی چشم و اکثر این تاب  جرب بود و گاه تاب  ه استابخره در آن 

بعقب طعام و اغذیة  استو ایالقی گوید که سبب او خواب  استبقای کثیف آن و بعضی گویند که سبب آن مادة رطب 

مولد بارد رطب و بخار غلیظ مولد مواد بارد رطب و بخار غلیظ و نفیس کرمانی میگوید که سببش بخارات غلیظة یابسه 

لیکن بخارات موجب صالبت و جسا میل به یبوست  باشد میاین بخارات سبب صالبت و جساجفن نیز  آنچهچن است

و گاه  گردد میزیاد دارند و درین مرغوبیت به رطوبت بیشتر و بدون لذع بود زیرا که لذاع باشند سالق از آن حادث 

بعد از بیدار شدن از خواب خصوصاً در شبهای غلظ بعد از مشی و عرق چون برسد بآن هوای سرد یا  گردد میحادث 

گذاشتن اطلیة بارده بر جفن بهم میرسد عالج تلطیف  سبب بهکه  بس استو بعد جرب و  شود میسرما و گاهی عار  

و بیضة نیمبرشت نمایند و بعد غذا عادت خواب ترک کنند و از شراب و .... تدبیر و اصالح غذا بشوربای چوزة مرغ و 

د اجتناب ورزند و بعد نضج تنقیه به مطبوخ هلیله و افتیمون کنند و بعد تنقیه اطریفل و اسطوخودوس علویخان انواع نبین

بخورند و از الجورد و حجر ارمنی و خستة خرما سوخته و ناردین سرمه ساخته در چشم کشند یا شیاف احمر لین 

و  بابونهبر مطبوخ  انکبابد و مداومت حمام و اکتحال نمایند و مامیثا و زعفران و مرمکی باالی پلک طال سازن

.... و بنفشه و خطمی نمایند و چشم را بمالند و یا بمیل و یا به شیاف احمر لین باطن پلک را بخارند و نط الملک اکلیل

و اگر غلظ برآمد و صلب باشد و باین تدابیر زائل نگردد جفن  استشیاف زعفران در باطن پلک اگر مانعی نباشد نیز ناف  

 گردد میرا برگردانیده بحجر قیشور و کف دریا یا برگ انجیر بخراشند و بقراط گوید که غلظ جفن گاهی محتاج به ادویه 

صاً وقتیکه چشم و غیر آن استعمال نمایند خصو به فصدکه در آن حدت بمقدار عظم باشد و آن ادویه را بعد تنقیه بدن 

الوج  و جلب الماده الیها  آنکه ادویه حاده قبل از تنقیه اکثر احداث ورم حار می نمایند بشده به جهتبآن متهبج باشد 

نفوذ ریح بخاری در جوهر آن بهم رسد و حمیات مزمنه و سهریه و در ابتدای  سبب بهکه  استورم ریحی  تهبج جفن

ه مانند ذات الریه و لیثر غس این مر  عار  شود ولی الحقیقت عر  امرا  استسقا و سوءالتنقیه و اورام رطب
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مذکوره است و جون ناقصین را حادث گردد اکثر منذر بنکس مر  بود و خصوصاً هر گاه با تهبج در سائر اعضا ضمور 

ی و بیشتر در و هزال باشد بالجمله اکثر اورام ریحی جفن عقب ضعف که معده و بعد فساد هضم و ضعف حرارت غریز

میل حرارت بظاهر و برودت بباطن و گاهی از گزیدن حیوانات مثل مگس و زنبور و عنکبوت یا پشه و  به جهتتابستان 

و اکلیل  بابونهو تکمید بسبوس گندم و جاورس و نمک و یا طبیخ  استمانند اینها بهم میرسد عالج تدبیر ش ازالة سبب 

و بوره ارمنی و  به سرکههر یک جهار ماشه در مثانة گوسفند انداخته و لطوخ جفن و بیخ بادرنجبویه و مکوه و افسنتین 

و مانند آن ... و مرزنجو ش و برگ کرفس و بادیان و  بابونهبر طبیخ  انکبابتجفیف و تلطیف غذا و ریاضت معتدل و 

و اگر آثار کثرت بلغم یافته  ستاسفید بود و یا شراب بر سنگ گرم انداخته بخار آن به پلک رسانند که انف  المعالجات 

بهم آمیخته پلک را  گرم نیمو آب  به سرکهطال کنند و  به سرکهشود تنقیه آن نمایند و اطریفل کبیر خورانند وج و صبر 

 آنچهضعف معده و کبد باشد تقویت آن هر دو نمایند بقرص گل و قرص زرشک یا سکنجبین و  سبب به آنچهبشویند و 

در تابستان  و آنچهبود برای جذب سمیت و تحلیل تریاق فاروق یا تریاق اربعه و نمک و زیت بمالند از گزیدن حیوانات 

گرم  آب به عده به به گالبافتد به شیاف سنبل و خوالن و آب کشنیز سبز و اندکی صبر عالج کنند و بقول رازی دل 

و همچنین شیاف مامیثا و  استسون از مجربات عصابه نرم به بندند و در ناقین ضماد انی بر آنصرف تکمید نمایند و 

 آنچهضعف قوت و سقوط آن چن سبب بهو گاهی  باشد میاو  اسبابو آن گاهی از تهبج و   ثقل اجفان... صبر و مکوه و 

شرناق  سبب بهغلظ یا صالبت چشم و پلک و یا  سبب بهدردق بهم میرسد و گاهی در ابتدای نوائب حمیّات و گاهی 

مرضی نمایند که سبب آن باشد و بکحل الجواهر و یا شیاف سنبل تقویت جفن نمایند و گویند که از ادویه عالج تدبیر 

 استسبب آن ریاح بخاری غلیظ  استو آن حرکت عضالت پلک  اختالج جفنمرکبه نافعة آن شیاف ارسطوسانیوس 

و گاه مواد بریاح بخاریه  گردد می که حرکت نماید برای خروج و اکثر از اعرا  نفسانی مثل غم غضب و فرح عار 

و صعتر و  الملک اکلیلمطبوخ  آب بهعالج برای تسخین و تحلیل تکمید جفن نمایند مثالً اسفنج  شود میمنحل 

به روغن سوسن یا روغن شبت تدهین نمایند و اگر فائده نشود و بدن  عده بهمرزنجو ش تر نموده و بدان تکمید کنند 

سوده طال نمایند و ذرور  آب بهاکتحال کنند و دارچینی  استممتلی باشد جندبیدستر به روغن زنبق که بالخاصیت مفید 

اکثر کمودی و سبزی پلک  کمودت و خضرت جفن 445مامیران بکار برند و هر چه در اختالج مطلق مسطور شد 

زخم یا ضربه و لطمه و گاهی بعد قی قوی عار  شود عالج اگر حرارت باشد اول فصد کنند و مسهل دهند و  سبب به

سنگ فلفل سوده و یا سفال نوبر هم سوده و یا  عده بهصندل و مرداسنگ یگالب سوده طال کنند تا حرارت زائل شود 

آمیخته پنبه نو بدان تر کرده بر پلک نهند و یا .... در آب گرم  سوده و یا زرنیخ و سرکه طال نمایند و آب بهتخم ترب 
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ی مساوی باریک سائیده در آنبر پلک گذارند و یا زرنیخ زرد و حجر فلفل و مرداسنگ ونمک ان گرم نیمسوده  آب بهنمک 

ن ضماد کنند و داخلیو مرهم بهدر آب کشنیز سبز آمیخته شیاف سازند و وقت حاجت سوده طال نمایند و اگر طول کند 

و آن زیاده از قدر  استو آن عبارت از بسیاری برهم زدن پلک  کثرت طرفاگر ازین هم تحلیل نشود بمقرا  بردارند 

و یا بثرة چشم و جفن و باصحاب تمدد و کسانی را که  استو سبب آن یا قذی خفیف  استحاجت و بی اراده مر  

ه منذر بتمدد یا تشنج است و گاهی در جبلت و حالت صحت از تمکن ـیای تمدد باشند نیز افتد و در امرا  حاد...

که در فصول آنها  آن استاز قذی یا بثره یا تمدد باشد عالجش هم آنچهو محرور الدماغ را نیز عالج  باشد میعادت 

مادة دماغ از حرارت مزاج دماغ بود در مادی تنقیه  آنچهدر جبلت و حال صحت بود العالج است و  آنچهمذکور شد و 

نمایند و در ساذج تعدیل مزاج اصالح آن بطوریکه در امرا  دماغی حار مسطور گشت و در مقاصدست که درین علت 

سپش که ...  قمل و قمقام اجفاندوایی سود ندارد مگر آنکه مر و صبر مساوی در گالب حل کرده در ماق اکبر بچکانند 

قام از قمل کوچک بود با پایهای بسیار ریزه و گندم رنگ و با حمرت و در بیخ موی مژه از رطوبت عفن متولد شود و قم

و بعضی گویند که قمقام  باشد میو لهذا خار ش درین زیاده از قمل .... کثرت حدت در مادة این و قلت  به جهتغبرت 

ای او ظاهر بود و بزرگتر و سرخ با پایهای بسیار ریزه و فربه تر از قمل و مدورالشکل و آنرا که پایه استبزرگتر از قمل 

از قمقام باشد قرده خوانند و آنکه در غایت صغر بود و سفید باشد صئبان نامند و مالنفیس گوید که قمقام متشبث 

حتی که گمان میکند هر گاه بسوی او نظر کند که آن اصول شعرست که قدری ورم  باشد می در آنبمسام و غائص 

و غلیظ تر قمقام و اگر از آن زیاده غلیظ تر بود قردان  استد کند و اگر بسیار از آن قمل تول استکرده پس اگر کم 

از امتالی راس از اخالط غلیظ بهم میرسند و بصاحبان مزاج حار رطب و .... بهمرسد و بقول ابن تلمیذ قمل و قمقام 

بسیار .... و بقول شیخ بیشتر کسانی را که اغذیه غلیظ ردی مولد  شود میپیران و در زمستان و بلدان رطبه عار  

و بدن کثیف میدارند و بحمام نمیروند بهم میرسد و تولد قمل از مواد صفراوی و  کنند میمیخورند و ریاضت کم 

و از بدن صعود ا به جهت استقریب به ظاهر جلد .... سوداوی و دموی نمی باشد بلکه از یک مادة رطوبت که آن مادة 

و همچنین از  گردد میبسوی سهر و چشم و دف  طبیعت بسوی جلد و بیخ مود عمل حرارت غریبه عفنیه در آن متولد 

و تولد آن گاه داخل  شود میپیدا  در آننسبت مژگان بنحو مذکور قمل و قمقام .... دف  طبیعت فضول چشم را بجانب 

تخلخل مسام در آن هنگام بسوی ظاهر جلد بر می آید و گاهی بظاهر و این با خار ش بود و بخاریدن و  باشد میمسام 

و درین صورت بآن خار ش نمی باشد مگر وقت حرکت نمودن و گزیدن آن عضو را عالج اول نضج ماده  باشد می.... 

جالینوس قوقایا یا ایارج ... و حب ایارج  مسهل بهبمنضج بلغم یا ماءاالصول نموده تنقیه بدن و سر از رطوبت عفنه 
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و بقول  استنمایند و گویند که صبر دو درم دارچینی مصطکی هر واحد رب  درم نیز منقی مادة مؤلد قمل و قمقام 

نیم جزو و دیگر یک یک جزوست و بعد تنقیه غراغر .... انطاکی تکثیر تناول این دوا در زمانة قمل مطلق ناف  لیکن 

و امثال آن یا ایارج فیقرای محلول بماءالعسل یا آب گرم یا بمری و متصله بر نهار و در حمام از سکنجبین و خردل 

شور یا آب شور تلخ یا آب نمک یا آب شب مطبوخ یا آب کبریتی یا آب .... عسل یا سرکة عنصلی کنند و بعد از آن 

ابشویند پس روغن مطبوخ مویزج یا عاقرقرحا یا نطرون یا بورة ارمنی یا نقوع جند بیدستر مکرر چشم ر آب بهچقندر یا 

ـکوی تلخ در مژگان بالند و یا صبر و مویزج طال نمایند و بسرکة عنصل بشویند و یا مرمکی و یا زراوند طویل ....خستة 

سائیده  بر ....چقندر و زیت و کبریت و یا بورة تنها  آب بهسوده به روغن سرشته بر پلک طال کنند و یا شی یمانی تنها یا 

شب یمانی با نصف وزن آن مویزج سائیده بمیل آلوده بمالند و یا صبر و بورة ارمنی از هر واحد نیم اجفان بمالند و یا 

بشویند و مویزج و بوره .... جزو اضافه کنند و با سرکة عنصل سرشته پلک معلق بدست برداشته با شفار پلک بمالند پس 

ک توله مس سوخته مویزج حنای خشک حضض هر دوای نیکوست آنرا سوده بمالند و یا این کحل شب یمانی سوخته ی

اکتحال بکحل روشنائی و شیاف اخضر و طالی مویزج .... یک نیم توله در آب مطبوخ افسنتین تا دو پاس صالیه کرده 

شیح ارمنی سرشته بر جفن ناف  و کذا زرنیخ سرخ و مویزج و  آب بهی مساوی کوفته در آنشب زاج پشکل بز نمک ان

که در  به زیتسیماب و شب افزایند و مساوی بگیرند قوی تر گردد و کذا لطوخ اجفان .... ال کردن صمغ عربی سوده ط

در  446آن کبریت حل کرده باشند و کذا شب دو درم مویزج یک درم صبر نیم درم بورق نیم درم مثل غبار سائیده 

را در سیماب فرو برند و بعد از آنکه و اگر میل  استسرکة عنصل حل کرده بر طرف جفن مالیدن قاتل قمل و قمقام 

و سائر  آن است.... آنکه رائحه سیما به جهترائحه سیماب در آن اثر کرده باشد تنها بر جفن بمالند نیز قمل را میکشند 

برگ حنا یا شریفه یا  آب بهکه سیماب را  آن استبرابری آن نمیکند و بهتر  آب بهحیوانات صغار را و هیچ دوائی درین 

بر آب  انکبابو کثرت دخول حمام بر نهار و ... حل کرده بمیل بر پلک کشند و ترک عشا  فنجنکشتیمون هندی یا افت

و  استشور و استعمال ریاضات مفید و اجتناب از اغذیة غلیظه کثیر الفضول و میوهةای تر تازه و شیر و انجیر واجب 

فه مثل نان گندم سفیذ و چوجة مرغ و کبک و دراج و امثال لطی... بعضی مداومت اکل انجیر خشک مفید گفته اند و غـ

اینها باشد طبری گوید که طبیب نگاه کند بصورت قل و قمقام اگر به بیخ مو چسبیده اند و حرکتی ندارند مادة آنها 

قوی  ماده متوجه تنقیه آن گردد یعنی رقیق را بدوای حسب بهو اگر حرکت دارند مادة آن لطیف باشد پس .... غلیظ 

باین ترتیب نماید که تا هفت روز ماءاالصول دهند .... استفراغ نماید و در مادة غلیظ بدوای خفیف قان  نگردد و بلکه 

بشربت انجیر که یک من انجیر سفید را در سه من آب شیرین یک شبانه روز خیسانیده آب دیگر داخل کرده بجوشانند 
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ل کرده بقوام آمرند پس بست درم آن با بست درم ماءاالصول بیاشامند و بعد داخ.... و بعد مهرا شدن مالیده صاف نموده 

از آشامیدن مطبوخ یک ... هفت روز مطبوخ افتیمون نوشانند و اصالح غذا کنند و از تخلیط اغذیه من  نمایند و بعد 

حا و مویزج و منفختیج شربت حب ایارج و یک شربت حب قوقایا بدهند و بعد تقین نقای بدن از فضول غرغره بعا قرقر

که در حمام کنند و از تدابیر قشور حب خروع بورة ارمنی برگ  آن استو مری نبطی و مانند آن بر ناشتا نمایند و بهتر 

ناردین مویزج هر  به روغنخبازی هر واحد یک دانگ نمک سوخته یک قیراط برگ غار یک دانگ و نیم توتیای بریان 

روغن خروع جوشانیده نیم درم کوفته بحریر بیخته میل آهن یا مس در سیماب فرو  واحد یک درم سرمة اصفهانی در

برند تا بوی سیماب اخذ کند و اگر سیماب از آن بچسبد بمالئمت صاف کرده بمیل مذکور اکتحال بدان کحل نمایند 

حال بید انجیر و یا روغن بغیر انکه میل بحدقه رسد بلکه بر اجفان بگردانند فقط و اگر زوال آن دشوار گردد به اکت

ناردین و یا روغن قسط اکتحال نمایند و آشامیدن روغن بیدانجیر با حریرة سبوس گندم چند روز الزم گیرند پس 

ی سرکه بسرشند به اندکشحم انار مساوی کوفته و آرد کرسنه  الغار حباکتحال بکحل مذکور نمایند و عاقرقرحا مویزج 

یعنی ریختن مژگان سببش  انتثار اهدابد نمایند و این ضماد تنها نیز کفایت می نماید که مثل خمیر گردد بر جفن ضما

در  آنچهقلت مادة غذا بود چن سبب بهیا  استاز ماده  آنچهیا از جهت مادة غذای شعر بود و یا از جهت موض  نبات شعر 

 سبب بهاواخر امرا  حادة صعبه که در آن تولد خون کم گردد و حرارت تحلیل یابد بعض ناقهین را بهم میرسد و یا 

فساد ماده و  سبب بهغلظت ماده و اصله و عدم نفوذ آن در مسام باشد و یا  سبب بهکثرت ماده زیاده از حد الئق و یا 

سد محترقه صفراوی یا سوداوی یا بلغمی قریب بنبت مو باشد مخالطت اخالط فا به جهتمیل آن بحدت و حرافت 

می گردد از اصل تولد خود هنگامیکه غلبة مائیت بر خون ... مانند آنکه در داءالثعلب و جذام واق  می شود و گاه ماده 

د و انعدام مسام اتساع مسام و یا ضیق آن و یا انسدا سبب بهیا  استاز جهت موض   آنچهنزد استسقا و اما  آنچهباشد چن

ورم و یا تاکل اجفان بود تشخیص اقسام مذکوره باید که نظر کنند بسوی جفن و منبت اهداب اگر الغری جفن و ... 

خشکی جلد محسوس گردد و با التهاب بود و در تابستان و سن جوانی افتد از اخالط محترقة صفراوی باشد و اگر 

دا بود از سودا باشد و اگر سفیدی جلد با آثار غلبة بلغم باشد از بلغم کمودت جفن با الغری و یبس و آثار غلبة سو

محترق بود و اگر آثار مذکوره نیز یافته نشود و عالمات غلبة دم بلغمی ظاهر باشند از کثرت مادة غذا باشند و اگر این 

انعدام بمسام بود حاصل آنکه عالمات هم نباشد تقدم جدری یا جراحت یا حرق نار دریافت کنند اگر باشد از انسداد و 

اگر ریختن اهداب با غلظت و صالبت اجفان و سرخی و لذع و تاکل و خار ش کنارهای پلک باشد و سببش سالق بود و 

اگر عالمات مذکور و در پلک آفت محسوس ظاهر نباشد سببش یبس و قلت مادة غذای مو و یا بهم رسیدن رطوبت 
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مذکور شده  اسبابفان ئ اختالط آن بغذای مو از جنس داءالثعلب بود و یا از دیگر حاده یا مالحه یا بورقیه در بیخ اج

بتوسی  اغذیة جیده مرطبه و  استاز قلت مادة غذا بود معالجة او انعا ش قوت  آنچه ماده سبب بهعالج انتثار اهداب 

رانند و استعمال خرمای سوخته استعمال ادویه جاذبة مادة شعر یاجفان مثالً گوشت حمالن و زردة بیضه نیم برشت خو

سنبل هندی الجورد مغسول نرم سوده بحریر بیخته اکتحال نمایند و ترطیب استحمام و ترک جماع و استفراغ بالمره 

پس اگر بدن مریض تغذیه نیابد و ترطیب آنرا حاصل نگردد نظر نمایند بسوی تغییر مزاج آالت غذا یا بحال کبد او اگر 

از موان  اغتذا عار  شده  آنچهدر تعدیل طبیعت او نمایند و ایضاً بسائر اعرا  نظر کنند و  تغیر یافته شود کوشش

باشد تدارک آن ننمایند و بعد از آن اکتحال بچیزی که باعث تدمی  نگردد بلکه بچیزی که سرخ گرداند بیخ مو را تا 

گر ساذج هندی مامیران هلیلة زرد بسد مکه آنکه تقویت یابد بر جذب غذای خود مثل باسلیقون و روشنائی نمایند و ا

کثرت  سبب به آنچهیک درم مشک یک دانگ سوده اکتحال نمایند انتثار و دم  را من  کند و اصول شعر را گرم نماید و 

بعد از آن غراغر و مضوغات و سعوطات  447بلغم و حب ایارج و قوقایا تنقیه سر وچشم نمایند  مسهل بهرطوبت باشد 

عمال کنند و تقلیل غذا نمایند و غذا ناشف رطوبت مثل قلیه ها خورانند و از خوردن فواکه رطب و آب بسیار و منقیه است

از جماع بتدزیج من  ادویه بعد از ان باکحال جاذب رطوبت و اشک آور مثل کحل دارفلفل و باسلیقون اکبر اکتحال کنند 

سبب غلظت رطوبت باشد زیر پلک  آنچهنمایند بهتر باشد و و اگر در روشنائی قدری دارچینی افزوده مدام اکتحال 

بهمرسد حسب رنگ جفن که مائل بسفیدی یا زردی  یا سرخی یا کمودت بود عالج هر یک مثل داءالثعلب تنقیه از 

 هر نوع مسطورست طال کنند و بعد زوال.... مسهل خلط غالب فاعل مر  نمایند و بعد از تنقیه اطلیة که در داءالثعلب 

سبب اکحال منبت اهداب مثالً الجورد سنبل هندی پوست صنوبر خستة خرمای سوخته حجر ارمنی دخان کندر مساوی 

نرم سوده بحریر بیخته استعمال نمایند و اگر خواهند خستة خرمای سوخته دو نیم جزو دخان کندر دو جزو سنبل هندی 

زو نرم کوفته بحریر بیخته به استعمال آرند سرگین یک نیم جزو حب بلسان یک خیم جزو الجورد غیر مغسول پنج ج

خرگو ش هشت درم سرگین بز کوهی سه درم باریک سائیده اکتحال کننداهداب برویاند و در تجربه حکیم عابد رسیده  

و استخوان  استمجرب حکیم ممدوح  آب بهو اگر موی انسان بسوزند و زبد البحر و بادام تلخ افزوده طال نمایند درین 

سرگین مو ش صدف سوخته فلفل هر واحد یک جزو و زعفران چهار جزو و ناردین سه جزو  الطیب سنبلمای سوخته خر

که روز  استاالثر است  این  انبات موی مجرب و عجیب.... و خستة تمر محرق دو جزو سائیده کحل سازند و ترکیبی 

سر آنرا پوشیده بر طاق گذارند و بعد از یک هفته بشب یکشنبه شیر عشر در چراغ نو پر کرده و از پنبه نو فتیله نهاده 

یک شنبه چراغ مذکور را از روغن کنجد خالص پرنموده همان فتیله را بسوزند و دودة آن بستانند و چند روز در چشم 
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کماه پرورده  آب بهسرد کرده و فقرالیهود ساذج سوخته و اثمد  شراب بهکشند و اکتحال بورق و تخم خرمای سوخته 

بفحوای حدیث شریف و نخالة طال و برادة آبنوس یک شبانه روز در شراب کهنه تر کرده خشک نموده کوفته بیخته و 

و مگس سوخته و صمغ بطم و مصطکی و شیاف مامیثا و زیت که سلخ الحیه در آن ... حجر الیهود بخون خفا ش 

صنوبر و راتینج و بطم و مر و .... خته و کذا ادخنة بعض ادویه انداخته چهل روز در آفتاب آویزند و بسرگین خروس سو

و طال تخم خرمای سوخته  آن استمیعه و قطران و زفت و صمغ صنوبر بر منبت شعر هر واحد مان  تناثر شعر و منبت 

شحم بنج و جعدة جبلی و سرگین مو ش به روغن سوسن سرشته و کذا ...سوده به روغن آس آمیخته و کذا زوفای رطب 

فساد کیفیت مادة غذای شعر باشد  سبب به آنچهبر منبت شعر همین اثر دارد و  بابونهاوز و کذا زردی بیضه و کذا عصارة 

هر واحد نمایند پس تعدیل مزاج و  حسب بهات و حبوب مخرجة صفرا و سودا و رطوبات فضلیه به مطبوخو سر ... 

مذکور شد بکار برند و .... کدو کنند و بعد از آن اکحال منبت  مثل روغن بنفشه و بادهان اغذیة ملیمهتدهین راس 

کشنیز مجرب و  آب بهتنها و  الطیب سنبل 1و کذا  مفید استکحل بنفسجی و شیاف کندر نیز در انبات شعر اهداب 

اکتحال همچنین حجر ارمنی با الجورد یا شنج سوخته بر بیخ مو مالیدن خستة خرمای سوخته سه درم و ناردین دو درم 

و فندق سوخته سائیده بشحم بز یا خرس  مفید استبمگس که سر ش دور نموده خشک کرده باشند نیز  1نمودن و 

و اثمد مشوی قلقطار زاج محرق مساوی یا هر سه بعسل سرشته سوخته سائیده  آن استو مسود ... سرشته طال نمودن 

است و اگر   جذام باشد ناف .... طال کردن برای انتثار  هبه سرکدر چشم کشیدن ناف  و هلیلة سیاه مازوی سبز سوخته 

بادام تلخ و شیرین هر دو بسوزند و خاکستر آنها مساوی بگیرند و خاکستر برگ خشک آزاد و درخت و انزروت سوخته 

فنجنکشت سوخته دو ثلث درم و اقلیمیای فضه دو درم همه را سائیده بحریر .... هر یک یک درم و شادنج عدسی 

بز حل  به شیرخته پس الدن مثل مجموع ادویه داخل کرده سائیده بزهرة نر گاو سرشته شیاف سازند و خشک کرده بی

گرم بشویند از هر  آب بهکرده در هر چشم سه میل بکشند مابین هر میل راحت داده پس بحمام داخل شوند و روی 

محترق یافته شود تنقیه بدن به مطبوخ هلیله یا به ... سبب که باشد موی برویاند طبری گوید که اگر عالمت اختالط 

واجب و احتمال  حسب بهمطبوخ افتیمون و حجر الجورد و حجر ارمنی نمایند و فصد باسلیق و صافن و قیفال کشایند 

بتعدیل مزاج باغذیة محموده مؤلد دم رطب و بعد از آن حجر الجورد مغسول دو درم الدن .... قوت اگر مانعی نباشد 

و اگر ماده .... ه خوشبو حجر ارمنی هر واحد یک درم حنای محرق دو ثلث درم نرم سوده بحریر بیخته صبح و شام سیا

قی نماید و یا از دهان مریض آید تلخ باشد و در دهان و کام تلخی بسیار یابد  آنچهمتغیر بمراریت بحدی شده باشد که 

گل خالص بیاشامند و مقعد او را به روغن گل .... درم اسبغول  استفراغ آن بنقوع صبر نمایند و هر شب وقت خواب دو
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گرم تکمید نمایند و آشامیدن ماءالشعیر و تدبیر مرحب الزم گیرند و چون دانند که مرة صفرا زائل گردید در چشم او 

 استن باذام ناف  تکمید چشم نمایند و استعمال ماءالجبن به روغ گرم نیم آب بهمکرر .... چند روز متوالی شیر دختران 

.... باین طور که بوزیدان تودری هر یک پنج درم تخم خشخا ش سفید ده درم تخم خرفه نشاسته صمغ بادام مغز بادام 

درم همه را سوده سه درم آنرا بر سی درم ماءالجبن ریخته با سه درم روغن بادام شیرین بیاشامند و تا دو ساعت کامل 

و چون بدین طریق استعمال نمایند مزاج باعتدال می آید و مو .... بین بزوری بیاشامند صبر نمایند پس پانزده درم سکنج

تمریح  448برگ بید و لعاب حلبه  آب بهمیروید و اگر احتیاج باعانت طبیعت روئیدن مو باشد به روغن الدن مخلوط 

و ماءاللحم تغذیه کند و جماع  آب بهمثل کموض  نمایند و اگر باین تدابیر مو در روئیدن تاخیر نماید علیل باغذیه مقویه 

گرم که در آن بیخ هلیون و تخم پیاز جوشانیده باشند شستن موض   آب بهننماید و حرکت زیاده از قدر عادت کند و 

و حب ایارج و حب اصطمخیقون یا حب اسطوخودوس تنقیه کنند و  مسهل بهخلط بلغمی باشد  سبب بهالزم گیرند و اگر 

حجر ارمنی کبریت سوخته سم بز سوخته سرمة اصفهانی حنای سوخته مساوی نرم سوده اکتحال نمایند  حجر الجورد و

و چون مو بروئیدن ابتدا نماید اندک آب بادیان مروق برین کحل افزوده بسرشند و خشک نموده سوده استعمال نمایند و 

ة گاو بر آن بمالند و در جمی  تدابیر مذکوره اگر مو قدری برآمده توقف نماید و بحد طبعی بلند نگردد و اندک زهر

گفته که عالج ریختن اشفار که .... مریض از اغذیة مؤلد خلط محدث آن علت اجتناب نماید و تمر قندی در قرابادین 

که میل را در آب پیاز فشرده فرو برند و بر موض  آن هر روز چند مرتبه بمالند و طال  آن استداءالثعلب باشد  سبب به

سبب کثرت رطوبت مرخیه موجب اتساع مسام  آنچه موض  سبب بهعالج انتثار اهداب مایند باطلیة مختصه بداءالثعلب ن

بلغم و ایارجات و حبوب و تدبیر مجفف و  مسهل بهو منافذ اهداب باشد و عالمات غلبة بلغم مدرک گردد استفراغ 

باعث تدمی  و امتصاص و استفراغ بلغم گردد مانند شیاف احمر حاد و  آنچهتقلیل غذا و اکتحال ب.... ریاضت شاقه و 

بحریر بیخته اکتحال .... اخضر حاد نمایند و ایضاً برای اتساع ثقبة اهداب هلیلة کابلی آمله هر دو سوخته آس محرو 

ر چشم گذارند و از ضیق مسام جلد باشد مکرر بحمام روند و روغن بنفشه و روغن بادام ب آنچهو  مفید استنمودن 

از جدری یا جراحت یا حرق نار افتد  آنچهبر چشم نمایند و  گرم نیمنطول بمرطبات مثل روغن بنفشه و روغن نیلوفر 

بسوی بیخ اهداب نظر کنند اگر جلد محترق و مسام منعدم شده باشند العالج بود و اگر مسام فاسد و جلد محترق نشده 

و خاکستر قیصوم و گل ارمنی سوخته هر واحد یک درم فرفیون تازه دو حبه شادنج بسوزند و خاکستر او .... باشد بر 

متعلق گردد پس اگر ازین کحل .... عدسی پنج درم باریک سائیده بیخته اکتحال خفیف بدان نمایند حتی که بمیل مانند 

تاکل و سالق باشد  سبب بهد أ متغیر گردد استعمال او ترک کنند و تبرید چشم او به شیاف ابیض و برود بنفسجی نماین
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انتثار حادث از  استتدبیر ش مسطور شد وبعد استعمال ادویه و شیاف دیزج بحجر ارمنی اکتحال نمایند که بسیار ناف  

.... خلط حادر او مصلح خلط و مقوی عضوست و شیخ میفرماید که اکتحال بسرگین مو ش محرق و غیر محرق بعسل و 

و آنکه برای ریختن مژه که با سرخی و خار ش شدید و  استو محلل خلط ردی جفن  تاسبرای انتثار سالقی ناف  

تا مهرا شود در موض  علت بچسبانند .... که انار را با جمی  اجزای او در سرکه  استتاکل اشفار باشد بتجربه رسیده این 

یف حکیم کبیر علی خان از و این کحل تال استو بعضی گویند که این دوا از مسکنات حدت صفرا و منبت اهداب 

حجر الجورد شسته هر یک سه ماشه حضض  الطیب سنبلخستة خرما خستة هلیله زرد هر دو سوخته  استمجربات 

کشنیز سبز صالیه کرده بکار برند و اقلیمیا قلقطار زاج مساوی سائیده نیز معین روئیدن اشفاراست و  آب بهچهار ماشه 

و اگر در اجفان غلظ باشد آنرا زائل  استخاکستر قصب مساوی اکتحال کردن ناف  بقول ایالقی زبل الفار سرگین بز 

کندر دارفلفل مکد رب  درم  الطیب سنبلزعفران گل سرخ مرمکی ... کند و اگر اثمد رصاص محرق مکد نیم درم توبال 

ویاند و اصالح چشم طفل خستة خرمای سوخته سه چند جمله ادویه سائیده به روغن بلسان آلوده استعمال کنند شعر بر

که در بینی سوراخ  استو بس  گردد میعلی بن زید گوید که چون انتثار اهداب دوام یابد مؤدی بنا صور .... و غیره 

میکند و از آن ریم بر می آید و ایضاً امین الدوله گوید که در عالج آن تاخیر ننمایند که مزمن گردد مؤدی بنا صور 

مه مسطوراست که اگر رصاص را با روغن زیتون یا روغن کنجد بر سنگ بسایند تا که روغن و در کتاب الرح گردد می

که موی مژه بر  آن استشعر منقلب   شعر منقلب و شعر زائدغلیظ گردد طال نمایند موی پلک و ابرو و غیره بروید 

لد و از آن اشک بر آید و موض  خود بروید و سر آن واژگون بسوی داخل چشم باشد و هنگام حرکت پلک در چشم بخ

قبول مواد گردد و از آن سبل و دمعه و حکه و حمرت و نخس و ضعف بصر عار  شود و .... بدان سبب چشم ضعیف 

در چشم بخلد و .... شعر زائد آنکه موی زائد در باطن جفن اعلی ابد غیر موض  مژه بروید پس اگر مستقیم بسوی چشم 

ف بیرون باشد مضرت کثیر ببصر نرساند بلکه بر حدقه آویخته بود و هنگام رؤیت ضرر ببصر رساند و اگر منقلب بطر

تولد شعر منقلب و زائد کثرت رطوبت عفن غیر شدید الرداءت و بی حدت .... اشیا بر ظاهر آنها خطوط سیاه دیده شود و 

در جفن ... د از رطوبات عفنه که در جرم پلک و نزد اشفار جم  گردد و بعضی سببش کثرت ابخره ردیه متول استو لذع 

و بعضی رطوبت فاسد غیر عفن نوشته اند و اکثر بصاحبان امزجة رطبه و پیران و در زمستان و بلدان رطبه بهم میرسد و 

یا رطوبت یا  استسبب شعر منقلب اکثر غلبة یبوست ..... عسرالبرء و موروثی بود و بیشتر در جفن اعلی می افتد و بقول 

و حب ایارج  مسهل بهم بحدی که نفوذ ننماید در آن باستقامت عالج بعد از نضج ماده تنقیه بدن و دماغ کجی ثقبة مسا

ات دیگر بسر دارو مثل تربد و غاریقون و ایارج به مطبوخیا به مطبوخ افتیمون و حب قوقایا  و حب اصطمخیقون و یا 
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تنقیه کنند و اطریفل و مربای هلیله و هلیلة زرد با ....  آن مسهل بهفیقرا هر یک نیم درم نمایند و اگر مزاج گرم باشد 

گرم و سعوط  آب بهفیقرای محلول  ایارج بهشکر و اسطوخودوس بخورانند و غراغر و سعوطات و مضوغات مثل غرغره 

و قرنفل و جوزبوا در مزاج باردة هلیله زرد و کابلی در مزاج گرم و ریختن آب او از دهن  449.... فلفل و کند ش و مض  

و بهر تقویت سر و چشم و تحلیل رطوبت عنبر  استآرند و گویند که فصد عروق راس در جمی  انواع ناف   عمل به

رطبه و اغذیة غلیظه و آشامیدن آب  ببویند و اصالح غذا و تقلیل آن نمایند و از تناول مرطبات مانند امراق و فواکه

بسیار و امتال و تخمه و جماع احتراز کنند و بعد از تنقیه برای تحلیل رطوبت موجب مر  اکحال حاده منقیه جفن مثل 

باسلیقون و روشنائی و شیاف احمر حاد و اخضر حاد و دیزج استعمال نمایند و نسخهای آنها در امرا  چشم مسطور 

دمعه یا اخالط فاسده باشد شیاف ابلیجی بکار برند و اگر ابقر  و رب  وزن آن اثمد هر دو را سائیده  شدند و اگر با آن

اکتحال نمایند نف  بلیغ نماید و اگر توتیا سه جزو افیون هفت جزو حضض پانزده جزو شکر بست و یک جزو بعسل و 

مفید ند برای این مر  و اکثر امرا  چشم سرکه در ظرف مس با چوب مغیالن بسایند و شیاف ساخته استعمال نمای

و اگر نوشادر ایلوه گیر و گل چمیلی منسل کنبری سجی لوته از هر یک یک ماشه خوب سائیده مثل سرمه در  است

و اگر زلوی کالن یک عدد بگیرند و بر زمین بگذارند که روان  استچشم کشند پربال و نیز بآهنی را مفید و مجرب 

از هر دو نر انگشت پخش نمایند تا بمیرده در افتاب خشک کرده در پنبه پیچیده فتیله سازند و  گردد پس سر و دم آن

در چراغ روغن سیاه انداخته بیفروزند و کاجل آن گرفته در چشم کشند در من  روئیدن شعر زائد و ریزانیدن آن مجرب 

بخارند و شیر انجیر و خون ضفدع سبز یا خون بعضی اطباست پس اگر این تدبیر کفایت نکند موی را برکنند و بنوشادر 

دهن  آب بهقراد شتر یا خون قراد سگ بر موض  نتف بمالند و طال کنند و طالی خون قنفذ و زهرة  آن خشک کرده 

و کذا زهره  استدهن روزه دار سرشته نیز مفید  آب بهصائم حل کرده و یا جندبیدستر افزوده هر سه مساوی گرفته 

رة کرکس ناف  و گاهی ازین جمله زهرها و خون قنفذ و جندبیدستر شیاف بشکل فلس ماهی ساخته و در خاناالدن و زه

دهن روزه دار یا شخص ناشتا حل نموده استعمال مینمایند و نیم ساعت صبر  آب بهسایه خشک نموده وقت حاجت 

دستر اجزای مساوی نرم سوده بخون که زهرة قنفذ و خاکستر خاناالدن و جندبی آن استو از معالجات جید  کنند می

گندنا خصوصاً که  آب بهکبوتر سرشته قرص سازند و استعمال نمایند و کذا زهرة کرکس با خاکستر مذکور یا با نوشادر یا 

دهان بر  آب بهو ایضاً منحالة حدید زنگ خورده  استبر آتش چند جو ش خفیف داده باشند و اگر رماد صدف باشد بهتر 

و اگر بعد نتف مو  استکرده  یک ساعت بگذارند و همچنین هفت مرتبه متواتر طال کنند بسیار مفید  موض  نتف طال

 آب بهافیون زعفران در خون فاخته سائیده طال کنند یا بیضة مورچگان مالند مان  انبات شعر گردد و خاکستر سم خر 
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د و اشق سوخته و غیرسوخته بسرکة کهنه حل گندنا یا قطران و یا زهرة هدهد و خاکستر ماذریون همین منفعت دار

باریک سائیده در آب لیموی کاغذی تر کنند وقتیکه  ارتلیهو یا سهاگه  استکرده بر موض  نتف شعر طال کردن مجرب 

آب لیمون خشک گردد سهاگه را باریک سائیده بعد از آنکه موی را کندیده باشند بانگشت بمالند و اگر زبد البحر بلعاب 

خون اشتر و روغن کچله  الحال فیسرشته طال نمایند تخدیر موض  و من  انبات شعر کند و اگر موی را بکنند و  اسبغول

مالند و تکرار عمل نمایند همین عمل دارد و یا زعفران یکمثقال کافور نیم دانگ سائیده بعد از قل  مو بر آن  بر آن

و کذا طالی  استستر ماذریون در هم آمیخته نیز ناف  موض  ضماد کنند و طالی خون ضفدع سبز خون کنة سگ خاک

آمیخته و زهرة کفتار و خون یربوع و شیر سگ و آب شاهتره  به سرکهموض  نتف شعر زائد را بخون حربا و خاکستر زلو 

بصمغ آمیخته و مغز سر خفا ش و خون جردان و قنه به مطبوخ که مثل عسل گردد هر واحد مان  انبات شعرست و کذا 

سائیده هر واحد بعد  عده بهتحال آبنوس و خون خرس خشک کرده سائیده و زلو در کورة رصاص نهاده تا آنکه بمیر و اک

نتف شعر مفید اقوال مجربین شریف گفته که را سخت را گرم کرده هفت بار در آب کشنیز سبز سرد نمایند و باریک 

و سویدی گوید که اگر  استند که دیگر بار عود نمیکند و مجرب سائیده از پارچه گذرانیده شعر زائد را برکنده خوب بمال

صدف بزرگ در کوزه کرده گل حکمت نموده سوخته بر شعر منقلب مکرر بمالند موی را بسیار باریک نماید که نخس 

ز و گویند بعد نتف مو نوشادر بزهرة بز مخلوط کرده در چشم کشند و ذرور برگ سوسن سفید نی استنکند و مجرب من 

مفید گفته اند و حکیم علی در مجربات خود می نویسد که بعد کندن موی زاج سائیده با توتیا و زنگار با هم سائیده و یا 

زرنیخ سوده بمالند و اگر وزغه در سفال آب نادیده بسوزانند و خاکستر آن بپاشند در من  برآمدن موی بغایت قوی بود و 

عدد دیوچه اندازند و در شیشه کرده زیر سرگین اسپ دفن کنند و بعد چهل روز گویند که اگر در یک سیر سرکه دوازده 

براورده موی چشم و دیگر جای برکنده سرکه مذکور را بمالند باز موی برنیاید و جالینوس گفته که اگر صدف صغار 

بن قره گفته که عالج و تابت ا استسوخته سائیده بقطران آمیزند و بر موض  نتف شعر طال کنند دیگر نروید و مجرب 

که ازضه و نوشادر و سم خر سوخته مساوی سوده بسرکة کهنه بسرشند و بعد نتف بر موض  آن طال  آن استغریب 

نمایند و شیخ این را مجرب نوشته و بقول صاحب حاوی صغیر صدف محرق و مصطکی و قطران مساوی کوفته بیخته 

ف  بلیغ می نماید و میوقوملوس گوید که موی زائد در روز پانزدهم یا با شراب انگوری آمیخته سائیده اکتحال نمودن ن

بیستم برکنند و در ساعتی که شعر زائد را قل  نمایند و یا هفت عدد زالو را در کوزهگلی سوخته خاکستر آنرا سحق 

شته اند و طبری از نموده اکتحال نمایند که دیگر نمیروید و طالی شحم افعی بعد نتف مو بالخاصیت مان  نبات شعر نو

بعض متقدمین نقل کرده که اگر موی زائد از منقا ش طالیقون نتف نمایند خاصیت اوست که دیگر بار نروید و بعد از آن 
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معروف بباد زهر و یا عو  او حجرالمسن سوخته و خاکستر  کحل توبال که از روسختج طالیقون و توبال حدید و حجر

یای کرمانی و سرمة اصفهانی مساوی سوده بحریر بیخته ساخته باشند اکتحال پوست بیضة مرغ و صدف سوخته و توت

قبل آفتاب در اول ماه  451نمایند که بتجربه رسیده و چنین گفته که موی زائد و منقلب از منقا ش مذکور روز یکشنبه 

علت کهنه گردد ادویة  برکنند پس آن موض  بزهرة بز بمالند که دیگر بار عود نمیکند و شیخ داود گفته که هر گاه

وضعیه کمتر نف  میکند و اما قبل از آن اکثار آنها م  توالی استفاده فائده میکند و این شیاف موم ضفدع کثیرالنف  و 

بگیرند خاکستر صدف زاج محرق علیق محرق هر واحد یک جزو صبارة اقلیمیای ذهبی سفیدة ارزیز هر  استمجرب 

مروارید محلول هریک عشر جزو خوب بسایند و .... آرد باقال رب  جزو پوست بیضة  واحد نیم جزو آرد باقال رب  جزو

بخون ضفدع و قطران و آب ملج صباره شیاف سازند و خشک کرده بعد نتف مکرر استعمال نمایند و گویند که دلک 

فائده نشود پلک را و اگر ازین تدابیر  استم  خاکستر ماذریون نیز ناف  ... بعصارة بنج و خون سنگ پشت و خون 

برداشته موی زائد را یک به یک بکنند و بیخ آنرا بسر سوزن باریک که سر آن کج بود و اگر سوزن از طال باشد بهتر 

بآتش گرم نموده داغ دهند و در یک نوبت دو یا سه مو را داغ نمایند و باقی را بگذارند تا موض  داغ آن چاق شود پس 

نرسد و بعد از  چشم بهتا گرمی .... هنگام چشم را از خمیر سرد نموده پر کرده  در آنند و بهمین طور باقی را داغ نمای

داغ بسفیدة بیضه مرغ و روغن گل موض  نتف را طال کنند و در چشم چکانند و گاهی دو سه بار  حاجت تکرار داغ افتد 

و بعد از آن دیگر عود نمی نماید و اگر موهای بسیار صاحب آن از تشمیر نجات می یابد  و اال تمام عمر در اذیت می 

و دوختن آن موض  و گاهی شعر منقلب را برداشته بمصطگی یا راتیانج یا  استباشد و تشمیر قط  جلد باطن جفن 

و یا قنه یا فقر الیهود یا صبر و انزروت و کتیرا و کندر محلول بسفیدة بیضه با موهای زبعی .... صمغ یا دبق یا اشق یا 

بعد تنقیه دوم قل  موسوم داغ می چسبانند و بعضی عالج آنرا بشش قسم تقسیم نموده اند یکی اکتحال باکحال ماده 

و در  استپنجم التصاق با موهای طبعی و این همه مسطور شد ششم نظر شعر و طریقش در اکثر کتب مسطور .... آن 

یعنی بهم چسبیدن  التصاق اشفار.... آن کلفت بسیار و ازالة مر  غیر متقین بود ازین جهت ترک ذکر آن را نسب 

و عر  آن باشد و بعد از رمد نیز حادث شود  گردد میو اکثر این علت با رمد عار   استمژگان و سببشرطوبت غرویه 

خر پرورده و نبات سفید از هر واحد یک  به شیرمادة نضیجة منعقده و غرویه بسوی جفن عالج انزروت .... اند  به جهت

وی مژگان و آن مضاد و مضعف یعنی سپیدی م بیا  اهدابجزو کف دریا رب  جزو باریک سائیده بر موض  آن بپاشند 

کثرت بلغم و برودت مزاج و بعضی سببش غلبة یبس نیز نوشته  به جهت استو سببش زیادتی رطوبت لزج  استبصر 

در رطوبی و الغری و خشکی جفن و باریکی مو در یبسی توان کرد و گویند که این ... اند و فرق فیمابین از وجود آثار 
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صالبت و قوت محل  سبب بهبهر آنکه  شود میچنانکه باقی موهای بدن را عار   وگردد میبیا  بالطب  عار  ن

بلغم و حب ایارج و شبیار و تنقیه بدن و  مسهل بهکمتر قبول می نماید عالج در بلغمی نضج ... غرس آن رطوبات مشـ

بعد از نضج ... غاریقون و ایارج  سر نمایند و در هر هفته یکبار تنقیه کرده باشند و بعضی گویند که تنقیه بهلیله کابلی و

مفید فیقرا و مضغ مصطگی و قرنفل  ایارج بهتام و بعد از آن تا پنج روز تناول اطریفل شش درم وقت خواب و غرغرا 

و اجتناب نمایند از تناول امراق و فواکه رطب و بقول حاره ..... و مداومت زنجبیل مربی و هلیلة مربی و اطریفل با  است

یا پیه بز سوده بر هدب  به زیتو تیزک و صعتر و پودینه و جماه البان بسیار مضراند و شقایق النعمان تنها یا مانند تر 

سوخته و یا فندق سوخته بشحم خرس و پیه بز صحرایی سرشته بر  آن استکه در جوف .... بمالند و یا حلزون را با 

باریک سوده بر یا فوخ طفلی که مژگان او سفید باشد بمالند و  اشفار بمالند و گویند که چون بندق را با پوست او سوخته

بقول انطاکی اکتحال بخستة خرمای سوخته منبت و مسود اشفارست  و بعضی گویند که اگر حجر البقر را سوده 

ا موی مژه ر.... سرشته بر موض  بیا  جفن طال نمایند موی سیاه برویاند و اکتحال بزهرة کالغ مخلوط بز  شراب به

و میل را بکحل روشنایی آلوده بر اشفار مالیدن تحلیل رطوبت میکند و رطوبتنچه از یبس باشد در  گرداند میسیاه 

 عزب.... ترصیب مزاج و فربهی بدن کوشند بنوعی که در امرا  یبسی بارها ذکر یافته و بشقایق النعمان اهداب را خضـ

که در  استاشک بی اختیار آید و بقول بعضی عذب خراج کوچک و ان ناصورست که در گوشة چشم جانب بینی افتد و 

قبل از  استماق اکبر بهمرسد و چون منفجر شود اکثر ناصور گردد و بعضی گفته اند در حقیقت خراج و بثره موق اکبر 

عدم  به جهت استو اولی بعکس این  استانفجار و گردیدن ناصور و استعمال لفظ عزب بر ناصور مذکور بطریق مجاز 

خراج که قبل از انفجار و گردیدن ناصور آنرا خیلوس نامند و جالینوس  به خالف... شهرت اسم خاص سوای عزب برای 

اطالق اهم دبیله برین خراج نموده و هر چند فی الحقیقه دبیله نیست و هم او گفته که گاهی در ماق چشم خراجی 

ون بردارند عود نماید و رنگ آن همرنگ جسد بود و ورمی گذارند غائب گردد و چ بر آنچون انگشت  شود میعار  

بانگشت بمالند و .... بسوی بینی خصوصاً  آن استدر  آنچهکه آنرا خیلوس نامند نوعی از آن است که سیالن می یابد 

بسوی انغف و چون سیالن نیابد متعفن گردد بطول زمان و  آن استدر  آنچهکه سیالن نمی یابد  آن استنوعی از 

الکیفیت از سر  مادة بورقی حاد ردی آب بهانص.... در موض   استمنزلة ناصور شود بالجمله سببش وقوع ورم یا بثره ب

بسوی آن موض  و اجتماع و تقیح و تفجر آن و بیشتر این مر  امزجة رطبه و صبیان را در ربی  و بلدان جنوبیه بهم 

و بجانب بینی از  گردد میو یا از تحت جلد یک جفن یا هر دو و گاهی منفجر  استاسلم .... میرسد و او یا از خارج موق 

  450از زیر جلد بینی و گاهی انفجار می یابد بسوی چشم  شود میو گاهی منفجر  استثقبة که در میان بینی و چشم 
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د سبب آن ماده غلیظ منفجر بو آنچهو  باشد میو آن ظاهر بود و بعضی غائر بباطن و گاه منفجر و گاه غیر منفجر 

و میخورد و از فشردن  گرداند میعضاریف چشم را فاسد ....  باشد میو گاهی در چرک آن خباثت بحدی  استمتحجر 

که چشم بچسبد  و نزد  استو از عالمات عزب  استآن چشم پر از چرک گردد و بعد انفجار آن خراج التحام او مشکل 

از آن وهن ظاهر دارد سیالن می یابد از آن چرک و فاسد  و آنچهک ظاهر شود امتالی آن از مده شبیه بورم کوچ.... 

معتدل القوام مندف  گردد و از .... انفجار او از ذاخل باشد از چشم رمص شبیه بمده یعنی سفید  آنچهلحم را و  گرداند می

را فاسد گرداند بدوام  که چشم استفشردن جفن اسفل چرک و صدید جوشیده برآید و چشم از چرک پر گردد و بس 

ـجفان بود فاسد گرداند غضاریف آنرا و از نهادن انگشت بر پلک مانند ریم بیرون آید ...از زیر اوست  آنچهابتالی مده و 

بسوی بینی نفوذ نماید از منخرین یا از دهان مده بر آید و برآمدن هوا از موض  ناصور هنگام بند کردن بینی و  آنچهو 

خباثت شدید تمامی استخوان مبنی را فاسد و سیاه گرداند  سبب بهکه  استعالمات نفوذ اوست و بس  حصر نفس نیز از

در چشم وج  بدون سببی و سیالن اشک از ماق ...  گردد میاز آن سیالن می یابد بسوی چشم عار   آنچهو بخورد و 

غائر بباطن باشد ورم آن  آنچهو  گردد میدر ظاهر بود حجم آن محسوس  آنچهو چون بفشارند چرک از ماق برآید و 

 گرداند میبود و بمشارکت آن چشم پیوسته دردمند باشد و عراب کثیر العمق غائر فاسد ..... که ....بلند نمی باشد و 

زیرا ... که چون گوشت آنرا جدا کنند و بر استخوان میل بکشند آنرا درشت  آن استاستخوان او نشان ضماد استخوان 

رقت لحم ماق در  به جهتبه میل بر آن می خیزد عالج اگر چه عالج این مر  .................... ستخوان که شح ا

آن لیکن سزاوار  استرطوبت عضو و بودنش ممر فضول و دوام حرکت و قوت حمل و عدم محل ادویه قویه دشوار 

و تنقیه بدن و دماغ و ناحیه چشم از مادة فدثة که ممل نگذارند بلکه تحمل از استحکام مبادرت به عالج او نمایند  است

سررو و مجامعت قفا میان دو شانه و مسهل و حب ایارج و قوقایا و اوغاذیا کنند و خوردن ایارج فیقر چند  به فصدآن 

و بعد از آن اطریفیالت و هلیله مربی و مانند آن بخورانند و استعمال غراغر و  استعام کثیرالنف   1روز بهم بعد 

و اگر ماده حاد باشد بعد از فصد و نضج به مطبوخ معتدل مثل طبیخ بنفشه و غیره مسهل و  استعوطات بسیار ناف  س

فیقرا استعمال نمایند و اصالح و تلطیف غذا کنند  ایارج بهحب هلیله دهند یا طبیخ فواکه و قرص بنفشه تنها تنها یا 

و رطوبات کم گردد و قبول اندمال بآسانی نمایند و از جمی  اغذیه  تا که فضول استقانون عالج قروح بر اهدام  آنچهچن

و زعفران و مر و صبر و صدف ... و در ابتدای خراج پیش از انفجار شیاف  استغلیظة مبخره بسوی سر اجتناب واجب 

یا زاج بعسل یا کاسنی صحرایی یا باغی یا گالب سرشته طال نمایند و  آب بهسوخته جمله یا هر چه از بنا میسر آسوده 

قلیل است استعمال نمایند تا باشد که ازین تدبیر ورم بازمانده اگر ................ گذارند و ایضاً  بر آناشق و مویزج بعسل 
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حلبه ضماد کنند و بحلبه و  آب بهورت کند روز زعفران ...پیدا کند محتاج نظر خراج باشد درین .... ماده جم  شود و درد 

زنان و یا زعفران  به شیرنمایند و دیگر ادویه مفجر شده مغز نان گندم م  تخم مر و کوفته م  کندر  تخم کتان طال

بچسبانند و حرکت ندهند تا آنکه جدا  بر آنتره تیزک و یا مرصاف ثلث وزن آن صمغ عربی بزهرة گاو سرشته  آب به

ا سوده جوشانیده و ضماد کردن عزب را منفجر ر الثعلب عنبو  استگردد و ضماد انجیر م  نطرون قوی ترین مفجرات 

نماید و اگر مغز نان گندم آمیزند بهتر باشد و اگر کرسنه کوفته با عسل سرشته بر نهند نضج و انفجار عزب نماید و 

بولس حلزون مرمکی صبر هر سه ...حل کرده  به سرکهکذلک کندر با سرگین کبوتر سرشته و کذا زاج سوده و سکبینج 

قبل انفجار و بعد او و اگر اظفار الطیب عو  حلزون گیرند نیز  استده مکرر طال کردن افضل عالج عزب مساوی سو

و اگر خراج صلب و غلیظ باشد و منفجر نگردد بر آن  استو معمول استاد مرحوم .... در عزب پیش از انفجار و بعد از آن 

بر آن ... در آب بپزند تا مهرا گردد و مثل هریسه شود  گندم یک جزو تخم حلبه نیم جزو تخم مر و یک نیم جزو کوفته

قدری شیر تازه دوشیده بریزند و بر هم زنند تا مانند مرهم گردد بر صالبت بر آمده ضماد نمایند که منفجر گرداند و اگر 

گافند پس فتیلة و اال بآهن بش استاضافه کنند و همین معمول .... قوی تر خواهند ادویه را در شیر بپزند و شهد خالص 

 آنچهمرهم زنگار نهند و بعد نقای آن ادویه مجففه استعمال نمایند و رازی گفته که من معالجه نمودم عزب را اوالً ب

معالجه نمایند ورم را از ردع و تحلیل و اگر ازین فائده نشود معالجه نمایند بچیزی که باعث انفجار گردد و چون منفجر 

مامیثا و زعفران و  در آنقروح مسطور گردد و اطبا استعمال مینمایند  آب بهدر  به نحوی کهگشت معالجة قرحه ادویه و 

در جوف اوست و مر و صبر و در مقام دیگر گفته عزب مادامیکه خراج  آنچهرماد و صدف محرق با  آب بهبرگ سداب 

التحلیل نمایند و چون منفجر گشت  ای قویالزبخ و دو مبرد و مانند آن از اشی... باشد یعنی ورمو تفتیح نیافته معالجه 

یند تا آنکه عظم را ...معالجه بمر و اقاقیا و زنگار و انزروت و مانند آن نمایند و چون مزمن گشت بداغ و نقب و قلقدیس 

فاسذ نگرداند و جالینوس در کتاب معالجات گفته که گاه بر می آید نزد ماق اکبر خراج کوچکی و بسیارست که منفجر 

بدون لذع و این بناحیه چشم باشد و لهذا دشوارست بر آن و لیکن سزاوارست که مبادرت نمایند در مداوای آن  گردد می

آن گردد و قانون عالج او .... به ادویه ضعیفه که سودی نمی بخشد و لهذا بطول می انجامد بالجمله بعد از آنکه عزب 

که بگیرند دو رگ  آن استعزب را تنقیه می دهد  آنچهه گردند و که اوالً تنقیه نمایند پس متوجه معالجة قرح است

آن خصوصاً رگی که قریب به بیخ  باشد میمثل پنبه سفید  451در میان نی نزدیک بندگاه  آنچهباطن قصب یعنی 

... و غلیظ تر بود و در عسل فرو برند و برآورده بر عزب نهند که تنقیه آن کند پس موض  را باسفنج در ماءالـ است

بشویند و باشد که دیگر بار این رگ میانة نی خشک باریک سفوف کرده پاشیدن کفایت کند و خبازی و نمک خائیده بر 
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 االخوین دمنهند و یا صبر مصطگی  بر آنباشد برگ خبازی تنها آن ... غرب نهادن بتکرار نیز ناصور را پاک کند و اگر 

سه ... کاسنی بری حل کرده بعد افشردن عزب در چشم  آب بهانزروت سرمه شب یمانی هر واحد یک جزو کوفته بیخته 

و گفته که  استقطره که فاصله میان هر قطره یک ساعت زمانی باشد و در بعضی نسخه گلنار یک جزو نیز داخل 

مر صاف هر  االخوین دمو یا سفیداب قلعی گلنار فارسی هر یک دو درم .... دویه را خشک سوده موض  منفجر را بدان ا

خر پرورده یک نیم درم کندر نیم درم کوفته بحریر بیخته خوب سحق نموده عزب ذرور  به شیریک یک درم انزروت 

ن حل نموده در موق سه قطره بچکانند و فیما بین این قطور و دخترا به شیربندند و یا شیاف عزب  بر آننمایند و رفاده 

از پنبه کهنه پاک کنند و مونگ را خائیده یا پر سیاوشان را خائیده بر آن بندند و .... ذرور زمانی صالح فاصله باشد و 

انسان نیز مفید  استخوان سر گربه که در زمین نهایت چهل روز دفن کرده باشند سائیده ذرورادویه استخوان سوخته سر

نیز برای عزب منفجر مجرب  بابونهو ذرور  استبود و آب برگ تورئی خصوصا  جنگلی در ناصور انداختن بغایت ناف  

کودک بسایند و خشک کرده باریک سوده در ناصور افشانند بعد افشردن و پاک کردن آن و یا .... نوشته و یا زرنیخ 

ر کتان سائیده فتیله ساخته و یا نطرون هر واحد نیم درم کندر و مر هر واحد عسل و زاج و یا آس و یا صمغ بطم و بز

سرشته و یا  به سرکهیک درم سوده در عزب پر کنند و ضماد خاکستر چوب انگور بعسل آمیخته و یل نیلوفر تنها یا 

پخته نیز ناف  عزب  آب بهجاوشیر و روغن جوز و یا بارتنگ مخلوط کرده بیخ کبر و یا عصاره برگ او و یا آرد خندروس 

صفت شیاف عزب که در ناصور گوشه چشم و دیگر جاها نیز معمول است  صبر کندر انزروت گلنار سرمه شب  است

یمانی هر یک یک درم زنگار دانگی و نیم به گالب شیاف سازند و در مجموعه بقائی وزن صبر و کندر هر یک درمی و 

وقت حاجت ناصور را خوب بیفشارند تا ریم از آن خارج شود پس بیمار  استدرم  دیگر ادویه هریک نیم درم و زنجار رب 

زمان صالح .... را بر خالف جانب ناصور بخوابانند و شیاف را در آب حل کرده دو سه یا چهار قطره در ماق چکانند 

ند تا حدیکه از فشردن متخلخل دارند پس علیل را سه ساعت بر همان هیئت گذارند و هر روز این عالج را اعاده کن

بکشند زرداب و ریم را که از پیغوله چشم بر می .... چیزی برنیاید و در مقام دیگر تحریر کرده که چون در عرصه ده روز 

و مواظبت بر آن  استانار تر ش آمیخته چکانیدن بغایت مفید  آب بهاید دور کند و بقول سید جرجانی آب سداب تازه 

انار تر ش سائیده فتیلة آن بسوراخ عزب بعد پاک کردن از ریم فرو برند که  آب بهتر یا خشک  زائل میکند عزب را سداب

اندمال و اصالح لحم میکند لیکن در ابتدا سوز ش می آرد و بعد از آن نمیکند و فتیله را از زنگار و اشق نیز ناف  و نهادن 

و بعضی نانخواه نیم جزو نموده و  استاشیدن مجرب مر تنها مفید بود و زردچوب یک جزو نانخواه دو ثلث جزو سوده پ

و شب و نوشادر ناف  است و از ادویه بالغه زاج و صبر و انزروت و قشور کندر .... مر یک جزو افزوده اند و ایضاً دوای مر 
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ظه شود و یا شهد خالص  را بر آتش غلی دستور بهو صبر تنها قشار کندر  استسوخته و مامیثا مساوی در موق گذاشتن 

قدری کف دریا و مازو و باریک سائیده آمیزند و فتیله بدان آغشته در ناصور نهند و بقول اطبای هند دو پارچه سنگ 

بسایند چون غلیظ شود بفتیله آلوده در ناصور نهند و ا چند قطره ... جراحت گرفته روغن بید انجیر بر یکی انداخته از 

در ... ه از فوفل مسلم چندان بسایند که رنگ روغن خاکستری و غلیظ گردد روغن بید انجیر در کتوره پهول انداخت

ناسور نهند و یا چیکت چراغ که در دیوار می چسبد قدری گرفته بر پارچه نهاده چسبانیده یاشند و یا برگ دهتوره 

سوده بر عزب چرک نی قلیان و افیون مساوی .... خشک نموده یا گل تنباکو مساوی در روغن گاو حل کرده بکار 

استعمال نمایند و یا زبان سگ سوخته بلعاب دهن آمیخته طال سازند و یا گاو زردچوب در روغن جوشانیده و صاف کرده 

و پوست انار کوفته بیخته بچسبانند هر گاه دهن تاصور بند شود و ورم کند تخم کنوچه .... بدارند و قطور سازند و یا 

که مذکور شد .... ختران یا سیر خر پخته قدری زعفران آمیخته بر وی گذارند یا دیگرد به شیرکوفته بآرد گندم آمیخته 

استعمال نمایند و بعد کشادن دهن او ادویه مدمله بکار برند و گویند که چون منفجر گردد بفشارند و چرک آنرا بر آرند و 

آن و ایضاً مر و برگ آس یا دوشاب سرشته پر نمایند آنرا بمغز جوزا الزنج یا به روغن جوز که آنر خاصیت در ازالة 

و در بول صبیان می سایند مجرب بوعلی سیناست انطاکی  استآنرا و شیافی که در آن ذراریح داخل  گرداند میخشک 

بجوز کهنه و آب دهن روزه  بابونهجساً االجفان گذشت بکار برند و چوب خریق سیاه در آن گذارند و با  آنچهگوید که 

یا آب بارتنگ پر کنند و طال نمایند و اگر  به سرکهند و از مر و اثمد و آس و شب و نطرون و کندر و زنگار دار ضماد کن

عدس و ما ش یا بزعفران و مویز با آرد جو و پوست خشخا ش و حلبه  به طبیخعظیم گردد و یا انفجار او بطی شود 

و سخن  استمد زکریا گفته که صحت غرب بداغ معالجه به شیاف مذکور نمایند که آن مجرب مح عده بهضماد کنند 

در آن خارج از مقصد مگر آنکه من یافتم برای او عالجی که در چند ماه صحت یافت بحدیکه مانند صبح گردید و آن 

آب حل کرده ناصور را افشرده از چرک پاک نموده سه یا چهار قطره از آن بچکانند و  451که  استشیاف عزب 

را .... بخوابد و باید که فاصلة مابین هر قطره زمانی صالح مقدار یک ساعت باشد و روز دیگر نیز صاحب آن بر آن چشم 

افشرده شیاف را در آن بچکانند و همچنین تا یک هفته یا تا زمانی که ناصور را بفشارند و از آن چرک برنیاید و بعد از 

عزب را بمیلی که بآن حال عمق .... اندازه نمایند  که آن استو بهتر  باشد میآن ترک نمایند که تا چند ماه خشک 

گذارند خواه دوا سیال باشد یا ذرور خشک و  در آنپس بر سر میل پنبه نرم پیچیده و در ادویه فرو برده  کنند مینواصیر 

ند  و عزب از چرک و گوشت فاسد باشد مثالً از پنبه کهنه پاک نمای 1باید که چکانیدن شیاف عزب و غیر ادویه بعد 

زنگار دور نمایند اگر متصل باجفان و غائر باشد و یا بقط  از حدید اگر از اجفان جدا بود و غائر  مرهم بهلحم فاسد آنرا یا 
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مازو و یا دیگر ادویه در آن بچکانند و  آب بهقابض انگوری بشویند پس شیاف عزب محلول  شراب بهنباشد پس آن را 

اگر چرک قلیل باشد و بیرون نیاید دو سه روز مهلت دهند تا جم  شود پس بفشارند و بشویند و دوا نهند و چون 

استعمال دوا نمایند چشم را بعصابه بربندند و مریض حرکت ننماید و بنشیند و البدست در ابتدای امر جم  کردن باین 

ه در آن قوت قابضه و مقوی اجزای عین باشد مانند زغفران و اشنه و بهر دو فائده یکی تضییق مسام بهر ادویه دوائیک

عدم نفوذ مواد بدان طرف بسهولت و من  از انجذاب دوم تقویت عضو برای من  قبول موادی که محلل آنرا جذب کند و 

قائم مقام داغ باشد از ادویه حاده مانند  آنچهیا  استاین سائر تدابیر در ابتدای انفجارست و عالج مرزمن آن داغ 

استعمال دیک یر دیک بطوریکه بطوریکه ناصور را بخرقه بخارند و فتیلة مبلول ببول طفل را بدیک بر دیک آلوده در 

ر اند که اگ سرشته بفتیله در ناصور داخل کنند و بعضی گفته به سرکهآن فرو برند و یا زنگار را با شنجار و اشق یا 

خاکستر کرم از هر واحد  الملک اکلیلخاکستر  بابونهاستخوان را فاسد نگردانیده باشد باین دوا داغ دهند بگیرند خاکستر 

یک جزو زرنیخ سرخ رب  جزو حضض دو جزو زنگار معمول بپاشیدن سرکه بر مس رب  جزو شادنج یک جزو کوفته 

که چون کهنه  آن استیند که چون کهنه و ناصور گردد عالمتش بپاشند و به بندند و گو بر آنبیخته سحق بلیغ نموده 

گذارند آنرا صلب یابند که از زیر انگشت نلغزد درین هنگام  بر آنکه چون انگشت  آن استو ناصور گردد عالمتش 

اب و اگر سفید مرهم بهکه داغ نمایند بمیل مدورالراس اگر از طال باشد بهتر بود و آنرا در آتش سرخ نمایند  استواجب 

زنگار آلوده یک  مرهم بهفتیلة کهنه  در آنبسوی بینی نفوذ کرده باشند داغ نمایند تا آنکه داغ باندرون بینی برسد پس 

و چون  استروز داخل نمایند و روز دیگر به پنبه تنها تا آنکه مندمل گردد و از داغ ادویه حاده داغ بآهن اهلم العافیت 

منتف  نگردد بشگافند و گوشت فاسد مرده را دور نمایند تا باستخوان برسد پس  ادویه هبعفونت عزب باستخوان رسد و 

اگر جوهر استخوان صحیح باشد و ظاهر آن سیاه گشته سیاهی آن بخراشند و دوای مدمل ملحم ملحم در آن بر 

که محتاج  استد و بس نمایندو به بندند و مدتی بگذارند و اگر استخوان را فاسد کرده باشد بر استخوان داغ دهن

میگردند که لحم فاسد را سوراخ نمایند تا آنکه داغ باندرون آن برسد لیکن احتیاط نمایند که میل بجانب چشم ننمایند 

بلکه دست را مائل بناحیه انف دارند نه بناحیة ماق که سیالن نیابد طبقات چشم و سوراخ نمایند بناحیه بینی در غور بآله 

ه تنقیه آن موض  متصل آن نافذ گردد بعد از آن بگردانند تا آنکه خون از بینی و دهان برآید که این مدور الراس حتی ک

و درین وقت داغ او کامل م  حفظ مقله حاصل گردد پس داغ دهند و ادویه در آن بپاشند به بندند و  استنشان نفوذ آن 

ارند و اگر گرمی شدت نماید بصندل و مامیثا و آب کاسنی و یا در آن فتیله پنبه کهنه از مرهم زنگار یا اشنان آلوده بگذ

العالم لطوخ سازند و روز بروز فتیله را قوی تر نمایند یا آنکه دهن جراحت وسی  تر گردد پس اندمال نمایند و  آب حی
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بر ممکن باشد داغ از سوراخ نمودن و تا  گرداند میکه بی نیاز  استگاهی بر می آید از آن پارچه استخوان بدبو و بس 

سرد تر نموده  آب بهدوا بپاشند بر چشم اسفنجه یا خرقه  بر آناقتصار نمایند و واجب است که چون داغ دهند و  آن

نرسد طبری گفته که  چشم بهبگذارند یا خمیر دقیق به یخ سرد کرده و چون گرم گردد تبدیل ادویه تا گرمی داغ 

از اوائل طریقی برای داغ عزب مقرر کرده اند که چشم از مضرت او  استعمال داغ در چشم خطر دارد و بعض افاضل

که بگیرند قم  مس یا مانند آن و طرف اسفل آن که منهدم و  استسالم می ماند و ابوماهر وصف او نموده و آن لین 

گردد پس  هموار بود بر موض  عزب گذارند و اسرب گداخته در قم  ریزند و مریض چندان صبر کند که داغ بوجه اتم

قم  را جدا نمایند و این داغ از محل ناصور تجاوز نمیکند و مریض صحت تام می یابد بعد از آن مراهم مدمله استعمال 

و مالحظه تلطف و مدارا در عالج آن  استلیکن واجب  استنمایند وبالجمله عالج او مثل عالج ناصور سائر اعضا 

ازند قبل از تنقیه مده یا استخوان و هر گاه خواهند که جراحت بسته شود نمایند و احتراز آن کنند از آن که ملتحم س

و ادویه  استصبر و کندر سوده گذارند تا مشک کند و بسته شود و زاج سوخته و آبگینه مثل غبار سوده خشک کننده 

 استجالینوس لحمی  بقول غدهنیز اگر چه در ابتدا سوز ش نمایند لیکن بتکرار استعمال عادت او شود و مضرت نرسانند 

و  استاز مقدار طبیعی بر سر ثقبة که میان بینی و چشم واق   استزائد در ماق اکبر و نزد اکثر زیادتی لحم ماق اکبر 

و کثرت حدوث امرا   گردد میازین جهت مان  فضول چشم مثل چرک و اشک و نفوذ در ثقبه و جریان او بسوی بینی 

و  454 گردد میو گاهی از آن تقلص جفن نزد موق عار   باشد میتاب  آن عزب و گاه  استمادی در چشم الزم این 

و سببش اجتماع فضول غلیظ است در ماق و  شود میبحدیکه مان  بصر  گردد میبقول شیخ گاهی این لحمة عظیم 

از عزب که او را کثرت رطوبات و امتال در چشم الزم بود عالج  گردد میبقول بعضی خون غلیظ بسیارست و گاه حادث 

به ادویه ظفره معالجه کنند و اگر فائده نشود فصد قیفال و حجامت ساق نمایند و مسهل و حب ایارج و شبیار و قوقایا و 

یاف احمر لین ایارج جالینوس دهند و بعد تنقیه بدن و دماغ از خلط غلیظ اصالح مزاج و تلطیف تدبیر نمایند و ش

استعمال کنند اگر فائده نه بخشد ادویه حاده اکاله مثل زنگار و کبریت و مرهم زنگار بر آن گذارند و باسلیقون و 

 آب بهروشنائی و شیاف احمر حاد و دیزج و شیاف قیصر و شیاف زنگار اکتحال نمایند و یا زنگار نوشادر هر دو مساوی 

ومت نمایند و اگر ازین ادویه هم فائده نشود آنرا بصناره یا بمنقا ش بردارند و بمالئمت سائیده بر غده گذارند و بر آن مدا

بباال اندکی بکشند و بمقرا  ببرند لیکن مبالغه در قط  و استیصال آن ننمایند تا دمعه عار  نگردد و بعد قط  زیرة 

ن پاشند تا مابقی را فانی سازد و برای دف  کرمانی و نمک خائیده در خرقه انداخته در چشم بچکانند و ذرور اصفر بر آ

اذیت زردة بیضة مرغ و روغن گل به پنبه آلوده بر چشم گذارند و به بندند تا دو روز و هر روز صبح و شام تبدیل نمایند 
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 مرهم به عده بهآرند و  عمل بهو اگر در چشم گرمی بهمرسد شیاف ابیض استعمال نمایند پس احمر لین پس اخضر حاد 

است یعنی اوجاع اذن و ورم و بثره آن و   یعنی بیماری های گو ش و ان بست و چهار مر  امرا  اُذندمل سازند من

طر ش و دقر و صمم و دوی و طنین و صفیر و قرحه و آکله و ناصور گو ش و دخول هوام و تولد کرم در گو ش و دخول 

دم و حکه گو ش و اورام بیخ گو ش و قالع اذن آب و سیماب در گو ش و سده گو ش و سیالن رطوبت از گو ش و انفجار 

و  استو ر  اذن و انقالع اذن و هرب اذن اکنون گو ش باید داشت که حس سم  موقوف بر عصبة مفرو ش در صماخ 

و منفعت گو ش ادراک  استدر احوال ابصار و صماخ مثل تقبة عنبیه  استآن عصب در احوال سم  مانند جلیدیه 

و اکثر از امرا   گردد میامرا  ثلثه از سوءمزاج و تفرق اتصال و مر  ترکیب عار   و آنرا اصناف استمسموعات 

که مدام اعتنا  استو کسیکه خواهد که گو ش او از آفات و امرا  محفوظ ماند الزم  شود میاو حمیات صعب حادث 

غبار و دخان و اشیای غریبه از نماید بحال گو ش و پرهیز نمایند از گرمی و سردی و ریاح بسیار و بارد و سموم و گرد و 

آبها و حیوانات که داخل گو ش نگردند و از صداهای هائله شدیده مانند صدای توپ و تفنگ بسیار و آواز عظیم نزد 

گو ش و اجتناب نماید از تناول اغذیة غلیظة بارده مؤلد ریاح و حارة مبخره و مسکرات پی در پی و اکل قدید لحوم 

بادنجان ومانند آن و تخمه و امتال و خصوصاً خواب بر امتال و کثرت کالم و سخن کردن بآواز مملحه و عدس و باقال و 

بلند و نعره زدن و قی بسیار و حرکات عنیفه و کثرت جماع و حمام بسیار و بیداری و ایضاً برای حفظ گو ش چرک او 

در حفظ صحت گو ش و هنگام  استعجیب  پاک کنند و در هر هفته یکبار روغن بادام تلخ در آن بچکانند که این دوای

مراعات آنکه در  استوب و ایارجات نمایند و واجب به حبخواب پنبه در گو ش نهند و در هر سال تعاهد تنقیه دماغ 

گو ش اورام و بثور و قروح پیدا نشود چه اینها مفسد گو ش اند و چون عالمات بثور در گو ش از التهاب در گو ش و سر 

در سرکه انگوری حل کرده در گو ش بچکانند و در حال صحت نیز این را در هفته یک مرتبه  دریابد شیاف مامیثا

بچکانند که امان می یابد از نزول نوازل و اوجاع و اورام و بثور و قروح و چکانیدن زیاده محلول در روغن بادام تلخ یا 

القوام و یا  نهادن فتیلة عسل غلیظ و گویند که آن استروغن استة زردآلوی تلخ حافظ صحت قوت سامعه و مقوی 

عسل به روغن بادام تلخ یا به روغن جوز یا بشحم بط آمیخته بفتیله آلوده و یا سکبینج مخلوط بشحم بط و یا قرومانا 

فتیله سازند هر واحد منقی گو ش و حافظ  الطیب سنبلمثقال شحم بط نیم مثقال آمیخته و یا از زعفران و گل سرخ و 

قطور عصارة افسنتین یا زهرة بز و روغن تلخ و روغن حنظل که شحم حنظل را در روغن زیت کهنه  و استصحت آن 

یا روغن کنجد بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و همچنین قطور عصارة شبت و قطور میعة سائله و روغن کند ش که 

در دهنی از ادهان مناسبه امرا  اذن را محلول  الثعلب عنبمناسبه جو ش دهند و قطور عصارة  های روغندر روغنی از 
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 گرم نیمگذارند باید که سرد یا گرم بسیار نباشد بلکه  بر آندر گو ش چکانند و یا از خارج  آنچهو  آن استناف  و مقوی 

باشد و ایضاً ادویه مبرده یا مسخنه زیاده از قدر واجب در گو ش استعمال نکنند و معالجة جمی  امرا  اذن بتدریج 

و نیز باید که در امرا  مادی تنقیه  گردد مید و کثرت ادویه قویه دفعهً جایز نیست که بسرسام حار یا بارد مؤدی نماین

بتفاریق کنند و استعمال ادویه موضعیه از قطورات و ادهان و اضمده و اطلیه و نطوالت و مراهم و غیرها بعد از یک 

واجب و خلط غالب باشد نه قبل از آنها و در سوء مزاجات  حسب بههفته و بعد فصد و حجامت و مسهل و غیره هر یک 

زیرا که درینجا  خلطی غالب نیست که انتظار نضج و تنقیه  استساذج استعمال پیش از یک هفته در اول مر  جائز 

یا ریح گرم هوای گرم  سبب بهبدانکه درد گو ش یا از سوءمزاج یا حار بال ماده باشد مانند آنکه  اوجاع اذنآن کرده آید 

آفتاب بایام سمائم عار  شود و خصوصاً هنگامیکه انتقال نماید از آن بسردی دفعهً و یا غسل  455بخاری از سیر 

حرارت غالب باشد مثل کبریتی و نفطی و .... گرم و داخل شدن آن در گو ش و یا داخل شدن آبیکه در آن  آب بهنمودن 

مضاده  اسبابی از سبب بهغیره یا وض  ادویه حاره بر گو ش و یا حار با مادة دموی و یا صفراوی باشد و یا بارد بدون ماده 

فصل زمستان از وزیدن باد سرد شمالی افتد و خصوصاً که انتقال در  آنچهاز هوای سرد یا ریح سرد چن.... مذکوره  اسباب

ض  ادویه بارده و یا بارد و یا مادة .... قوت شیء بارد غالب باشد  بر آننمایند هر دو دفعهً از گرمی یا آب سرد و یا آبیکه 

ودا و درد گو ش حادث ریحی بارد غلیظ مرتقی از معده یا منحل از فضول در سر بسوی گو ش و یا خلطی چسپنده یا س

تفرق اتصال مانند ریح ممدد و یا قروح و یا  سبب بهورم و بثره در ان یا اورام بثور حاره یا بارده باشد و حادث  سبب به

 استو صعب ترین اوجاع گو ش وجعی  گردد میجراحات بود و از جمله اقسام تفرق اتصال بعد سقطه و یا ضربه حادث 

خصوصاً وقتیکه مؤدی باختالل  باشد میو السیما چون مادة ردی بود و این باتب الزم  که از ورم گرم غائص بهمرسد

ج باشد با آن وج  شدید نباشد و نیز بسیار خطرناک نیست و اقسام مذکورة ماقبل ....عقل گردد و اگر ورم در غضاریف 

ز مشائخ بهمرسد بزودی ایشان را هالک مانند سکته و آن اقسام جوانان را بیشتر ا گرداند میگاه باشد که دفعهً بالک 

و لیکن جوانان را قبل از تقیح بیشتر  گردد میکه بروز هفتم بکشد و اکثر مشایخ را آن ورم متقیح  بس استو  گرداند می

وده بود رجای خالصی باشد و وج  گو ش گاه با خار ش و گاه ...و اگر متقیح گردد و در آنجا عالمات  گرداند میهالک 

... و خار ش گو ش که بعربی حکه اذن نامند جدا ذکر خواهد یافت و بدانند که ورم سوداوی در گو ش  باشد میبی خار ش 

درد گو ش باید  اسبابافتد و اگر افتد منجر بسرطانیت گشته بهالکت می انجامد کذا فی النبض الکبیر طریق تشخیص 

 اسبابگو ش بپرسند اگر اقرار کدامی از ... یگر که اول حال حدوث ضربه یا سقطه یا دخول آب با حیوانی یا چیزی د

مذکوره کند سببش همان باشد و ایضاً ورم بیخ گو ش و لحوق گرانی گو ش از هنگام دخول آب بر دخول آن و هیجان 
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ل آن در گو ش داللت کند و اال بسوی گو ش نظر کنند اگر در گو ش ورم یا ثبره یا قرحه و ...وج  نزد حرکت هوام 

درد از مریض سؤال کنند .... س شود سبب او همین باشد و اال دست بر گو ش و سر نهند و حال شدت خروج مده محسو

اگر ملمس گو ش و سرگرم و رنگ گو ش و روی و چشم سرخ نماید و درد شدید بگوید و تسکین درد از اشیای بارد 

ون ثقبه باشد پس حال سبکی و گرانی حار بخاری یا مادة حار یا ورم حار اندر.... حاصل شود سببش سوءمزاج حار ساذج 

مر و خشکی لهات ... گو ش و نخس و ضربان بپرسند اگر سبکی و وج  ناخس و یافتن ارتفاع مثل شعلة آتش از گو ش 

بیان کند سببش سوء مزاج حار ساذج یا ریح حار بخاری باشد پس اگر با وجود شدت درد و گرمی ملمس و سرخی 

مزاج حار ساذج سوز ش در گو ش و چشم و روی و خشکی بینی ... غیره عالمات  گو ش و چشم در وی و سبکی گو ش و

و  گو ش بهگرم .... و کرب و تشنگی و تسکین آن بمضمضة آب سرد معلوم شود سببش تولد ریح حار بخاری از رسیدن 

سر تا وسط آن مشی در آفتاب بایام گرما باشد و اگر با عالمات سوءمزاج حار شدت گرمی در گو ش و سر و درد مؤخر 

از ریختن آب گرم و یا آب چشمهای گرم مثل کبریتی و نطرونی و ملحی بر سر و .... دریافت گردد سبب آن تولد ریح 

باشد و اگر با وجود .... گو ش خواهد بود و اگر مریض وض  دوای گرم در گو ش بیان کند سببش حدوث ریاح مسطور 

درد بنوشیدن آب سرد و اشک در چشم معلوم شود و با این سوز ش در آثار مذکوره سوءمزاج حار تشنگی شدید و خفت 

ریاحی از معده باشد و اگر با وجود گرمی ملمس و سرخی رنگ و شدت درد مریض .... فم معده بود سببش تصاعد 

اگر  مادة دموی باشد و.... گرانی گو ش و سر بیان کند و خصوصاً هنگام سجود و درد با ضربان شدید بود درد گو ش از 

با وجود حرارت ملمس وجه و سر و شدت درد گرانی اندک و با سوز ش و صداع و استراحت برسیدن هوای بار و بگوید 

عالمات سوءمزاج حار و گرانی سرتپ گرم الزم و درد و ضربان در قعر گو ش بشدت باشد و .... از مادة صفراوی باشد 

حار اندرون ثقبه باشد و اگر از گذاشتن .... قتی یافته شود تمدد و سوز ش و فتور سماعت و صداع منقط  وقتی بعد و

دست بر گو ش و سرگرمی ملمس معلوم نگردد و سرخی و شدت درد و نخس و ضربان و سوز ش هیچ نباشد و 

یابد و تقدم تدابیر مبرده شاهد او بود سببش سوءمزاج بارد ساذج باشد پس بپزسند که در ...بچیزهای گرم بالفعل و بالقوه 

یا نه اگر گوید که در گو ش ... و ش چیزی شبیه بحرکت باد یا دوی و طنین یا درد در مؤخر سر و یا غثیان معلوم گ

و مالقات سرما و هوای  گردد میحرکتی مثل حرکت باد و درد بطوریکه گویا جیزی بروردر گو ش فرو میرود محسوس 

و بآن سر گران و  شود میو اگر گوید که دوی و طنین معلوم سرد باشد .... بارد اتفاق افتاده بود سببش تولد ریاح بارد 

بحدیکه  شود میصداع بود سببش تولد ریاح بارد از فضول بارد و در سر و گو ش باشد و اگر گوید درد در مؤخر سر 

آن  سرد شده بود سببش تولد ریاح بارد از ریختن آب سرد بر سر یا فرو رفتن در آب بهـفاق غسل ....حرکت سر متعسر 
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یابد سببش ریاح بارد ...باشد و اگر غثیان بیان بیان کند و دهن پر آب و اندکی صداع بود و از ریختن آب گرم بر سر 

غلیظ متصاعده از معده باشد و اگر مریض هیچ یکی از عالمات مستفسرة مذکور نکند از تقدم وض  ادویه بارد در گو ش 

اد از همین سبب باشد و اگر با وجود عالمات سوءمزاج بارد ساذج در سر و سبب تولد ب 456یوال کنند اگر اقرار آن کند 

گو ش گرانی بیان کند پس اگر خواب بسیار آید و در بینی تری باشد سببش مادة بلغمی باشد و اگر خواب کم باشد و 

هم  اسبابگر این منخرین خشک از مادة سوداوی باشد و اگر با وجود گرانی تمدد پیدا بود سببش ورم بارد باشد و ا

نباشد و در گو ش خار ش و دغدغه بود و احیاناً کرمی از گو ش بیرون آید سببش تولد دیدان در گو ش باشد انطاکی گوید 

یا یکی از آن اکثر بود و ..... و این از ذات عضو نادر باشد و از قبل دماغ و معده  استکه وج  اذن نخس و ضربان 

اعضاست و آنکه به تغیر تناول طعام متغیر نگردد و عالمت کائن از معده قوت  عالمت مستقل خاص بدان سالمت دیگر

و غیر این هر دو تغیر دماغ از دماغ بود پس اگر مادة بخار باشد دوی و  استدر هنگام خلو آن یا شروع طعام در هضم 

 و در بارد بعکس این باشد طنین بود و اگر خلط لذاع حاد باشد ضربان و نخس و تمدد و اشک واستلذاذ بمبردات بود 

درجمی  اقسام آن از خوردن لحوم و نشستن در آفتاب و حمام گرم و مهب ریاح و قرب آتش و  عالج کلی اوجاع گو ش

گرم مسکن  آب بهو نطول و تکمید  انکبابو .... حرکات عنیفه و جماع و صیاح و کثرت کالم و اغذیه مبخره اجتناب 

و هرگاه جهت تسکین وج  شدید حاجت مخدرات افتد بهترین آنها شیاف  است جمی  اوجاع خصوص اعضای عصبانی

م  اندکی افیون در شیر زن حل کرده و بقول جالینوس افیون را در روغنها حل نموده استعمال نباید کرد زیرا که 

حل کرده چکانند و موجب مزید درد و الم گردد بلکه در شیر .... که افیون در گو ش  آن استغلظت روغن خوف  سبب به

و با وجود آن در ارخا و تسکین ناف  تر از روغن است و  شود میکه شیر بنا بر مائیت جالی و غسال مان  چسپیدن افیون 

و خاکستر  استباید که استعمال مخدرات کمتر وقت ضرورت کنند بهر آنکه کثرت آن موجب حدوث گرمی گو ش 

پس آنجا که درد شدید باشد افیون را سوخته بقدر جند بیدستر آمیخته  استافیون در تحذیر و تجفیف قوی تر از افیون 

و هرگاه کهضربان و درد شدت کند و خوف تشنج بود پس البدست از  استدر گو ش چکانند که جند مصلح آن 

و قرب دماغ و در ارخا بهتر از روغن گاو کهنه چیزی نیست  سبب به استاستعمال مرخیات زیرا که درد گو ش مهلک 

و مسکن و مغنی از .... بخور آب گرم تنها و یا ادویه مرخیه ملینه مثل بنفشه و خطمی در آن پخته بتوسط انبونه نیز 

و اگر چیزی مخدر مانند قلیلی پوست خشخا ش مخلوط سازند انف  بود و قطور روغن گل در  استاستعمال مخدرات 

خر و کذا مها ور در شیر زنان حل کرده گرم نموده و کذا مرهم  پوست انار پخته و کذا قطور آب بعر شتر یا سرکین و یا

شنجار در جمی  اقسام مجرب است و قطور سفیدی بیضه مرغ ممزوج روغن گل نیز در تسکین درد گو ش از هر سبب 
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بمیفختج و اگر خسخا ش  الملک اکلیلکه باشد بی نظیرست و کذا قطور موی انسان سوخته بهروغن گل و کذا عصارة 

ه و آرد حلبه آرد بزرکتان بپزند تا مهرا شود و ضماد نمایند نیز تسکین درد نماید و قطور افیون زعفران مر سرخ نیز سود

و کذا قطور روغن قنب و آب برگ آن در هر دو مفید گسالنی می نویسد که آب سرگین  استمسکن وج  حار و بارد 

در  گرم نیماحد کهرل کرده تا زعفران حل شود صاف نموده هر دو مساوی زعفران بقدر رب  و.... بغل یعنی خچر آب 

صبر کنند پس از پنبه پاک نموده بار دیگر چند قطره بچکانند و همچنین تا سه چهار نوبت  بر آنگو ش چکانند و زمانة 

ن و در ازالة آن تخلف نمیکند لیک استتسکین درد گو ش از هر قسم که باشد بغایت مجرب  به جهتآرند که  عمل به

بعضی گویند که چون مس گزم کنند و در آب سرد نموده  استاستعمال این دوا در اقسام درد گو ش بارد معمول راقم 

بخار آن به گو ش رسانند تسکین وج  نماید و کذا خوالن چهار ماشه افیون یک ماشه عسل پنج ماشه بفتیله آلوده در 

و زیت  شراب بهقت شدت وج  بمرات و اگر آرد گندم گو ش نهادن مسکن وج  شدید است و کذا تقطیر شیر زنان و

بپزند و گرد گو ش ضماد نمایند و هر ساعت تبدیل آن نمایند در چند بار تسکین وج  نماید و کذا تقطیر فلونیای رومی 

اند که چون سکون وج  دشوار  و از جالینوس نقل کرده استمحلول در سفیدی بیضه و روغن نیلوفر مسکن وج  شدید 

گو ش راست و طرف .... ماده را بسوی دهن بغرغره فرود آزند و بقول ارسطو تعلیق دندان روباه طرف راست در  گردد

و انطاکی گوید که در اورام گو ش استعمال مروخات اولی است  و  استچپ در درد چپ بر صاحب درد گو ش مزیل درد 

کذا نهادن پر قریب مقعد گنجشک مجرب نوشته اال قطورات و در اقسام درد گو ش قطور رطوبت ماهی بریان عجیب و 

و از ریاح بخاری تبرید از لعاب بهدانه شیرة عناب شیرة مغز تخم تر بوزد شربت نیلوفر بدهند  عالج درد گو ش حار ساذج

 خشک و عرق بید ساده و نبات بکار برند و.... و یا تبرید شیره کاهو و  شود میو گاهی عرق شاهتره درین تبرید افزوده 

در گو ش چکانند و شیاف ابیض در شیر بز یا شیر دختر چکانیدن و  گرم نیممهاور در شیر دختر یا شیر بز حل کرده 

در گو ش چکانند و ماءالقرع و ماءالخیار در گو ش چکانیدن نیز فائده می  گرم نیمسرکه جو ش داده  به اندکروغن گل 

بنفشه و خشخا ش و آب برگ خرفه و آب برگ بید و آب  و 457.... کند و روغنها و آبها می بارد مثل روغن گل 

بارتنگ و حی العالم و برگ کاهو و برگ کاسنی و گل سرخ تازه در گو ش چکانیدن نیز فائذه میکند و اگر با روغن های 

کدو و شیر دختر و  آب بهسفیدی بیضه و روغن گل و  الثعلب عنب آب بهمذکوره سفیدی بیضه مرغ و یا شیر دختران و 

گل سرخ شکر آمیخته بکار برند ناف  تر باشد و در صرت شدت التهاب کافور نیز در قطورات مسطور  آب بهخرفه  آب هب

داخل نمایند و گرداگرد گو ش بصندل سفید و سرخ و کاهو و گالب و کشنیز سبز طال کنند و اگر حرارت قوی باشد 

گاهی عو  آن پوست خشخا ش و گاهی رسوت می کنند و  کنند میکافور نیز افزایند و گاهی مامیثا درین ضماد داخل 
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بجای گالب می نمایند و یا سفیداب کاشغری مردا سنگ حضض مکی سوده به روغن گل آمیخته  الثعلب عنبآب 

شش ماشه در شیر ماده گاو  کوفته نیمگل خطمی گل بنفشه سر یک دو توله پوست خشخا ش  الثعلب عنبضماد کنند و 

رسانند که در تسکین درد مجربست و گاهی گل نیلوفر و برگ بید و جو مقشر  گو ش بهبخار آن نیم آثار جو ش داده 

و جهت تسکین و تبرید زائد تخم کاهو و کشنیز خشک و اندک بزرالینج اضافه  شود میو گل سرخ افزوده  کوفته نیم

اوراقی از برگ بنفشه برگ خرفه برگ  انکباببیامیزند و اگر  الملک اکلیلو  بابونهنمایند و اگر تحلیل زیاده مطلوب باشد 

برگ خطمی برگ کدو برگ بادرنگ برگ بستان افروز برگ بارتنگ  الثعلب عنبمنار برگ خبازی برگ خشخا ش برگ 

برگ اسپغول برگ کاسنی برگ کشنیز برگ کاهو هر چه از این اوراق بهم رسد و مناسب دانند جو ش داده استعمال 

و بر شعله شم  مومی بریان نموده سائیده با پنبه ممزوج کرده در گو ش گذارند و اگر درد گو ش خسته شفتال عده بهادویه 

در گو ش ساعت بساعت چکانند و گاهی  گرم نیمنهایت سخت بود اندکی افیون در شیر دختران و روغن گل حل کرده 

نج برنج در روغن گل حل کرده گرماگرم و اگر افیون را بسوزند و خاکستر آن بقدر چهار پ شود میکافور نیز اضافه کرده 

در گو ش چکانند و یا بنگ یک توله  گرم نیمچکانند نیز در تسکین درد مجرب است و یا عصاره برگ قنب صاف کرده 

وزند پس صاف کرده دو سه قطره در گو ش چکانند و اگر از این ...سائیده قرص بسته در چهار توله روغن زرد  آب به

هر چه ... د بر شیر زنان که در آن مسکه گاو حل کرده باشند اکتفا نمایند و مکرر تقطیر آن کنند تدابیر وج  ساکن نشو

درد گو ش حار مادی مذکور گردد غیر از تنقیه درینجا بکار برند و بدانند که هر گاه در وج  گو ش حار ساذج از ادویه : در 

و آنجا که درد گو ش از ریاح حار بخاری مرتقی از معده  متورم خواهد بود.... بارده و مخدره وج  ساکن نشود در گو ش 

ادویه مبرده که .... باشد فصد باسلیق کنند و تبرید معده باشربة مبرده و مثل شیرة کاهو و خشخاک و کشنیز خشک 

نمایند و اگر کفایت نکند تلئین طبیعت  به سرکهغوره و کاهو مسلوق مطیب  آب بهمنجر نباشد مثل بچه مرغ مطبوخ 

و مانند آن بغیر آنکه در آن دوای حار حل کرده  الثعلب عنبو تمرهندی و آلوبخارا و کشوث و برگ ...  به مطبوخکنند 

دهند و در ماءالشعیر قدری خشخا ش داخل کنند و اگر زمانة .... باشند و اگر قاروره حار باشد ماءالشعیر مبرد و ماءالقرع 

که یک جزو سرکه را با ده .....  عده بهبرای این مر  و تسکین بخارات  خشخا ش رطب باشد خوردن او انف  اشیاءاست

جزو روغن گل بپزند تا سرکه بسوزد و روغن باقی ماند بر برف سرد کرده در گو ش چکانند با روغن بید و روغن کدو با 

سرکه سرشته ضماد  و آرد جو در الثعلب عنبببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ  چکانندبیرون .... شیر دختر قطور 

گو ش ملوث به روغن باشد صماخ .... کنند و اگر از این ساکن نشود یک حبه کافور در شیر دختر حل کرده چکانند بغیر 

ریزند حتی که بر شود پس کف دست بر ثقبة گو ش نهاده بر یک پای ایستاده  گرم نیمدر آن آب  به نحوی کهرا بشویند 
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 به سرکهاز رفتار در آفتاب باشد روغن گل مدبر  آنچهه پیچیده باشند صاف کنند و که بر آن پنب.... دو بار بجهند 

و اغذیة مرطبه مسطوره بخورند و ماءالشعیر ..... بارد آغشته بر گو ش نهند و در  آب بهو اسفنج یا خرقه  چکانند دستور به

نند ....نمایند و کافور و بنفشه رطب  مطبوخ با خشخا ش بنوشند و اگر درد شدت کند تمریخ به روغن بنفشه و روغن گل

طل  استنشاق کنند و تعدیل مسکن بریاحین بارد و مثل سیب و بیدآب سرد و قدری کافور و گالب بر  آب بهآن ببویند و 

آمیخته بر پس سر بمحل منبت اعصاب ضماد نمایند و هر گاه تبدیل کنند و .... آن پاشیده ناف  و خواب و آرام و تضمید 

مشی  سبب بهبرای درد گو ش که  ....و روغن بابونه و گل آن اندک   به انحطاط آید اجزای بارده کم کنند چون مر

.... ریاح سموم باشد ناف  ست و بالجمله ترطیب و تبرید دماغ باطلیه و نطوالت و مروخات و غیره که  سبب بهدرآفتاب یا 

آب گرم بر سر یا نشستن در آب چشمهای گرم باشد اگر از ریاح حادث از ریختن  و آنچهآرند  عمل بهگذشت  شمسی

سرد مثل روغن کدو و بید و  های روغنبمالند و اغذیة مرطبة مذکوره بدهند و .... واجب بود فصد قیفال نمایند و ساقین 

اشیا نوشیدن آب   458 دختران و ناف  ترین به شیرو سعوط نمایند بآنها و  چکانندنیلوفر و روغن خل مبرد در گو ش 

از ریاح حاره حادثه از گذاشتن ادویه گرم در گو ش باشد  آنچهسرد و استنشاق و تمضض بدان و مالش کف پاست و 

الثعلب و برگ خرفه و برگ  و اضمدة بارد مضاد آن ادویه مثل برگ عنب چکانندفصد سررو کنند و ادهان بارد در گو ش 

آنها گو ش را بشویند و چکانیدن شیاف ابیض محلول در  آب بهنمایند و کشنیز و پوست کدو و خیار و آرد جو ضماد 

ماءالقرع یا شیر دختر با قدری روغن بادام نیز مفید بود و عند کمال شدت حرارت این ادویه و آبها بر برف سرد کرده 

دی و آلو بخارا و مانند آن النف  است و تلئین طبیعت بخیار شتبر و تمر هن بکار برند و چکانیدن ماءالقرع تنها نیز عاجل

غوره یا آب انار منجمد کرده باشند بر سر نهند و  آب بهکنند و اگر در مزاج حدت باشد ماءالشعیر بنوشند و شیر بز که 

هرگاه بگدازد جدا کنند و واجب نیست که طبیب گمان این امر نماید که مریض در اول معالجه منتفخ خواهد شد بمقابلة 

یه که هیجان او کرده اند زیرا که ادویه اوبئی اخالط و عضو را گرم کرده اند و در آن عضو و اعضای مر  با ضداد ادو

اند پس اوالً عالج یاستفراغ آن اخالط فاسد و ازالة حدت آنها از عضو نماید بعد از آن ابتدا  مجاورة آن نکایت پیدا کرده

سویدی می نویسد که قطور روغن بزرالبنج و کذا آب برگ به تبرید عضو باضداد ادویه مهیجه مر  کند اقوال حکما 

الزجاج به روغن گل و کذا نسج عنکبوت در روغن گل  بنج و آب غرب که آن صفصاف است و کذا آب حشیشه

 جوشانیده و کذا آب انار تر ش بشحم آن افشرده بعسل آمیخته و کذا آرد باقال به روغن گل آمیخته و کذا آب شجره

نار جوشانیده هر واحد ناف  درد گو ش حارست و بقول ابن سرابیون و رازی تقطیر روغن گاوی مسکن البق در پوست ا

تنها یا با شیاف  گرم نیموج  حارست مسیحی گوید که هرگاه دردگو ش از سوی مزاج حار باشد چکانیدن سفیدی بیضه 
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اندک سرکه حل کنند و گاهی روغن  ابیض نف  کند و اگر درد سخت باشد اندکی افیون به شیاف ابیض و روغن گل و

الثعلب و عصی الراعی و کشنیز سبز در گو ش  خالف و روغن نیلوفر و روغن بنفشه و عصارة بعض بقول بارده مثل عنب

میچکانند شیخ میفرماید اگر سبب درد گو ش حرارت مفرط باشد الزم است که تبرید دماغ بمطفیات مذکوره در عالج 

و سفیدة بیضه بچکانند و اگر درد شدید باشد کافور بدان آمیزند  گرم نیمو در گو ش روغن گل امرا  حار دماغی نمایند 

و ایضاً  آن استارخائیکه اندر  سبب بهو بسلست که روغن بنفشه بکافور وج  گو ش را از روغن گل زیاده تسکین میدهد 

بیضه را تنها خاصیت عجیب ست و یا و سفیده  چکانندشیافات مسکن اوجاع چشم بسفیدی بیضه و مانند آن در گو ش 

که از پستان بدوشند که او بسیار ناف  بود و یا خراطین  آن استو بهتر شیر  چکانندالثعلب  و آب کشنیز  عنب آب بهشیر 

را در روغن تخم کدو و روغن نیلوفر و روغن بید و امثال آن و کذلک عصارات که مشابه عصارة پوست کدو و جرم 

تعمال ضمادات مبرد از خارج گو ش و بعضی ذکر کرده اند که آب لبالب در مثل این حالت بسیار اوست و ایضاً اس

نیکوست و عصارة شهدانج رطب و اگر ضربان و وج  اشتداد نماید و از آن خوف تشنج باشد از استعمال مرخیات و 

ویسند که تعدیل مزاج نمایند مخدرات چاره نباشد و طریق آنها در عالج کلی درد گو ش مسطور شد خضر و قرشی مین

با دهان بارد مثل روغن بنفشه به شیاف مامیثا یا شیاف ابیض یا کافور یا آب کدو و خیار یا روغن بنفشه تنها یا روغن 

و به  کنند میو گاهی درین اشیا قدری افیون داخل  چکانندکافور یا روغن گل یا شیر زنان در گو ش  به اندکنیلوفر 

گرم نطول  آب بهیز و کاهو ضماد کنند و گاهی احتیاج بعصارة بنج برای تخدیر می افتد و گاهی ضمادات باردة کشن

و گاهی بر بخار آن گو ش می نهند و تسکین وج  آن میکند زیرا که آب گرم تسکین اوجاع آن می نماید و اگر  کنند می

عند اضطرار بهر آنکه شیء بارد گو ش را ضرر  چه مزاج گرم باشد و از استعمال ادویه شدید التبرید احتراز نمایند مگر

 آب بهست روغن گل است تنها و  منفعت آن مجرب آنچهشدید می نماید و تلئین طبیعت نمایند بهاءالدین گوید که 

الثعلب و بنفشه داشته و بر خار آب گرم که میخ  الثعلب آمیخته و جوشیده و گو ش بر بخار طبیخ خارخسک و عنب عنب

برند و برکشند و آب گرم در آن ریزند و اشتن و شیاف ابیض بسفیدة تخم مرغ سوده چکانیدن و همچنین در زمین فرو 

عالج درد گو ش  گرم نیمسفیده و روغن گل با هم و روغن گل و آب کشنیز و سفیده با هم ضم کرده و روغن گاوی 

اشه تنها خواه با لعاب بهدانه و اسپغول هر باید که در دموی فصد سررو نمایند و بعد از آن شیرة کاهو نه م حار مادی

الثعلب بیفزایند و در آخر هلیله  یک چهار ماشه شربت نیلوفر دو توله حل کرده بدهند یا گل بنفشه نیلوفر خطمی عنب

صفرا نمایند و در صفراوی تمر هندی دو سه توله گل بنفشه نیلوفر  مسهل بهمربی بخورانند و اگر حاجت بود تلئین 

ر یک چهار ماشه عرق مکوه عرق گاوزبان هر یک نیم پاو گلقند یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر و شربت خطمی ه
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هفت دانه سپستان بست دانه بیفزایند و بعد  459اسطوخودوس دو توله بدهند و عناب هفت عدد زرشک یک توله 

اطبا .... آرند  عمل بهصفرا و حب هلیله تنقیه نمایندو بعد از آن تدابیر که در عالج حار ساذج مسطور شد  مسهل بهنضج 

به آن خلط کنند پس اگر خون باشد  به استفراغابوسهل گوید که هرگاه درد گو ش از امتال حادث شود باید که معالجه 

بالجمله اگر با وج  گو ش التهاب وجه و ضربان باشد فصد  سر بغرغره....  عده بهو اگر خلطی دیگر باشد باسهال  فصد

در گو ش  به دفعات.... یا شیر زن  چکانند گرم نیمی سرکة به اندکدر گو ش روغن گل و روغن بید  عده بهقیفال کنند 

ون در بدوشند بعد از آن اسهال شکم به هلیلة زرد و صبر و سقمونیا نمایند و اگر درد ساکن شد فبها و اال قدری افی

پس اگر ضربان عود کند و سه روز گذشته باشد بدانند که در گو ش بثره است تدبیر آن نمایند .... روغن گل آمیخته اندر 

خطمی آرد جو  بابونهالملک  پوست خشخا ش اکلیل.... بنوعی که مسطور گردد و هرگاه در روی و سر التهاب و درد باشد 

لی می نویسد که اگر سبب درد گو ش امتالی بدن یا سر باشد استفراغ ناحیة شیر زنان آب کدو افشرده ضماد سازند بوع

در عالج  آنچهو استفراغ بمنقیات راس از ماده حار کنند بد به فصدراس از جنس آن امتال نمایند پس اگر ماده حار باشد 

وید که هر گاه در گو ش درد تدابیریکه در ساذج گذشت بکار برند صاحب کامل گ.... امرا  حار دماغی معلوم کرده اند 

یا زیادتی صفرا پس اگر  شود میمعلوم .... از سوءمزاج حار عار  شود باید که نظر کنند که آیا عالمت زیادتی خون 

خون زائد باشد فصد قیفال نمایند و خون بقدر حاجت برآرند و اگر صفرا غالب بود دوای مسهل صفرا مثل مطبوخ هلیله 

 گرم نیمروغن گل  به اندکنفشه و شکر و مانند آن بخورانند و در گو ش آب خرفه و آب جراده کدو لبالب و شکر یا ب.... 

ناف  بود صفت دوای ناف  درد گو ش  چکانندسرکه خمر و روغن گل .... فائده نماید و اگر اندک آب حی العالم  چکانند

بماءالقرع و  چکانندم خوب آمیخته در گو ش حار بگیرند روغن گل دو جزو سرکة خمرو آب غوره هر واحد نیم جزو با ه

صبر کنند  بر آنروغن گل و شیر دختران در گو ش تقطیر نمایند و همچنین اگر زن شیر در گو ش بدوشند و اندک 

گو ش را بصندل و گالب و کافور و اندک آب کشنیز .... نشف نمایند و بار دوم و سوم باز بدو شد درد ساکن شود  عده به

ی العالم طال کنند و اگر درد شدید باشد اندکی افیون به روغن گل یا روغن بنفشه گداخته در گو ش و کاهو و آب ح

از عصاره لقاح با قدری روغن گل بچکانند که این تخدیر و تسکین وج  نماید و نشاید که بر استعمال .... چکانند 

یند اگر در بدن و دماغ اخالط باشد پس اگر .... مخدرات ادمان نمایند که آن مورث ثقل سم  گردد ایالقی گوید که اوالً

سررو نمایند و تلئین طبیعت بشربت آلو و شربت بنفشه و طبیخ تمرهندی و طبیخ هلیله کنند  به فصدماده حار بود ابتدا 

اگر  و چکانندغرغره استعمال نمایند پس روغن گل در گو ش  عده بهحب شبیار و قوقایا و فیقرا دهند ... و اگر در ماده 

کشنیز یا  آب بهشیر دختران یا ... و تقطیر شیاف ابیض بسفیدی  چکانندی کافور به اندکدرد عظیم باشد روغن بنفشه 
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الثعلب تسکین وج  کند و دوشیدن شیر از پستان ناف  است  و اگر یک جزو روغن گل را به سه جزو سرکه  عنب آب به

بارد  های روغنا ساکن کند و خراطین مطبوخ در روغن کل ناف  بود و درد ر چکانند.... بجوشانند تا آنکه سرکه برود 

مانعی باشد حجامت نمایند و اهتمام تنقیه ... سود دهد ابن هبه اهلل گوید که اگر جسم ممتلی باشد در ابتدا فصد کنند 

تمرهندی بشربت  آب بهیا  هلیله سازند و اگر از این مان  بود باید که تعدیل طب  بشربت آلو به مطبوخبدن از خلط حار 

کنند و ماءالشعیر و شیرة تخم خرفه بنوشانند و اگر بدین وج  ساکن نشود آب جرادة کدو و یا ... نیلوفر یا لعاب اسپغول 

و آسیب شدید باشد اندکی افیون به شیاف .... و شیر زنان بچکانند و اگر  چکانندآب حی العالم و روغن گل در گو ش 

و از استعمال ادویه شدید التبرید حذر کنند مگر هنگام  چکانندو شیر زنان حل کرده در گو ش  مامیثا در روغن گل

مسح کنند و بنفشه و نیلوفر و صندل و کافور و گالب ببویانند و چون اصالح یابد بمزورات غذا  به گالبرا .... ضرورت 

فصد سررو نمایند و آب خرفه و شیر زنان و روغن خون باشد ... سازند و در آخر بجة مرغ دهند ابن الیاس گوید که اگر 

خرفه و ملوخیه .... و به ضمادات بارده مثل کاهو و صندل  چکانندگل و یا آب جرادة کدو و خیار به روغن گل در گو ش 

بارد مثل روغننمایند و گل و نیلوفر و خشخا ش کنند و یا انرک سفیدة بیضه  های روغنتضمید نمایند و تغریق راس به 

وهر صبح جالب از عناب ده عددو بنفشه پنج درم و شکر ده درم و ... به روغن بنفشه یا روغن گل بر هم زده در 

و هلیلة زرد کنند .... بدن  ترنجبین ده درم و یا خمیره بنفشه ده درم بنوشانند و غذا مزوره ما ش بمغز بادام دهند و تنقیه

و اگر سببش غلبة صفرا باشد ادهان باردة مذکور در گو ش اندازند و حل طبیعت بنقوع فواکه و ترنجبین و شیرخشت 

دو اوقیه با ترنجبین و شکر هر واحد ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر دهند اگر .... کنند و هر صبح آب انارین بشحم آن 

که اگر عالمات خون ظاهر  نویسد می.... و مزوره بنوما ش بمغز بادام اگر با وی تپ و حرارت نباشد  با تپ و حرارت باشد

باشد نخستین رگ قیفال بگشایند و در دموی و صفراوی جو و بنفشه و آلو بخارا و تمرهندی جوشانیده صاف نموده 

رد در دو رطل آب بجوشانند تا ثلث بماند صاف بست درم هلیله ز هلیله تنقیه فرمایند به طبیخ 461بدهند و بعد از آن 

ساعت بعد ساعت تقطیر نمودن در حال درد را .... نموده بنوشند که بغایت سودمندست و سفیدة تخم مرغ و شیر زنان 

....  گرم نیمدختران حل کرده  به شیرساکن سازد و خاصهً که از پستان بدوشند و در صورت اشتداد وج  اندک افیون 

الثعلب و برگ کاسنی و برگ خرفه بر بیرون گو ش و حوالی آن  اعت بچکانند و طالهای مبرد همچون عنبساعت بس

بر آتش مالئم چندان بجوشانند که روغن بماند و سرکه بسوزد و .... ضماد کنند و اگر یک جزو روغن گل با سه جزو 

یه خلط غالب تعدیل باصالح و ادویه کنند و تعین االثر است انطاکی گوید که بعد تنق تقطیر نمایند عجیب گرم نیمآنرا 

ردائت کیفیت  سبب به شود میفصد برای دردی است که از خون محض باشد و گاهی در خون و صفرا هر دو فصد کرده 
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کنند اگر اصل در دار مضعف معده و کبد باشد و قیفال اگر از دماغ باشد و کحل اگر از هر دو باشد .... و درینجا فصد از 

 به مثلتنقیه آن نمایند بعد از آن بعد از آن تبرید ... اگر غلبه خلطی بدا عده بهیکن در صفراوی خون اندک بر آرند ل

.... کشنیز و حی العالم طالءً و خواب بر مثل گل سرخ  آب بهروغن کدو و بنفشهو کافور نمایند مطلقاً سوای شرب آنها و 

عالج درد گو ش حار ورمی و آلو و تمرهندی و عناب شرباً و کدو و خرفه غذاءً و اختیار مبردات خون و التهاب صفرا مثل 

که در حار ساذج مسطور شده بکار برند و  انکبابفصد سررو کنند و اگر حاجت افتد زلو نیز چسبانند و تبرید و بثرة گو ش 

 آب بهنمایند و طالی نرد در آب کشنیز سبز سائیده اطراف گو ش را ضماد ..... الثعلب جدوار صندل رسوت گل  عنب

شیاف مامیثا ... الثعلب سبز سائیده و ضماد کردن نیز ناف  و با صندل سرخ فوفل حضض گل ارمنی و  کشنیز سبز و عنب

الثعلب صندل سفید صبر  های مذکوره یا گالب ضماد نمایند و یا آرد جو عنبآب بهو قدری زعفران کوفته بیخته 

آرد باقال افزایند و عند شدت وج  قدری افیون اضافه  بابونهداخل کنند و در انتها  عو  عدس و زعفران الملک اکلیل

کرده در سفیدی بیضه مرغ آمیخته ضماد سازند و اگر سفیداب ارزیز مرو است هر واحد یک درم فوفل حضض اقاقیق 

کاسنی  آب بهوفته بیخته هر یک دو درم صندل سفید مامیثا هر یک سه درم گل قیمولیا پنج درم گل ارمنی ده درم ک

مکرر طال کنند جهت مادة اورام ماتهمه گو ش مفید بود و همچنین قطور نمایند ابیض کافوری در شیر دختران و 

ممزوج کرده نیز مزیل ورم و مسکن .... سفیدی بیضة مرغو لعاب اسپغول آمیخته ناف  و چکانیدن سفیدی بیضة مرغ برو

بارد  مسهل بهو اگر احتیاج ببینند بعد نضج ماده  مفید استر دختران مخلوط کرده در دست و کذا تقطیر روغن گل و شی

گاو پخته ضماد کردن مسکن الم و مزیل ورم حار گو ش ست و کذلک ضماد گل  به روغنتنقیه نمایند و گویند خطمی 

نشود و درد زیاده گردد  پخته ناف  و اگر ورم تحلیل آب بهبنفشه تخم کتان هر واحد یک جزو گل خطمی دو جزو کوفته 

در  گرم نیمدختران آمیخته  به شیرو تپ شدت مند بدانند که ریم میکند پس لعاب حلبه لعاب تخم کتان لعاب تخم مرو 

تا که نضج یافته منفجر گردد و ایضاً انفجار اضمده و بخورات منضجه بکار برند مثل برگ نیب و برگ  چکانندگو ش 

اس مشهورست و یرگ توت و جز آن دمیدة گندم با قدری پیاز و نمک در شیر گالببه بکاین و برگ آس هندی که 

در قرحه گو ش خواهد آمد  آنچهو بعد انفجار  چکانندپخته گو ش بندند و آب پیاز سفید به سفیدی بیضة مرغ در گو ش 

شاهتره جوشانیده شربت برای تصفیه ریم و اندمال قرحه بکار برند و آنجا که ورم حار گو ش از نزله باشد عناب بعرق 

و اگر با هذیان باشد و آن مهلک است بعد فصد و حجامت  شود مینیلوفر داخل کرده بیاشامند و گاهی بهدانه نیز افزوده 

قفا و تبریدات اسطوخودوس گل بنفشه جوشانیده و شیرة مغز تخم تر بوز شیرة تخم خیارین شربت بنفشه داخل کرده 

مسهل صفرا دهند و با ورم گلو و تپ گرم باشد عناب چهار دانه گل بنفشه شاهتره هر یک  عده بهخاکشی پاشیده بدهند 
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چهر ماشه .... چهار ماشه جوشانیده شیرة خیارین شیرة تخم تربوز هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله داخل کرده 

وفر خطمی گاو زبان هریک چهار پاشیده بنوشانند و یا اطریفل کشنیزی توله خورده عناب پنج دانه گل گو ش گل نیل

ماشه سپستان نه دانه در آب گرم خیسانیده صاف نموده شیرة سفیدی بیضة مرغ خشک چهار ماشه شربت نیلوفر دو 

الملک پشک بز  اکلیل بابونهالثعلب برگ نیب گل بنفشه گل خطمی  توله داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و برگ عنب

الثعلب کوفته  بگیرند و حضضض مکی حضض هندی صندل سرخ گل خطمی عنب و شگ بهدر آب جوشانیده بخار آن 

م  آماس گاو زبان عناب ... الثعلب تازه و مغز فلوس خیار شنبر سرشته گرداگرد گو ش ضماد نمایند و  بیخته در آب عنب

بادیان حل کرده الثعلب شاهتره جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه آمیخته بنوشند و مغز فلوس در عرق  بنفشهعنب

یاشله با دال مونگ یا آشجو و بدانند که بخور از شیر بز مسکن در دست و اگر با .... بر ورم طال نمایند غذا  گرم نیم

جو ش خون در آخر ربی  از ریز ش نزله بر گلو و گو ش و رم گو ش و تبخاله گلو بهمرسد بعد فصد سررو از طرف لعاب 

شیره کاهو عرق گاو زبان عرق نیلوفر شربت نیلوفر خاکشی بدهند و طالی نرد بهدانه شیره عناب شیرة کشنیز خشک 

 آب بهآب کشنیز سبز آب برگ حنا شیره کاهو  460کشنیز سبز سائیده باالی گلو طال سازند و غرغره لعاب  آب به

یا کشنیز  مکوه سبز آب بهبرآورده غرغره نمایند و یا عو  طالی نرد جدوار حضض صندل سرخ گل ارمنی مساوی 

و وقت شام لعاب بهدانه عرق  چکانندمکوه سبز در گو ش  آب بهسبز بر ورم گلو ضماد سازند و شیاف مامیثا یا مهاوطی 

شاهتره عرق نیلوفر عرق گاو زبان عرق مکوه شربت نیلوفر خاکشی بنوشند  تعلیم اگر ورم خارج ثقبة گو ش در اجزای 

معالجة او بآرد جو نمایند که در  باشد میست درد شدید و تپ در آن الزم غضروف باشد بنظر در آید و آن قلیل الخطر

و روغنبنفشه  گرم نیم آب بهالملک کوفته بیخته  اکلیل بابونهمیفختج پخته ضماد کنند یا آرد باقال بنفشه خطمی آرد جو 

ایت میکند و کذا تضمید کف گرم نیمالثعلب و روغن کنجد و آرد گندم  که ضماد عنب بس استسرشته ضماد نمایند و 

آردجو پخته و اگر در شراب بپزند و با قیروطی معمول بشحم بط مخلوط کرده  به اندکگو ش بخشخا ش سفید کوفته 

ضماد نمایند تحلیل صالبت و ازاله ورو و تسکین وج  کند و درینجا وادعات استعمال نکنند بلکه خرقه در آب گزم تر 

 گرم نیمنمایند و بعد دو روز یرگ کرنب در روغن زرد کهنه بیخته بر ورم  کرده یا نمک گرم نموده تکمید گو ش

بدان  گرم نیمپاشیده  بر آنضمادنمایند تا که تحلیل نماید و یا آب کرنب و روغن کنجد را یک جو ش داده ارد باقال 

ق گاوزبان عرق کاسنی ضماد نمایند تفهیم تدبیر بثره گو ش مثل تدبیر ورم است و ایضاً شیره عناب لعاب بهدانه عر

برگ نیب با هم آمیخته پارچه را  آب بهشربت بنفشه داخل کرده بنوشند و انزروت مرمکی مرداسنگ روغن گل شهد 

آغشته در گو ش گذارند و بقول شیخ اکثر در آن طبیخ انجیر طبیخ انجیر بگندم چون در گو ش بچکانند یا از آن فتیله 
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و غیره مسکنات وج  که مذکور شد تسکین درد نمایند و ایضاً پیه بط یا پیه  سازند کفایت باشد و به بخور آب گرم

ماکیان در روغن کنجد گداخته مکرر در گو ش اندازند چون درد ساکن شود لعاب حلبه و غیره که مذکور شد برای نضج 

رده اند اندر گو ش گذارند نمایند و هر گاه منفجر شود و ریم براید فتیله بعسل آغشته در دهن گرم ک انکباباندازند و 

پس از آن اندکی زاک سوخته بدمند خشک خواهد شد و اگر ریم غلیظ بود قدری زنگار بسکنجبین عسلی حل کرده با 

یک قطره زهرة گاو و یک قطره روغن بادام بچکانند اقوال حذاق مولف اقتباس و خالصه می نویسد که در ورم دموی 

کین درد و تپ نباشد پس اگر غلبه خون باشد بتعجیل تمام رگ قیفال زنند و و صفراوی چارة جز تقلیل ماده و تس

کنند و سرهای هر دو گو ش را شرط زنند و شربتهای  به دفعاتحجامت با شرط بر پس سر و گردن و کتفها و ساقها 

 به مطبوخاستفراغ و بفاصله سه تا چهار روز  چکانند گرم نیمسرکه جوشانیده  به اندکسرد و کشکاب بدهند و روغن گل 

هلیلة زرد و زردآلو و آلوبخارا و شیر خشت و ترنجبین که مقوی برگ سنا باشد باید کرد پس شیاف ابیض کافوری در 

نند و یا شیر زن تنها در گو ش دوشند و از خارج بطحلب و آرد جو و صندل سفید و کشنیز ....روغن گل حل کرده 

گ مکوه سبز و کشنیز سبز و گالب ضماد نمایند و بعد دو روز اعاب بیخ خشک و گل ارمنی هر یک سه ماشه در آب بر

مکوه و کشنیز طال کنند و اگر غلبة درد باشد روغن گل و  آب بهبشکال با روغن گل بچکانند و طالی نرد علویخان 

تاتوره ضم  آب به و سرکه و آب مکوه طال کنند و بابونهثل قطور نمایند و لعاب بیخ بشکال با روغن ...سرکه با روغن 

انفجار ورم تدبیر قوی ست و شربت نیلوفر چهار ... الشفا بیهو ش داشتن  کرده بهتر بود و مریض را بمخدرات چون حب

حلبه و تخم مرو و آب پیاز خام و ... توله نوشانند و غذا آ ش جو بشربت بنفشه دهند و چون درد ساکن شود بنابر پختن 

پاک  به جهت عده بههفت هشت مرتبه چکانند تا همان روز پخته شده رو بانفجار آرد شیر خر برابر آمیخته در روزی 

پیاز و عسل برابر اندازند بکرات و مرات تا خوب پاک گردد پس جهت  آب بهکردن ریم آب گندنای سبز و آب نیب 

خارج گو ش باشد خطر  اندمال زاج سفید در مرهم مصری آمیخته در گو ش گذارند مسیحی گوید که اگر وج  از فلمغونی

قرب موض  از دماغ و لهذا سزاوارست که  سبب بهاندک بود و اگر از فلمغونی در داخل گو ش باشد در آنجا خطرست 

به هلیلة زرد و بنفشه باشد بنوشانند و در گو ش آب پوست کدو در آنن نمایند و ماءالفواکه که ....فصد قیفال و حجامت 

و مامیثا در شیر دختران حل کرده و اندکی افیون بوران پخته بچکانند و اگر فلمغونی شدیدالحراره و  چکانندگل  روغن

نهند تا سرکه فانی  گرم نیمتهلب نباشد بگیرند روغن گل یک جزو و مثل او سرکه و هر دو در شیشه کرده بر خاکستر 

قطیر نمایند و اگر درین اندکی زعفران اندازند بهتر باشد و یا مامیثا در سرکه سائیده در گو ش ت چکانند ش ... گرم نیمشود 

اندک مرهم باسلیقون و در روغن ناردین اگر فصل سرما باشد .... و اگر درد ضعیف باشد و در آنجا تپ نباشد و نه تلهب 
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ائص باشد خ.... شیخ میفرماید که اگر سبب درد گو ش  چکانندو یا در روغن گل اگر وقت گرما باشد حل کرده در گو ش 

قرب آن از دماغ تا آنکه ورم جم  شود و ریم کند پس واجب است که بعد فصد و  سبب بهمخاطره است  در آنو 

شیر بتکرار تا روز سوم و همچنین روغن گل مطبوخ بسرکة که در حار .... استفراغ اوالً ملینات مبردات استعمال نمایند 

این وقت ناف  بود و ..... ه در ذیل عالج این مسطور شد و آب لبالب ساذج مذکور شد بعد از آن لعاب حلبه و غیره ک

مائل بحرارت استعمال کنند و باید که زیت شیرین باشد و با  به زیتدائم که او  عده بهکنجد سوده درین آزموده است 

ذارند و از خارج و پنبه بر سر میل باریک پیچیده در آن آلوده در گو ش بکرات و مرات گ 461بود  گرم نیموجود آن 

بملینات منضجه ضماد نمایند و اگر درد شدید القوه نباشد و از ابتدا تجاوز کرده باشند باید که در گو ش پیه روباه یا ورل 

و هرگاه  چکانندحنا و یا پیه بط یا پیه رخمه یا مرهم از پیه ماکیان و بط  به روغنگل یا  به روغنیا مرهم باسلیقون 

بود در آن دوای معمول از پیه بز گداخته بعسل و میفختج و زوفای رطب هر واحد مساوی پیه مذکور ورم شدید الحراره ن

قوی تر ازین است و بقوت نضج میدهد این است مرداسنگ سفیداب هر واحد اوقیه  آنچهآمیخته در گو ش گذارند و 

تازه دو رطل لعاب بزرکتان بقدر کفایت  کندر غبار آسیا راتیانج هر واحد سه اوقیه زیت یک رطل پیه خنزیر یا پیه بز

مرهم سازند و گاهی احتیاج بمخدرات افتد پس بطریقیکه در بارد ساذج مذکور گردد استعمال نمایند و چون مستحیل 

قرحه گفته شود استعمال کنند مجوسی  آب بهو سائر اشیا که در  بابونهگل یا روغن  به روغنبمده گردد لعاب بزرکتان 

طاقت مریض و  حسب بهگاه در گو ش ورم حار یا بثره عار  شود باید که فصد سررو نمایند و اخراج خون گوید که هر 

دوشیدن شیر ه و ب چکانندسن و مزاج او و وجوب کمیت مر  کنند و در گو ش شیاف ابیض و شیر دختران حل کرده 

آب کاسنی و آب کشنیز و آب  از پستان در گو ش امر کنند که این تسکین وج  کند و از خارج گو ش اسپغول و

السوس هر واحد دو  و اصل بابونهآرند آرد باقال و آرد جو هر واحد یک جزو نیلوفر و  عمل بهالثعلب و مانند آن ضماد  عنب

الثعلب و روغن بنفشه و آب کشنیز و  عنب آب بهجزو بنفشه و بیخ خطمی هر واحد سه جزو همه را باریک سائیده و 

مایند و باغذیة صاحبان تپ اغتذا نمایند و از اغذیه حاره و مبخره من  کنند و اگر با وی تپ باشد طحلب سرشته ضماد ن

و ریم میکند پس لعاب تخم کتان و لعاب  شود میدر تبرید افزایند و اگر ورم بایت تدبیر ساکن نشود بدانند که ورم جم  

ریم از گو ش خارج شود بعد از آن بعالج قروح معالجه  تا آنکه چکاننددر گو ش  به دفعاتدختران هر روز  به شیرحلبه 

جوشانیده اندکی از آب آن گرفته  آب به الملک اکلیلو  بابونهنمایند و اگر ورم تجلیل انجامد و از آن بقیه غلیظ باقی ماند 

 گو ش بههاده بخار آن و اگر این ادویه را در آفتابه پخته بر سر آن انبوبه ن چکاننددر گو ش  گرم نیمروغن بنفشه  به اندک

الحراره نباشد بلکه معتدل بود سعید گوید که اگر از  رسانند بدان انتفاع یابند و بقایای ورم را تحلیل کند و آن اب قوی
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 آب بهو تبرید بیخ گو ش  چکانندفصد قیفال مانعی باشد حجامت کنند و بعد استفراغ شیاف مذکور در قول سابق 

العالم و آبهای مذکوره نمایند و تدبیر مریض بتدبیر صاحبان حمی کنند و از غذا من  سازند پس اگر الم ساکن نشود  حی

اگر اعرا  بغیر رشح ساکن  عده به چکانندو ورم تحلیل نگردد لعاب اسپعول و لعاب بهدانه و لعاب تخم مرو در گو ش 

 سبب بهو اگر بعض ورم  چکاننددر گو ش  گرم نیمل و روغن گو ش شود و ورم تحلیل شود و اگر ساکن نگردد روغن گ

 بابونهکثرت ماده بخارج گو ش میل کند این ضماد نمایند ارد باقال آرد جو آرد گندم هر واحد یک جزو نیلوفر 

د بر موض  ضما گرم نیمالثعلب و روغن بنفشه  عنب آب بهالملک گو ش بیخ خطمی هر واحد دو جزو کوفته بیخته  اکلیل

و هر گاه قرحه پاک گردد  چکانندکنند و هر گاه ورم بشگافد و ریم جاری گردد روغن گل و شیر دختران در گو ش 

مرداسنگ مرکب عالج کنند و چون صالح یابد بمزورة آب غوره و سماق و در آخر بچوجة مرغ مطبوخ باین  مرهم به

ثره حادث در آن باشد فصد و تلیین طبیعت بماءالفواکه و آبها غذا سازند ابن الیاس گوید که اگر درد گو ش از ورم یا ب

هلیله کنند و هر صبح جالب از عناب ده عدد بنفشه تر یا خشک  به مطبوخفواکه یا  به مطبوخشیر خشت و ترنجبین یا 

کشنیز و صندلین و  آب بهپنج درم و شکر سفید ده درم بنوشند و غذا ماءالشعیر م  خشخا ش و بر بیخ گو ش نرد 

بنفشه خطمی و بیخ آن هر واحد پنج درم باقال و  بابونهالثعلب طال کنند و اگر درد ساکن نشود نیلوفر سه درم  بعن

الثعلب و روغن بنفشه و آب کشنیز ضماد نمایند و از تناول لحوم حذر کنند  عنب آب بهجوهر واحد ده درم باریک سائیده 

شبت بنفشه خطمی در آفتابه آهنی جوشانیده محاذی بزالة آن  بابونه الملک و اگر از مادة بقیة غلیظ باقی ماند اکلیل

 به شیرتسکین وج  حادث از ورم و بثره کند تقطیر حبة افیون مصری با دو حبه جند بیدستر و  آنچهگو ش را بدارند و 

ات لینه ه مطبوخبدختران است و باقی در قول مجوسی گذشت ابومنصور گوید که اوالً فصد قیفال نمایند و تلیین شکم 

 چکاننددختران  به شیریا به شیاف ابیض با آب پوست کدو به روغن گل و مامیثا  گرم نیمکنند و در گو ش سفیدة بیضة 

بارد یا آب بقول بارد که در ساذج گذشت بچکانند  های روغنکه تسکین درد کند و اگر وج  صعب گردد در آن چیزی از 

روغن کنجد پیه بط یا شحم مرغ گداخته بکاتر برند پس اگر ریم جم  شود کم خطر  و اگر وج  از سه روز تجاوز کند در

اگر لهیب و ضربان ساکن نشود بآرد جو مطبوخ در میفختج برگو ش  عده بهباشد و اگر جم  نگردد آن شدیدالخطر بود 

کنند و لحم بقر را بر آتش  الملک ضماد رد جو و خطمی و اکلیلآو بنفشه خشک و یا  بابونهضماد نمایند و بآرد باقال 

الثعلب و روغن کنجد و گرم کنند و بر آن آرد گندم  و یا بگیرند آب عنب چکانندنهند و آبیکه از آن سیالن کند در گو ش 

ضماد سازند و  گرم نیمپاشیده ضماد کنند و یا آب کرنب و روغن سوسن گرفته یک جو ش داده بر آن آرد باقال پاشیده 

ارباج یا زیرباج یا سرکة زیت و اشیای حامضه دهند و چیزهای حریفه مثل سیر و پیاز و گندنا ترک یا ن.... غذا سکبا



812 
 

تعدیل مزاج  آنچهو استفراغ نمایند و هر روز ...  461نمایند پس هر گاه ریم ظاهر گردد عالج قرحه کنند خضر گوید 

ناخ و ...کنند و از غذا برمزورات و بقول مثل کند مثل شربت آلو و نیلوفر بلعاب اسپغول یل بشربت بنفشه استعمال 

ست برای  ا سرکه پخته در ابتدا ناف  به اندککاسنی اقتصار ورزند و ورم غائص را شیر تازه و شیاف ابیض یا گو ش گل 

گاو کهنه تسکین وج   آب بهحلبه یا لعاب تخم کتان پس اگر درد شدت کند ... ردع ماده و بعد از آن روغن گل 

شود تخم مرو در آن افزایند ...بادام شیرین در گو ش چکانند  به روغن گرم نیمکند و هرگاه منفجر شود جالب  بالخاصیه

انطاکی گوید که در عالج ورم غائص گو ش جای طم  نیست خصوصاً هر گاه با وی اختالط ذهن و حرکت سر و اشک 

ت بملبنات مناسبه و روادع و ناف  ترین چیزها قطور در عالج اورام زیاده کرده شود مالزمت تلیین اس.... باشد و غایت 

در بارد گیالن گوید که اگر  بابونهگل در ورم حار و روغن .... اشق و انزروت مطلقا  به مثلروغن گاو کهنه است 

بعد وقت در .... مشارک وج  گو ش عصبة مؤدیه برای حس باشد و عالمتش ثقل سم  و عظم الم و احساس آواز منق  

گو ش و گاهی جریان اشک از چشم یا سیالن رطوبت از منخرین و گاهی با وی تپ بود در آن وقت باید که عالج 

اتصال حجاب موضوع بر دماغ از  سبب بهو سختی گاه مؤدی بتزید ورم گردد و . ...بکمال آهستگی کنند زیرا که هجوم 

رشد و در گو ش روغن سوسن ....  آنچهکه تضمید گو ش از خارج نمایند بد آن استآن سرسام پیدا شود و عالجش 

را بصوف نرم یا اسفنج مخلوط به کشنیز اندازند و بدان رفق نمایند و اگر از آن سیالن کند دوا در آن انداخته ثقبة گو ش 

تر کرده بند سازند و بالجمله گو ش را چیزی الم رساند الحق نشود پس اگر در وسط عالج مزاج مریض ....تازه در همان 

هال طبیعت بتمر هندی و آلو و عناب و ترنجبین و خیار ...گرم گردد فصد قیفال نمایند  و اخراج خون بقدر قوت او کنند 

فعه نمایند و لزوم ماءالشعیر کنند و گو ش را از خارج این ضماد سازند بگیرند بزرقطونا و برگ شنبر یک دفعه یا دو د

الراعی و حی العالم و اطراف کاسنی و همه را باریک سائیده بر آن اندک آرد  گ و برگ بنفشه و برگ خطمی و عصی...

ادویه سازند و جزوی و افراز شیاف مامیثا بر .... در آب سرد تر کرده باشند انداخته پس آن آب را  کوفته نیمجو که آنرا 

بر خارج گو ش ضماد کنند و اگر از حمرت ظاهر در  عده بهآن انداخنه صالیه کنند تا باریک گردد و مثل مرهم شود 

باشد واجب است که از نکایت عصبه مؤدیه برای حس حذر کنند و اال  در آنصماخ و سرخی ان....سطح گو ش وج  

دختران  به شیررند کشنیز مخلوط ... در گو ش او نهند و در آن  آنچهگردد و گاه بسرسام گرم انجامد و نکایت عظیم 

بوزن  در آناست که دائم بریزند و اگر از این ساکن شود بهتر ئ ال بگیرند سرکه معتدل در ترشی که کهنه نباشد و 

بند کنند و ضماد مذکور بر خارج گو ش گذارند و ان حل کرده بچکانند و سوراخ گو ش را بصوف ...یک حبه یا دو حبه 

مذکور شد و نوشیدن ماءالشعیر نمایند و در ... قیفال در هر بست روز و حل طبیعت  به فصداگر قوت اطاعت کند تعاهد 
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غذا بر مزورات زیادتی نکنند و هر گاه مر  زائل شود و عقب او ثقل در گو ش بماند باید که مبادرت بمعالجه ثقل 

صحت او مستحکم شود ببعد ایام از مر  بعد از آن نظر بمزاج علیل نمایند پس اگر بحالت طبیعی عود کرده ... ند ننمای

نیم دانگ و سائیده در عسل کف گرفته حل  الطیب سنبلباشد در گو ش او این دوا نهند بگیرند خربق سفید نیم درم 

روز زائل کند و .... بفتیله پنبه در گو ش نهند که آن ثقل را در  کنند و اگر ازین ثقل زائل نشود در آن تریاق االذن اندکی

عالج درد گو ش بارد اگر مزاج از استعمال این تریاق متغیر گردد  و شیر زنان حل کرده بارد بالفعل آنرا استعمال نمایند 

افسنتین  بابونهد واسطوخودوس گل گو ش بادیان انیسون جوشانیده گلقند عسلی با شهد حل کرده بنوشن ساذج و ریحی 

رنگ آب بهبرگ نیب اجوائن  انکبابنمایند و  انکبابآن .... هر یک یک توله در شیر گاو نیم آثار جوشانیده بر  الملک اکلیل

کرده  گرم نیمو سوسن و بلسان  بابونهو گو ش  مفید استجوشانیده و یا پشک بز و اجوائن در بول انسان جو ش داده نیز 

مجرب است و اگر تسخین و تحلیل زیاده مطلوب  آب بهن روغن ترب در روغن بادام تلخ نیز درین چکانندو  چکانند... 

باشد جند بیدستر و فرفیون نیز در یکی ازین روغن ها آمیخته بکار برند روغن زرد کهنه در گو ش انداختن مسکن درد 

ند و صاف کرده بدارند و چند قطره و یا قسط حرمل زنجبیل در آب سائیده قرص بسته در روغن سزشف بسوز آن است

افسنتین رومی هر واحد  کوفته نیمو این روغن نیز برای درد گو ش بارد معمول است تخم ترب  چکاننددر گو ش  گرم نیم

مالئم بپزند تا آنکه آب جذب شود ... دو مثقال در آب جوشانیده صاف نموده روغن بادام تلخ سه مثقال داخل کرده باز 

هر واحد یک دانگ مرمکی یک نیم دانگ سائیده داخل کرده نکهدارند و بکار برند و  الغار حبد بیدستر فرود آورده جن

اندر گو ش می اندازند درد   چکانیدن درد را ساکن میکند و گاهی زقوم در روغن سوخته.... سه قطره شیرة برگ زقوم 

رند گردة نر گاو و قدری از پیه آن و نمک سوده ...و همچنین آب برگ سدرسن معمول است  شود میبارد ریحی را مفید 

گرانی گو ش و درد آن مجرب است  به جهت چکانندبر آن بپاشند و نیم بریان کرده افشرده آب آنرا بگیرند و در گو ش 

ی گرم بسرشند و فتیله ساخته در گو ش نهند و بر طبیخ شلجم تنها یا با خردل یا بر به روغنو ایضاً خردل کوفته  464

آب پخته درد بارد و ریحی را مجرب ست و .... تازه یا خشک  بابونهطبیخ برگ نیب نمایند و کذا گرفتن بخار گل 

کرده که اگر پیاز را بکاوند و در بر طبیخ مرزنجو ش تنها یا با جاوراس نیز مجرب و ابن بیطار در کتاب مغنی ذکر  انکباب

آن بول بقر پر کرده بر آتش گذاشته بجوشانند و در گو ش اندازند درد را زائل کند و این مجرب است و همچنین ترب را 

کاویده در آن روغن گل پر کرده جوشانیده در گو ش چکانیدن و کذا گو ش خستة شفتالو چکانیدن مزیل وج  بارد گو ش 

قطور کردن ازالة درد می نماید و آب  گرم نیماور در شیر زنان حل کرده قدری عسل آمیخته مجرب است و کذا مه

در گو ش چکانیدن از مجربات اهل هندست و کذا  گرم نیمادراک و روغن کنجد و عسل و نمک هندی مساوی آمیخته 
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بمالند و بیفشارند و چند قطره روغن گاو چرب کرده  به اندکبرگ آگهه تازه که مائل بزردی باشد بر آتش گرم کنند و 

و اگر سیر سبز کوفته در برگ آگ چیده پس گرم کرده افشرده بچکانند قوی تر باشد و تقطیر آب  چکاننددر گو ش 

گل پخته و یا آب پیاز  به روغنپودینه تازهمخلوطبماءالعسل همین عمل دارد و تقطیر آب ترب و شهد و آب ترب 

.... اصیل یک حبه در روغن گل حل کرده چکانیدن مجرب ست و یا آب سیر بزهرة  ناف  و مومیائی دستور بهمطبوخ 

جوشانیده و یا حلتیت بکار برند و کذا آب برگ سرس و یا پس افگنده مگس در قدری آب حل کرده و کذا اب برگ 

و ایضاً برای درد  چکانندقطور نمایند و یا گهونگچی مقشر در روغن تلخ سوخته صاف کرده در گو ش  گرم نیمگهیکو از 

گو ش که از برودت باشد آب ادرک یا شیرة برگ پان در گو ش انداختن و سونئهه و افیون و بیخ ارند بر حوالی گو ش 

ظال کردن مجرب صاحب تکلمة هندی ست و اگر بزرالبنج حرمل هر یک دو دام کوفته در نیم رطل اب شب تر کرده 

داخل کرده باز بجوشانند تا روغن بماند و وقت ... ده رب  رطل روغن صبح بجوشانند تا نصف بماند مالیده صاف نمو

مرزنجو ش تازه  آب بهشدت درد بچکانند در تسکین آن مجرب است و بعضی مال کنگنی نیز می افزایند و اگر فتیله را 

طری در روغن گل استة شفتالو سوخته سائیده بر آن پاشیده در گو ش گذارند نیز مجرب است و صبر سقو... تر کرده مغز 

 آب بهو یا کچله قدری  مفید استچکانیدن نیز مسکن درد و نهایت  گرم نیمو روغن گاو کهنه حل کرده در گو ش 

که ناف  درد گو ش بارد است و بدانند که درد گو ش ریحیتکمید بسبوس گندم و  چکانند گرم نیمسائیده در گو ش مخالف 

و خطمی و نعناع و کوکنار  بابونهآلوده سودمند و نطول از  گرم نیمدر زیت جاورس و نمک ناف  و کذا تکمید بپارة پنبه 

ناف  است و همچنین تقطیر ادهان حاره م  جند بیدستر و یا ثوم مطبوخ در زیت مفید و گویند که قطور بورق در سرکه 

رب و کذا روغن بادام خیری حل کرده و کذا روغن قثاءالحمار و کذا روغن تخم ت به روغنحل کرده و کذا شاخ گوزن 

تلخ و کذا نطرون در روغن مذکور حل کرده و کذا روغن بلسان هر واحد محلل ریاح بارد گو ش است و کذا زوفای 

الملک برگ غار اسطوخودوس شبت عاقرقرحا پوست خشخا ش نمام قیصوم برگ ترنج پودینه  اکلیل بابونهخشک صعتر 

آن نطول سازند که در گو ش  آب بهو بثفل آن ضماد و  انکبابار آن جمله یا هر چه بهمرسد در آب جوشانیده بر بخ

ریحی و بارد را ناف  است و اگر کنجشک نرخانگی را گرفته دم او کنده و پرهائیکه حوالی مقعد ش باشند دور کرده در 

تکرار نمایند و اکثر  آنرا دور کرده عده بهبحدیکه کنجشک بیاماسد .... آن را در سوراخ گو ش نهاده دارند تا ریح بتمامه 

و این عالج از مخترعات انطاکی است و تخلف  شود مینوبت بدوم نمی رسد و همه ریح از گو ش بر می آید و درد زائل 

نمی کند و ابو منصور گوید که دوا برای ریاح غلیظ عجیب است برنجاسف و مرزنجو ش  و روغن سوسن بجوشانند و 

و بتقلیل غذا امر کنند و  چکانند گرم نیمانند و یا آب سداب بری مخلوط بعسل اندکی جند بیدستر در آن حل کرده بچک
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بلغم نمایند و اگر قوت اطاعت کند و فصل موافق  مسهل بهاز ریاح غلیظ بارد مرتقی از معده باشد اول تنقیه بدن  آنچه

  دارد بگیرند ایارج فیقرا دو ثلث درم منقی معده و سر و سائر اعضا استفراغ فضول کنند و این دوا همین نف ادویه بهباشد 

افسنتین دو ثلث درم تخم کرفس بادیان رب السوس هر واحد نیم درم زنجبیل فلفل سفید مامیران هر واحد دو دانگ 

سقمونیای مشوی م  زعفران یا م  قرنفل یا م  سنبل در سفرجل یک دانگ همه را بوزن چهار درم بسایند و دو حصه 

ی کوچک سازند و نصف از آن بخورند و بنخوداب که در آن اندک پودینه ها حبمرزنجو ش سزشته مطبوخ  آب بهکرده 

نهری پخته باشند غذا سازند و سه روز صبر کرده نصف باقی بخورند و در ابتدای این علت البته فصد نکنند و اگر خطا 

بسیار ناف  .... رای این مر  نهند و آلدر گو ش ب آنچهدر اول این علت واق  شود مؤدی بسرسام بارد گردد و  به فصد

ه است و آنرا در اسرع مدت زائل کند این است که بگیرند روغن خیری و روغن یاسمین و در آن مغز پیاز معروف ب

اسقوردیون فلفل سفید تخم سداب هر واحد دو دانگ و برگ اقحوان هر واحد نیم درم و  بابونهبلبوس بریان کرده و 

قرنفل یک دانگ گل اقحوان یک درم جوشانیده صاف کرده یک جزو ازین روغن و یک جزو روغن ناردین گرفته آلوده 

در گو ش نهند و تمام روز بدارند و در شب تجدید فتیلة دیگر نموده بر گو ش آلم بخوابند اگر ممکن باشد و اال بر پشت 

ازالة آن می نماید و چکانیدن دیگر ادهان حاره مثل روغن غار و بیدانجیر و .... و در یک  مفید استکه خیلی خواب 

شک برّی یا اهلی م  ... 465.... پیاز و سداب و در شراب کهنه فرفیون حل کرده نیز ناف  است و بشو آب بهغیره مدبر 

 مسهل بهاز فضول مستکنه در سر بسوی گو ش باشد تنقیه دماغ  از ریاح غلیظ منحل آنچهغذا سازند و  نخود و دارچینی

آرند و چکانیدن زهرة گاو گرم کرده در گو ش نیز  عمل بهسابق  دستور بهتدابیر .... گرم و حب ایارج و غراغر نمایند 

الیدن و گو ش بم... از ریاح متولده از مشی در یوم بارد در هوای سرد باشد  و آنچهمسکن درد ریحی و بلغمی است 

ب گرم بر سر و نهادن گو ش بر تابة گرم و نطول از طبیخ شبت و آگرم و دخول حمام و ریختن  های روغنچکانیدن 

و برگ غار و مرزنجو ش و نمام و قیصوم و گرفتن بخار شلجم و نهادن خردل کوفته با دهان حاره  الملک اکلیلو  بابونه

ته در پارچه نازک بسته گرماگرم بر گو ش و استعمال ضمادات سرشته گرم نموده بر گو ش و گذاشتن تخم حلبه پخ

پنبه تر نموده سودمندست مگر آنکه بدن ممتلی باشد که درینصورت اوالً  گرم نیم به زیتمذکوره در صداع بارد یا 

ان استفراغ فضول از بدن کنند تا گو ش گرم نگردد و اخالط بسوی سر منجذب نشوند و از چیزیکه در مثل این علت بد

ازین همه غنی سازد این است که بگیرند تریاق االذن و در ثقبة  آنچهبخور طبیخ شلجم م  خردل است و  کنند میامر 

الحال تسکین درد نماید و بلحوم کبوتر بچه و کنجشک م  شلجم  کنند و از پنبه آنرا بند نمایند که قی.... گو ش بدان 

خیری و روغن  به روغنمؤخر .... رو رفتن در آن باشد تمریخ سر نمایند از ریختن آب سرد بر سر و ف و آنچهغذا سازند 



816 
 

ناردین و غیره ادهان حاره و قطور آنها در گو ش و در جمی  این معالجات تفقد مزاج مریض و اعتبار مر  در زیادتی و 

 ش باشد مقابلة آن بدوای از استعمال ادویه بارد مثل افیون و کافور بر گو آنچه نقصان باید کرد و ازین غافل نشوند و

گرم و  های روغنصمغ سداب و فرفیون اندک و ه ب....مضاد این ادویه باید کرد پس اگر موجب درد افیون باشد مقابلة 

مسک ابیض است باید ه و اندک زیاد که معروف ب الطیب سنبل به اندکاالذن واجب بود و اگر کافور باشد مقابله  تریاق

قویه دفعهً نکنند  ادویه بهناف  بود و باید که معالجة این امرا  بتدریج باشد و بر گو ش هجوم کرد و تریاق مذکور نیز 

مش تلخ در گو ش برای وج  گو ش بارد مجرب من است و از اطبای ...اقوال اکابر سویدی گوید که قطور روغن حب 

فرفیون حنظل تازه  صل صرصردیگر نقل کرده که قطور شونیز بیخ رجل الحمامه برگ لبالب سلخ الحیه پیاز عن

سرطان ثمر حدق مورچه ثوم هر واحد در زیت جوشانیده صاف نموده و کذا بعض شحوم مثل شحم عجل و یا شحم اوز 

النعمان و یا شحم اوز پنج درم زعفران یک درم افیون نیم درم و یا شحم بط  تنها یا با زوفای رطب یا به روغن شقائق

دین و یا پیه ماکیان بوزن او آب پیاز و یا پیه خرس به روغن سوسن و یا شحم دراج نیز نار به روغنبان یا  به روغن

بادام تلخ یا عسل و  به روغناضافة آب سداب و کذا زنگار ه ناف  و کذا کند ش وکذا الدن محلول به روغن گل تنها یا ب

بان از ابول نر گاو تنها یا به  ه روغنبناردین یا  به روغنکذا آب چقندر بعسل جوشانیده و کذا جندبیدستر یک حبه 

بان و کذا طبیخ بادروج و کذا زهرة کبش و کذا سلخ الحیه در شراب کهنه  به روغننطرون و کذا آب سرگین خر 

 به روغنجوشانیده و کذا مصطکی قیراط در روغن یاسمین حل کرده کذا قلقند و کذا قصب الزریره مطبوخ و کذا قنه 

پوست .... کهنه و کذا آب سداب  شراب بهمحلول و کذا روغن ایرسا و کذا روغن سوسن مخلوط  قنب به روغنسوسن یا 

و  به سرکهو شراب کهنه و روغن گل پخته و کذا دارچینی و کذا سرکة عنصل و کذا آب گندنا  الغار حبانار پخته و کذا 

گل و کذا  به روغنزنان و کذا آب برگ دراقن و کذا آب شوکران و کذا انیسون  به شیرروغن گل و کندر و کذا مر 

شحم حنظل دو درم اسنان ثوم سه عصاره سداب ده درم و زیت بقدر غمره جوشانند تا روغن بماند و کذا روغن کدوی 

آتش نرم پخته و کذا تلخ و کذا آب شبت در پوست انار پخته و کذا روغن کدوی تلخ در بادنجان کاویده پر کرده بر 

مرزنجو ش و  آب بهکهنه و روغن گل و کذا روغن جوز و کذا اب برگ سبز جوز و کذا مومیائی قیراط  شراب بهروغن بان 

 آب بهو کذا قطران  به سرکهخیری حل کرده و کذا نمک  به روغنکهنه و کذا غالیه  شراب بهبان و یا  به روغنکذا شب 

بادام تلخ در گو ش مخالف و کذا زیت در پیاز کاویده و پر کرده  به روغنا زهرة رخمه مطبوخ زوفای خشک آمیخته و کذ

آب قنطوریون و کذا فرفیون نیم درم فلفل یک درم در ... الصنوبر کبار و کذا روغن خیری اصفر  پخته و کذا روغن حب

آفتاب آویخته صاف نموده و کذا جگر زیت ده درم جوشانیده و کذا آب نمام و کذا ذراریح در زیت انداخته هفت روز در 
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سائیده و کذا آب مشکطرامشی  و شیر زن و کذا گل کرم در روغن خیری حل کرده  الطیب ه سنبلحباری خشک کرده ب

خردل و کذا کندر در شراب کهنه  به روغنو کذا روغن اقحوان و کذا در بول شتر مر آمیخته و کذا حلتیت و زنجبیل 

گل هر واحد در گو ش چکانیدن مفید  به روغنریک سوده در زیت آمیخته و کذا آب برگ سوسن پخته و کذا دارفلفل با

رسانیدن و کذا سعوط آب چقندر و یا روغن  گو ش بهو همچنین بخار بادروج و فراسیون و مرزنجو ش و فوتنج مطبوخ 

الملک بمیفختج و کذا فتیلة  یلبادام تلخ و کذا شرب مومیائی بقدر نخود بجالب از ادمان اکل صعتر و کذا ضماد اکل

انجیر و خردل سوده و یا خردل و بورق سوده و یا خربق سیاه و جند بیدستر هر واحد یک درم زعفران دو درم سائیده 

طر ش و طنین بارد مسطور گردد هر واحد ناف  درد  به جهتفتیله ساخته در گو ش داشتن داشتن و کذا دیگر ادویه که 

سداب پخته  در آنید که هر گاه وج  عقب تخمه یا ریاح بارده حادث گردد روغنی که گو ش بارد است مسیحی گو

یک درم فرفیون و یک درم  466و اگر کفایت نکند روغن سوسن که در هر اوقیه از آن  چکانندباشند در گو ش 

در حمام داخل نمایند و  قوقایا کنند و به حبجندبیدستر حل کرده باشند قطور نمایند و اگر این هم کفایت نباشد اسهال 

عرق آورند و شراب صرف کهنه بنوشانند و هر گاه درد گو ش از سوءمزاج بارد باشد روغن ناردین یا روغن سداب یا غار 

به یا روغن سوسن یا روغن قیصوم یا روغن شبت یا نفط ازرق یا روغن بزر یا بارزد  بابونهیا روغن بلسان یا روغن 

و یا صوف در روغن عقارب تر کرده در گو ش بدارند پس اگر زرداب از آن سائل  چکانندخیری گداخته در گو ش  روغن

فرماید که اگر سبب درد گو ش برودت متمکن در عمق یا از خارج باشد الزم  گردد روغن شهدانج آنرا نف  کند شیخ می

ند آن که در قول مسیحی گرم مثل روغن سنبل رومی و روغن اقحوان و روغن خروع و مان های روغناست قطورات از 

گذشت استعمال نمایند و یا مثل زیت که در آن سیر پخته و صاف کرده باشند و یا زیت بفلفل و فرفیون و جند بیدستر 

که صاحب این  بس استگرم خوشبو و  های روغنو یا غالیه مقدار دانگی در یک مثقال روغن بان یا روغنی دیگر از 

 آب بهدر  آنچهاب کند و چون بیدار شود درد زائل گردد و اگر سببش ریح بارد باشد درد شراب صرف قوی بنوشند و خو

سببش برودت بود مذکور  آنچهبرای درد گو ش مادی که سبب او خلط ال حج باشد مذکور گردد و  آنچهدوی و طنین و 

و حوالی گو ش بچسبانند و آب گرم پر کنند  آب بهشد آنرا نف  کند و از چیزیکه آنرا الئق بود این است که محجمه را 

بیدستر بادی بعد از آن که در آن پخته و  سداب و حماما بعسل و یا آب قیصوم و مرزنجو ش در روغن سوسن و یا جند

تر افتد  و اگر احتیاج بدوای قوی چکانندگل یا عصاره لوف در گو ش  به روغنصاف کرده باشند و یا نطرون و سرکه 

تکمید بجاورس و لبد گرم کرده  گاخهیقسط و یا قسط بحری و زراوند بکار برند و  روغن به مثل فرفیون و جند بیدستر

آنرا نف  دهد و از ادویه مشترکه برای اوجاع گو ش و خصوصاً آنکه مائل ببرودت باشد زیت انفاق است که در آن خنافس 
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انفاق یا پیه ورل یا روباه یا رخمه یا  زیت بهیا خراطین یا کرمی که زیر جراده می باشد جوشانیده باشند و یا زهرة ماهی 

کلنگ و یا روغن عقارب که آن بسیار ناف  است و یا آب مرزنجو ش تازه و یا مطبوخ برگ عزب و پوست آن و یا مطبوخ 

خیری بجوشانند تا آنکه  به روغنخراطین صاف کرده پیه بط در آن گداخته و اگر مائل ببرودت بشدت باشد زهرة نر گاو 

ره تحلیل و فانی گردد پس بردارند و بطریق قطور استعمال کنند که این ناف  عجیب است و در معالجات اوجاع آب زه

چکانیدن است و همچنین قرص  به شیرشدید گو ش به استعمال مخدرات احتیاج می افتد و آن مثل فلونیا اندک 

اجب است که تاخیر در استعمال مخدرات کنند زن و و به شیرزعفران و قرص کوکب و یا افیون و جندبیدستر و زعفران 

تا آنکه خوف غشی گردد و خصوصاً اگر اخالط بارد باشد که این اشیا آنرا بسیار مضرست و اگر از استعمال مخدرات 

ضرر پیدا شود بعد آن جندبیدستر تنها استعمال نمایند و گاهی اقراص از جند بیدستر میسازند که آنرا باریک سائیده پس 

بتقطیر  شود میصرف قرص بندد گیالنی می نویسد که معالجه وج  بارد کرده  شراب بهن سوده با وی آمیخته افیو

 های روغنیا مرزنجو ش یا بادیان و مانند آن و  بابونهاشیای حاره در گو ش مثل آب سداب یا آب پیاز یا آب سیر یا آب 

 تر افتد روغن جند قویه م پخته باشند و اگر حاجت بگرم مثل روغن بادام تلخ و روغن سداب یا روغن که در آن ثو

بر طبیخ پودینه و  آب به و بر حمام حار مواظبت نمایند و شراب کهنة صرف خورند و انک چکانندبیدستر و روغن فرفیون 

گو ش  در گرم نیمو یا بگیرند جند بیدستر دو حبه و افیون یک حبه و در روغن زنبق یا شراب حلو حل کرده  نمایندشیح 

و غذا مزورة زیرباج یا نخوداب دهند و هر گاه  چکانند گرم نیمو یا آب لحم بقر که بر آتش نهند و سائل شود  چکانند

ی گرم نمایند و صوف بدان تر به روغنیا  به زیتاصالح یابد بقلیه و مطنجن و گوشت بریان غذا سازند و دائم تکمید 

مسهل گرم و حب ایارج تنقیه نمایند ه نضج ماده از منضج بلغم نموده ب یعالج درد گو ش بارد رمادنهند  گو ش بهکرده 

و بعد از تنقیه ادویه که در عالج بارد ساذج و دیگر بخورات و قطورات محلله مکرر استعمال کنند و ادهان حاره چون 

جمی  اوجاع  نندچکاجو ش کرده در گو ش  به روغنو اگر نسج عنکبوت  چکاننددر گو ش  گرم نیمروغن ترب و غیر آن 

باردة گو ش را ناف  بود و قطور آب افسنتین با زهرة بز در روغن بادام تلخ پخته جهت درد گو ش و کری قدیم مجرب 

نوشته و کذا مر و صبر در بول جامو ش یا نر گاو حل کرده چکانیدن مجرب نوشته و برای تحلیل مادة که از قطورات 

الملک بزرکتان تخم مر و نمام مرزنجو ش پر سیاوشان هر یک شش  اکلیل بابونهگل خطمی گل  آب به آرام نشود انک

الثعلب پوست خشخا ش هر یک چهار ماشه دارچینی زوفای  خشک سه ماشه جوشانیده معمول است و عنب... ماشه 

اف  خشک هر یک سه ماشه نمام دو ماشه مرزنجو ش آرد جو پر سیاوشان هر یک چهار ماشه از انبوبه بخار گرفتن نیز ن

که درد  467.... آید و گر نه معلوم  اگر ورم یا بثره باشد می شکافد و ریم بر می انکبابو بدانند که در دو سه بار از 
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بخور  عده بهساذج یا از نوازل است و در صورت نزله اول به تنقیه دماغ متوجه شوند بطریقیکه در عالج نزله مذکور شد 

الثعلب هر یک نه ماشه برگ فنجنکشت افتیمون هندی سبوس گندم هر  الملک عنب بادیان اکلیل بابونهبز را لبنج گل 

و این  چکانندو زنبق آمیخته در گو ش  بابونهیک سه توله استعمال کنند و شیاف مامیثا و شیاف ابیض برابردر روغن 

گو ش چوب چینی عشبة مغربی بیخ بخور حکیم علویخان برای درد گو ش نزلی از مجربات است کوکنار سه توله مرزن

بخار بگیرند و باقی تدبیر از بحث نزله اخذ کنند اقوال  دستور بههر واحد یک توله  الثعلب عنبالله صحرائی بزرالبنج 

نویسد که اگر درد گو ش از امتال حادث شود اسهال خلط نمایند بعدة تنقیه خاص دماغ بغرغره سازند  حکما ابو سهل می

و جالینوس و ارجیحانس  ایارجات کبار مثل ایارج لوغاذیا قوی افتد بعض به استفراغنشود و حاجت  و اگر مر  زائل

استعمال ادویه معطسه کنند و اگر وج  از خلط غلیظ یا ریح غلیظ باشد معالجه به ادویه  عده بهاستعمال نمایند 

و یا زهرة گاو ببعض ادهان  چکانندگو ش  التقطی  و جال باید کرد مثال زنگار بعسل و اندکی سرکه آمیخته در قوی

مسخنه مثل روغن بان و ناردین و بلسان آمیخته بچکانند و یا آب برگ حنظل تازه یا روغن بادام تلخ یا روغن ترب یا 

اگر درد از سده باشد و این دوا اوج  گو ش را ناف  است علک یک اوقیه روغن خیری دو اوقیه  چکانندآب برگ شهدانج 

م تلخ نیم اوقیه روغنها را بجوشانند و علک در آن بگذارند و چون مخلوط گردد در ظرف آبگینه بردارند و روغن بادا

و این دوا وج  و طنین را ناف  میعة سائله چهار درم روغن خیری  چکاننددر گو ش  گرم نیمهنگام حاجت سه قطره از آن 

رف آبگینه بدارند و هر قدر که کهنه شود قوت او زیاده گردد یک اوقیه آمیخته بر انگشت بدارند تا آنکه غلیظ گردد در ظ

بگیرند زهرة نر گاو و بر آن روغن خیری بریزند و بآتش نرم بیزند تا آب زهره  مفید استو این دوا وج  گو ش صعب را 

رد گو ش استعمال نمایند شیخ میفرماید که اگر سبب د گرم نیمفانی شود و روغن بماند و در شیشه کرده وقت حاجت 

وب به حبامتالی بدن از سر باشد واجب است که تنقیه ناحیة سر از جنس آن امتال کنند پس اگر خلط لزج الحج باشد 

شبیار و غراغر تنقیه نمایند پس اگر الحج مستکن در ناحیه گو ش بود باید که بعد اسهال بخورات ملینه و قطورات لینه 

مستفرغات عضو کنند صاحب کامل گوید که درد گو ش اگر از ه ض خلط ببتکرار قصد نق عده بهنیز استعمال نمایند 

سوءمزاج بارد باشد باید که نظر کنند اگر در بدن عالمات غلبة بلغم و رطوبت ظاهر شود مریض را حب ایارج و قوقایا 

گرم متل  های وغنرفیقرا م  سکنجبین فرمایند تا بدین دماغ او پاک شود بعد از آن بعض  ایارج بهبخورانند و غرغره 

و یا روغن ترب که آنرا موافق و ناف  است و یا آب مرزنجو ش  چکانندروغن ناردین و روغن قسط و روغن غار در گو ش 

افشرده بچکانند که مجرب است و یا بگیرند کندر و باریک سائیده در اندک شراب حل کرده روغن بادام تلخ یا روغن 

و یا پنبه در آن تر کرده در گو ش نهند و یا بگیرند اندکی مرمکی و در بول  چکانندترب آمیخته اندک اندک در گو ش 
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گرم بچکانند و یا بگیرند اندک آب ترب و قدری آب مرزنجو ش و بر آن قلیلی زیت انفاق بریزند و ... مادة گاه حل کرده 

برودت و ریح عار  گو ش را که آن  چکاننداین روغن در گو ش  عده بهبجوشانند تا آب فانی گردد و روغن باقی ماند 

اب پر نمایند وگل باالی آن مالیده و  به اندکناف  است و یا بگیرند برگ عزب تازه و باریک سائیده در انار کاواک کرده 

به و اگر درد از برودت با سیالن رطوبت از گو ش باشد قدری زهرة خرس یا زهرة کلنگ  چکانندجو ش داده در گو ش 

گل حل  به روغنو یا بگیرند افیون بوزن یک حبه و باریک سائیده  چکانندزنبق حل کرده  بادام تلخ یا روغن روغن

قوقایا کنند و  به حببدن از خلط بارد  به استفراغکرده در گو ش بچکانند ابن هبه اهلل گوید که عالج درد گو ش بارد 

در حمام بر ناشتا امر نمایند و بر سر آب جلنجبین بخورانند و غرغره بسکنجبین و ایارج برای تنقیه سر کنند و بتعریق 

ه و بکند ش عطسه آورند کذا بمزورة زیرباج یا ب چکاننددر گو ش  بابونهریزند و روغن  بابونهمطبوخ مرزنجو ش و نمام و 

دهند ابن الیاس گوید که در سوءمزاج بلغمی هر صبح جالب  آب بهنخوداب سازند و بعد صالح بقالیا و مطنجنات و ک

درم با گلقند ده درم بنوشند و غذا مزورة نخوداب با شیرة حب القرطم و گوشت ماکیان .... بادیان و بادرنجبویه هر واحد 

بین عسلی کنند بعد از لعسل یا سکنج... فیقرا  ایارج بهایارج و قوقایا سازند و غرغره  به حبو تیهو خورند و تنقیه دماغ 

ترب بچکانند و اگر با سوءمزاج بارد مادة  آب بهو یا روغن بادام تلخ  چکانندگرم مثل روغن زنبق و غیره  های روغنآن 

اصطمخیقون و حب افتیمون و مطبوخ آن  به حبیب باشربه و اغذیه حار رطب نمایند و تنقیه دماغ ...سوداوی باشد 

گرم و تر مثل روغن نرگس و بادام شیرین در گو ش کنند خجندی گوید که  های روغنند و کنند و شیر تازه بر سر ریز

ایارج و قوقایا  به حبتنقیه  عده بهالسوس و گاو زبان و بادرنجبویه و گلقند کنند  جالب اصله در سوداوی نضج سودا ب

ی بلغمی و سوداوی گو ش را بر بخار آب سابق گذشت انطاکی گوید که در باردین یعن..... که در  ان استنمایند باقی هم

رس و سبوس مرکب و مفرد گرم ....و سداب نطول سازند و بشونیز و  الملک اکلیلو بابونه صعتر و  به طبیخگرم بدارند و 

و از مجربات ما برای تحلیل ریاح و ماده و تفتیح  چکاننددر گو ش  الغار حبو  بابونهکرده تکمید کنند و روغن قسط و 

قسط جند بیدستر مصطکی هر واحد رب  اوقیه سداب یک درم همه را   468ن است که بگیرند سیر یک اوقیه سده ای

در ده چندان بول نر گاو و نصف آن زیت خوشبو بجوشانند تا آنکه زیت باقی ماند صاف کرده بچکانند و از جید مجرب 

شربت لیمون و اسطوخودوس و کشنیز و صعتر بکار روغن بادام تلخ با زیادست این همه م  تقویت دماغ و حبس ابخره ب

برند و از مجربات من در حبس بخار از سر و تقویت دماغ و معده بنوعی که جمی  حواس را صاف کند این شربت است 

صنعت آن بهی و امرود هر واحد یک جزو پودینه حب اآلس صعتر مرزنجو ش اسطوخودوس کشنیز خشک هر واحد نیم 

سون هر واحد رب  جزو همه را در ده جندان آب بجوشانند تا چهرم حصه باقی ماند خوب صاف جزو صندل سفید انی
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نموده همچند آن شکر و رب  آن آب لیمون اضافه کرده بقوام آرند و نگاهدارند که این از عجائب تجارب برای اصالح 

ورام غائص را مطم  در عالجش سائر امرا  حواس است و این بعینه عالج اورام سلیمه اغنی ظاهره گو ش است و ا

به ات و تنقیه سودا ایارج بهدر وج  گو ش از ورم حار مذکور شد ایضاً در نزهه نوشته که تنقیه بلغم  آنچهنیست چن

یمون و مطبوخ آن کنند و بهترین وضعیات قثاءالحمار غرغرهً و قطوراً و روغن گل و بید انجیر و بادام تلخ و سداب آفت

و روغن غار و پیه روباه و مرغابی و ماکیان مجموع و مفر  به زیتهیناً و غرغرهً است و کذا شونیز بالدن قطوراً و تد

وزباد باقنه و مصطکی و نطرون با سرکه و عسل و روغن بان بشب و زعفران و خوالن گیالنی گوید که گاهی احتیاج 

و شراب یا با روغن  به زیتعسل و زهرة میش و  به سرکهبه استعمال ادویه که نضج بتقطی  نمایند مثل بورق  شود می

بعسل و تقطیر شیر زن اگر درد شدید باشد و اگر مزمن بود و سم  مضطرب گردد  گرم نیمبادام یا آب گندنا و آب پیاز 

عالج درد و عصارة کرمة بیضا و مانند آن استعمال نمایند  االخوین دمباید که اشیای قوی تر ازین ادویه مثل عصارة 

 گرم نیمدر آب کشنیز سبز سائیده  بابونه الملک اکلیلالثعلب مغز خیار شنبر  منضج بلغم دهند و عنب بارد ورمیگو ش 

 مسهل بهنموده گرداگرد گو ش ضماد کنند و همین ادویه را در شیر گاو جوشانیده بخار آن بگیرند و بعد از نضج تنقیه 

و گویند که روغن زرد کهنه با مثل اشق و  چکانندبلغم و حب ایارج نمایند و روغن ترب یا روغن بادام تلخ در گو ش 

سائیده  آب بهانزروت چکانیدن نیز ناف  است و بقول اطبای هند فوفل بسمار تخم کریله گیر و زیره سیاه کچله مساوی 

هر یک دو درم زنجبیل یک درم سائیده در آب کشنیز سبز یا آب .... رضماد کردن نیز مفید بود و یا فوفل و گی گرم نیم

گرد گو ش طال کنند و اگر ورم تحلیل نشود  گرم نیمخالص سرشته قرص سازند و وقت حاجت اندکی در آب سائیده 

یر و الملک گل خ اکلیل بابونهات و قطورات منضجه نمایند و بزرکتان تخم حلبه تخم شبت انکبابتدبیر انضاج او ب

نمودن منضج بثور و مصفی چرک قرحه است و اگر  انکبابپنج توله جو ش داده .... الثعلب هر واحد یک توله برگ  عنب

نیز مفید بود و برگ هلهل کوفته چند  چکانندنمایند و یم دو قطره از طبیخ او در گو ش  انکباببرگ نیب تنها جوشانیده 

و آب پیاز سفید پخته با لعاب حلبه یا بزرکتان  گرداند میم را پخته منفجر که در چند مرتبه ور چکانندقطره آن در گو ش 

و یا پیوسته گو ش را بر بخار طبیخ پیاز و برگ نیب سبز و تخم  دستور بهو شهد .... آمیخته همین عمل دارد ئ آب 

 بابونهیک سه توله گل بدارند و یا برگ شبت و نیب و سبنهالو و سرد هر  بابونهالثعلب و گل  شبت و بادیان و عنب

اکلیل تخم شبت اشنه هر یک یک توله جوشانیده بخور دهند و لعاب حلبه و عسل و لعاب کتان و آب برگ سبنهالو و 

اکلیل مرزنجو ش هر یک سه ماشه  بابونهو حلبه تخم کتان تخم شبت  چکانند گرم نیمافتیمون هندی هر یک سه ماشه 

و پیاز و عسل مساوی در .... ده بشگافد و بعد شگافتن جهت تنقیه ریم آب برگ اشق چهار ماشه ضماد کنند تا پخته ش
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و پس از پاک شدن ریم جهت اندمال  شود میداخل کرده  بابونهگو ش اندازند و گاهی بجای آب برگ نیب اندکی روغن 

ن ذرور بدمند تا بزودی و بورق بریان برابر در مرهم شافی آمیخته فتیله بدان آلوده در گو ش نهند و یا ای.... صدف 

مرداسنگ کتهه سفید هر یک سه ماشه باریک سائیده بکار برند و ... مندمل گردد خر مهره زرد سوخته چرم کفش کهنه 

 به مطبوخسودا ... دیگر ذرورات و مراهم مدمله که در قرحة گو ش بیاید بکار برند و در ورم سوداوی که نادر افتد 

و راتینج و موم و زیت  بابونهادویه ملینه محلله مادة سودا چون حلبه و  عده بهون کنند افتیمون علوی خان و حب افتیم

قون مقوی یغار به مطبوخکه اگر ورم گو ش بارد باشد باید که اسهال طبیعت  نویسد میمجوسی .... ضماد کنند اقوال اط

یک درم تربد غاریقون هر یک چهار دانگ  ایارج فیقرا.... و تربد کنند و حب ایارج بخورانند و یا این حب  ایارج به

دماغ  تنقیه ....سازند و این یک شربت تام  ها حب آب بهسقمونیا نیم دانگ انیسون یک دانگ همه را باریک سائیده 

و  السوس اصلو  الملک اکلیلو  بابونهو از خارج شبت و کرنب و رطبه و  چکانندروغن شبت یا روغن ترب در گو ش 

مرزنجو ش و  آب بهیک جزو قیصوم و حلبه و تخم کتان هر واحد نیم جزو باریک سائیده ..... و ش برگ غار و مرزنج

اورام بارد را تحلیل نیک  469.... روغن سوسن و روغن نرگس و روغن ناردین سرشته مثل خاگینه پخته گردد گو ش 

و شبت و برنجاسف و برگ غار و حند قوقی و صعتر و مرزنجو ش ذر آفتابه خوب  الملک اکلیلو  بابونهدهد و اگر 

رسانند در تحلیل ورم بدان نف  یابند و اگر دانند که ورم صلب  گو ش بهوبه نهاده از آن بخار ...بجوشانند و بر سر آفتابه 

ج بر گو ش ضماد نمایند سعید گوید شده این ضماد کنند پیه بط و ماکیان گداخته اندکی پشک بز سوده آمیزند و از خار

کنند و مریض را جلنجبین بخورانند و سکنجبین  ایارج بهکه عالج ورم بارد باسهال از مخرجات بلغم مثل مطبوخ مقوی 

بنوشانند و بر سر او آب طبیخ ریاحین حاره مثل پودینه و صعتر بریزند و طبیخ شحم حنظل یا روغن شبت در گو ش 

گل  به روغنصالبت انجامد پیه بط ه ل بخارج نماید با ضمدة محلله ضماد کنند و اگر امر بپس اگر ورم می چکانند

وب و ایارجات به حبگداخته در گو ش اندازند و با ضمدة محلل ورم صلب ضماد نمایند خضر ابن علی گوید که بعد تنقیه 

ل تسخین در ابتدا بلکه م  اندکی از و تلیین طبیعت پیش از مسهل هر چه در وج  گو ش بارد مادی مسطور شد م  تقلی

ادویه بارد برای ردع استعمال کنند و هر روز برای تعدیل مزاج شربت اسطوخودوس و یا مغلی حلو بشربت لیمون یا 

و بضمادات محلله  چکانندگرم مثل روغن شبت و ترب در گو ش  های روغنشربت بنفشه یا خمیره بنفشه بنوشانند و 

رک سازند و اقتصار بر مزورات و بقول مثل هلیون و زردی بیضة مرغ نیمبرشت کنند بعضی تضمید نمایند و لحوم ت

نوشته اند که بعد تنقیه دلک زبان و کام بسماق حتی که از ذهن رطوبت بسیار سائل شود ورم رخو گو ش را ناف  بود 

اخ باشد فتیله بدان آلوده در گو ش از پیه بط و روغن سوسن مساوی قیروطی ساخته طال نمایند و اگر ورم در صم عده به
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نهند و ضماد نفط سفید یا زعفران یا روغن نرگس یا افسنتین یا مسکه یا جند بیدستر و افیون و میفختج هر واحد ناف  

ورم بارد گو ش است و ضماد کرنب و آرد باقال و روغن سوسن بآتش پخته منضج و مفجر ورم گو ش است و چکانیدن 

 عالج باقی اقسام درد گو شگو ش هم منضج ورم است و بعد انفجار ورم عالج قرحة گو ش نمایند  در گرم نیمپیه روباه 

نموده چند قطره در  گرم نیمسقطه و ضربه واق  شود فصد سررو کنند و کندر سفید را در شیر زن حل کرده  سبب به آنچه

در گو ش نهند و زفت ضماد نمایند و ایضاً  که فی الفور تسکین درد نماید و یا دوای مذکور بفتیله آلوده چکانندگو ش 

کنجد نموده پنجنکشت و حرمل و مورد جوشانیده بخار آن به گو ش رسانند و انیسون باریک  به روغنتدهین گو ش 

و اگر با آن  چکانندگل آمیخته و یا زهره و عسل و زردی و سفیدی بیضة مرغ با هم آمیخته در گو ش  به روغنسائیده 

پخته  شراب بهان بعسل سرشته فتیلة آن در گو ش نهند و یا برگ علیق و مازوی سبز ...قول جالینوس حرارت نیز باشد ب

در گو ش مجروح نهند و اگر بعد ضربه خوذدن در گو ش منجمد گردد ادویه مخرج آن در سدة گو ش مسطور گردد و 

آرند لیکن ادویه  عمل بهمذکور شد  بهر اورام گو ش آنچههرگاه ورم پیدا شود از فصد وتلیین و غیره حسب مزاج مریض 

و در گو ش با  شود میبسیار سرد استعمال نکنند و چون ریم کند و ریم بشکل مده باشد که از خراجات عفنیه خارج 

وجود وج  لهیب یافته شود این دوا استعمال نمایند که بسیار ناف  است بگیرند راسن اصفر بزرگ دو درم پوست انار و 

بمزاج مریض نظر کنند  عده بهر کرده هر واحد دو ثلث درم افیون یک نیم دانگ و همه را بسایند مازوی سبز تخم دو

و اال بعسل حل نموده پنبه بدان آلوده در گو ش  چکانندحل کرده در گو ش  به سرکهاگر حدت داشته باشد این دوا 

وام در گو ش یا از دخول آب و یا چیزی قرحه یا تولد کرم یا در آمدن ه سبب بهبمالئمت نهند و بدانکه درد گو ش که 

گو ش که بصبیان ....  وج  گو ش اطفالدیگر در گو ش باشد عالج هر یک علیحده مسطور گردد بدان رجوع نمایند 

و چون عار  شود طفل گریه کند بی سببی دیگر و اضطراب نماید و هر  باشد میاکثر از ریح و رطوبت  شود میعار  

و پیچیدگی سر و گردن نیز از نشان اوست و عالجش بعالج درد گو ش بزرگان نمایند و دم دست خود بسوی گو ش برد 

حضض و صبر و نمک طبرزد و عدس و مرمکی و تخم حنظل و ابهل مفرد و مجموع در روغن کنجد یا روغن بادام یا 

و یا مرزنجو ش تر و  چکانندی خائیده در گو ش در آنو یا صعتر و نمک ان چکانندروغن گل جوشانیده چند قطره در گو ش 

سداب تر در گو ش خیری یا روغن کنجد جوشانیده صاف کرده بچکانند و یا صعتر و مرزنجو ش و اسطوخودوس و 

افسنتین در آب جوشانیده بچکانند و اگر در روغن بادام تلخ یا روغن استة شفتالو جو ش دهند انف  بود و چکانیدن عسل 

میل خائیده ناف  و یا نمک طعام با قدری روغن گاو .... آب برگ بکائن و یا بادیان با زهرة گاو و یا آب برگ نیب یا 

دو  شراب به 471و آب برگ سندرسن یا برگ پان بنگله یا نانخواه و جوزبوا خائیده و یا اندکی افیون  چکانند گرم نیم
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بکائن در آب جوشانیده بخور دهند و الثعلب و برگ نیب یا برگ  یا برگ عنب بابونهآتشه حل کرده قطور کردن مفید و 

ویل نامند در هر قسم اوجاع گو ش بتجربه رسیده بلکه قروح گو ش را نیز ناف  ...قطور روغن پیه دلفین که اهل فرنگ 

و  چکانندالثعلب سبز سوده یک دو قطره در گو ش  است و اگر درد با سرخی گو ش خواه بثره باشد رسوت را در آب عنب

از اصل و  انکبابیا  چکانند گرم نیمشانیده در گو ش اندازند و اگر درد صرف باشد آب برگ پودینه یا شهد برگ نیب جو

و برگ گینده به گو ش نمایند و دو قطره از آن بچکانند و بادیان خائیده در پارچه باریک بسته بسوراخ گو ش  بابونهگل 

بر بیخ گو ش بچسبانند و تلیین طبیعت نمایند و شیر ورم گرم باشد و آن با تپ بود زلو  سبب بهنهادن سودمندست و اگر 

یعنی نقصان و بطالن سم  و آن یا اصلی است و یا عارضی است و  طر ش و وقر و صممزنان در گو ش تقطیر سازند 

که باطن صماخ  آن استاصلی صمم است یا طر ش یا وقر مولودی و معنی صمم غیر معنی طر ش است زیرا که صمم 

د و طر ش و وقر آنکه آفت در آن هر دو بحدی نباشد که حس سامعه بالکل باطل گردد و بعید غیر مجوف مخلوق باش

نیست که وقر مانند بطالن عام مر صمم را باشد و در آن تجفیف بود و لیکن عصبه متصله بصماخ قوت حس را بحس 

ه طر ش نقصان سم  است مشترک نرساند و طر ش نقصان بدون بطالن است و گاه اطالق یا بعکس می نمایند بالجمل

و وقر بطالن آن و صمم فقدان سم  م  کم شدن تجویف صماخ و بر سبیل مجاز هر یکی مقام دیگر اطالق می یابد و 

این را کری و ثقل سامعه نیز گویند و طر ش اکثر بعد از قی بهم میرسد و این سهل الزوال است و فقدان سم  و طر ش 

عارضی حادث باشد چون بطول انجامد و مزمن گردد ایضاً  قریب بیاس و  نچهآو وقر مولودی طبیعی العالج است و 

شکستن  سبب بهدر سن پیری افتد و آنکه  آنچهالعهد قابل عالج است لیکن  عسرالعالج است و اما طر ش حادث قریب

مانند  این گاه از مشارکت عضو دیگر می باشد اسبابعصب از ضربه و سقطه عار  شود نیز عالج پذیر نیست و 

به نزد اول روئیدن دندان و یا عند اوجاع اسنان واق  می شود و گاه  آنچهمشارکت دماغ یا بعض اعضای مجاور آن چن

اما آفت عصب سم  عار   باشد میقوت سامعه ه ثقبه و یا به عصبه یا به سم  و آن یا به آفتی مخصوص ب جهت

اتصال و منجمله سوءمزاجات مفرد و مرکب که در آن می افتد سوءمزاج و امرا  آلی و تفرق  اسباباز جمی   گردد می

و گاه سوءمزاج ساذج بی ماده و گاه با مادة سوداوی یا صفراوی یا بلغمی از بلغم خام و یا ریحی  باشد میبیشتر بارد 

که چون اسهال  تبس اسو ماده یا از دماغ فرود آید و یا از معده یا همه بدن صعود کند یا در گو ش تولد کند و  باشد می

عقب آن صمم بهم میرسد و همچنین بعقب اسهاالت دیگر که بالطب  واق  شوند و در غیر  گردد میمراری محتبس 

س و من  آن پردازند و مر  آلی در عصب مانند سده است که از اخالط یا مده یا ورم دبیله یا ورم حار یا به حبوقت 

و .... صلب یا غشاوه از چرک یا ترهل یا نفخه در آن بهمرسد و تفرق اتصال در آن گاه از جراحت و صدمة خارجی و گال
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بدنی یا خارجی بدنی ثولول یا ورم یا  سبب به باشد میده ثقبه بیشتر از س سبب بهتاکل داخلی بهم میرسد و طر ش حادث 

لحم زائد بعد اندمال قرحه یا کرم یا کثرت و سخ یا خلط غلیظ چسبیده بصماخ با جمود مده از ورمیکه انفجار یابد و 

ه باشد و خارجی مانند ریگ یا گل یا سنگریزه یا تخمی یا حیوانی که داخل گو ش گردد یا انجماد خونی که از خارج رفت

در مشایخ یا طول  آنچهاز گو ش ریم قدری برآید و قدری بماند و طر ش حادث از جهت قوت سامعه از ضعف آن بود چن

و گاه بر سبیل بحران او یا بر سبیل  شود میمر  مضعف  قوت و این مر  گاه دفعهً و گاه بتدریج اندک اندک واق  

سوی ان و نزد باقی ماندن گرانی سر بعد زوال تپ و گاه بر سبیل انتقال ماده در آخر امرا  حاده از عضو مجاور ب

دف  بحران یعنی طبیعت نزد  آنچهعند حرکات بحران بهم میرسد یا بر سبیل عر  ثابت چن آنچهعر  زوال پذیر چن

اف منذر بحران ماده را بناحیه گو ش دف  نماید پس ماده در گو ش قرار گیرد نه بحران بر سبیل مجاورت و اکثر قی و رع

مذکوره  باید که اول  اسبابقوت سامعه طریق تشخیص  گردد میاسهاالت بسیار باطل  سبب بهباین عر  بود و بیشتر 

از مریض سؤال نمایند که پیش ازین علت مرضی دیگر عار  شده بود یا نه اگر عرو  تپ یا مرضی حاد دیگر یا 

یا بمشارکت انسان باشد و اگر تقدم سرسام و اختالط عقل یا  مادة آن مر  دان بگوید از بحران تپ یا انتقالوج  دن

در حرکت زبان  دیگر آفات دماغی سوءمزاجی و غیر آن بیان کند و اختالل در حواس دیگر و در قوت حرکت و خصوصاً

قطه بر سر نیز یافته شود از مشارکت دماغ باشد و اگر گوید که پیش ازین مده یا خون از گو ش بر آمده بود یا ضربه یا س

رسیده بود سببش قرحه یا انجماد خون یا هتک عصبه باشد و اال در ثقبة گو ش نظر کنند پس اگر ورم یا ثولول یا لحم 

یا سنگریزه یا دانه یا چیزی دیگر یافته شود سببش همان باشد و اگر سالمت .... زائد بعد اند مال قرحه یا چرک بسیار یا 

و طنین و دوی و دغدغه گو ش بپرسند  د حال گرانی گو ش و وج  و ضربان و تمدددماغ و ثقبة گو ش هردو مدرک گرد

و تمدد و ضربان بود از ورم حار عصب و  قشعر بر او هذیان الزمپس اگر ثقل و وج  بیان کند و با آن تپ و لرزه و 

ه خارج عصب باشد و اگر ضربان و تمدد بود از ورم ثقب  470دبیله باشد و اگر تپ و لرزه نباشد بلکه با ثقل و وج  

ضربان هم نباشد و باثقل و وج  تمدد بود از ورم بارد باشد و اگر ثقل و وج  فقط بود و با آن عالمات غلبة صفرا یا 

سودا یا بلغم دریافت شوند سببش ماده صفراوی یا سوداوی یا بلغمی باشد و ایضاً زردی رنگ و تلخی دهان و حرقت و 

حاکی نبودن آن از طنین و عرو  آن در .... شتداد مر  وقت گرسنگی و در اکثر اوقات التهاب و حمرت و نخس و ا

انتهای امرا  حاده و حمیات صفراوی داللت کند و گرانی سر بنفشه وقت سجود و کثرت خواب و بالدت حواس و 

آثار سوءمزاج غالب یافته نشود رده و تخمه و امتال دلیل ماده بلغمی است و اگر باثقل صرف باشد ؤ با آن ...تقدم تدابیر 

وقت خفت مر  و موض  ثقل بپرسند اگر خفت هنگام خال امتالی معده و ثقل در اسفل  عده بهاز سده خلطی باشد 
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گو ش بیشتر گوید بر ماده متصاعد از معده داللت نماید و اگر بعکس این بیان کند و فساد در حواس معلوم شود بر مادة 

و اگر وقت خفت و موض  ثقل مخصوص نباشد دلیل مادة متولد در گو ش باشد و اگر بدون  نازل از دماغ گواهی دهد

ثقل و تمدد و احساس وج  در عمق گو ش بیان کند از سوءمزاج ساذج باشد در عین حال اذیت و شدت مر  از سردی 

شود و باشیای بارده  و یا گرمی بپرسنداگر باشیای بارده متاذی گردد و مر  هنگام سردی هوای صبح و شام زیاده

د و سوءمزاج بارد باشد و اگر آب بهمتاذی گردد و مر  هنگام سردی هوای صبح و شام زیاده شود و باشیای گرم انتفاع 

بضد آن باشد و التهاب و لذع در گو ش و حوالی آن نیز بود از سوءمزاج حار باشد و اگر بدون ثقل دوی و طنین بگوید 

مجففه بپرسند اگر اقرار  اسبابنین هم نبود حال تقدم بیداری و گرسنگی و تعب و دیگر سببش ریح باشد اگر دوی و ط

شد و اگر دوام دغدغه در گو ش ...آن کند و الغری چهره و غور چشم نیز بود و بچیزهای رطب انتفاع یابد از یبوست 

یک نباشد و بمشایخ افتد از ضعف قوت  بیان کند و احیاناً کرم از گو ش برآید سببش کرم باشد و اگر از آثار مذکوره هیچ

حار ساده باشربه و اغذیه و نطوالت و فطورات بارده که در وج  گو ش ....  عالج طر ش حار ساذج و مادیسامعه باشد 

یل ماءالقرع و ماءالخیار و آب تربوز یا شیره ...حار ساذج گذشت تعدیل مزاج نمایند و ایضاً در حرارت بی ماده مبردات 

مبرد در گوشچکانند و انار را باپوست کوفته  های روغنرد بیاشامند و روغن کاهو و کدو و گل و بادام و دیگر بزوری با

بفشارند و اندکی سرکه و کندر و روغن گل داخل کرده جو ش دهند تا بقوام آید قطور نمایند یا آب برگ کاهو یا آب 

کانند و کذا آب بارتنگ یا آب کشنیز تر و ماءالقرع و روغن الثعلب چکانند یا دردوای مذکور داخل کرده در گو ش بچ عنب

و اگر گل بنفشه و گل نیلوفر برگ کلم مساوی در آب جو ش داده شیر  کنند مینیلوفر مفید و گاهی کافور در آن حل 

گاو و روغن بنفشه داخل کرده یک جو ش دیگر دهند پس از آتش در آورده اندکی صبر کنند نا که حرارت او معتدل 

ماند بر بخار آن گو ش بدارند ناف  بود و در حار مادی هرچه از تنقیه و تعدیل در عالج درد گو ش حار مادی مفصل 

آرند و هر چونکه باشد ماده را باسفل فرو کشند و بعد تنقیه دواءالرمان که در قول ابوسهل خواهد  عمل بهمسطور شد 

و ایضاً در صفراوی آب ترب یک توله آب انار تر ش چهار ماشه سرکه روغن  چکانند ش ....آمد بهر تبرید و تقویت عضو 

الثعلب هر یک نیم توله شب در اب کرده صبح  کرده در گو ش چکانیدن مفید بود عنب گرم نیمگل هر یک شش ماشه 

ازند و اگر و قطره مدام در گو ش اند.... جو ش داده صاف نموده روغن گل دو توله داخل کرده بپزند تا روغن بماند 

برمزاج گرمی معلوم شود دوای بارد بنوشندو شربت آلو و بنفشه و اسپغول دهند و ترک لحوم و اغذیة گرو مؤلد صفرا 

کنند گویند که اگر آب پیاز و زهرة گاو در پوست انار گرم کرده بچکانند باتلخحاصیه فائده دهد و بزعم قومی کافور 

د که برای طر ش صفراوی باشد و در دموی فصد بر همة تدابیر مقدم .... شدیدالنف  است در طر ش و شیخ می نویسد
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جی نیست و اگر حادث قریب العهد و غیر ... دارند اقوال حذاق ابوسهل گوید که طر ش اگر مولودی یا مزمن بود آنرا 

ا تدبیر مرطب ایارج و حب قوقای به حبمتمکن باشد و از صفرای مرتقی بسوی راس بود عالجش تنقیه صفراست از سر 

شیرین و از مؤلدات صفرا اجتناب نمایند پس اگر با وجود این تدبیر مرضی باقی ماند اوالً تکمید ببخار  آب بهو استحمام 

غرغره کنند و بعد از آن بگیرند انار تر ش  به دفعاتانبوبه نمایند و بهمین آب م  سکنجبین ... افسنتین مطبوخ در آفتابه 

ت  او اندازند و کندر و سرکه و روغن گل نیز داخل کنند و ....رده هر دو را افشرده آب در همان و دانه و شحم او برآو

بغیر  گرم نیم چکاننددر گو ش  آنچهشیخ می فرماید اوال گویم واجب است که  چکانندید پس در گو ش آبپزند تا بقوام 

هل ...ه در طر ش صفراوی باید که استفراغ صفرا تفصیل امر در آن میکنم ک عده بهبارد حار باشد و این قولی کلی است 

کنند زیرا که بسیار باشد که اسهال صفراوی بالطب  واق  شود و بدان صمم زائل گردد چنانکه اکثر اسهال صفراوی 

و صمم عار  گردد صاحب کامل گوید که اگر طر ش ازقبیل صفرای متراقی یسوی  471عار  شود و حبس کنند 

مخرج  ادویه بهآنکه ازین نوع در امرا  حاره و حمیات صفراوی عار  گردد عالجش اسهال دماغ عار  شود مانند 

 آب بهو سقمونیا و بعد تنقیه تدبیر مریض بتدبیر معتد نمایند و استحمام  ایارج بهصفراست مثل مطبوخ هلیله مقوی 

غلبه صفرا باشد شربت بنفشه یا  سبب بهشیرین کنند و از تدبیر مؤلد صفرا اجتناب کنند ابن الیاس گوید که اگر صمم 

ترنجبین یا خمیرة بنفشه با ترنجبین هر واحد ده درم بنوشند و یا جالب عناب و آلو بخارا را هر واحد ده عدد با ترنجبین 

و شیر خشت هر یک ده درم بیاشامند و غذا ماءالشعیر اگر با تپ باشد و اال مزررة بنوما ش بمغز بادام و اسهال طبیعت 

هلیله که در آن سردار و از سقمونیای مشوی نیم دانگ باشد و بعد تنقیه تام آب  به مطبوخءالفواکه و مطبوخ آن یا بما

العهد  و یا اندک روغن گل بچکانند سعید گوید که اگر طر ش قریب چکانندانار مطبوخ معصور با پوست آن در گو ش 

هلیله کنند و  به مطبوخه اگر تنقیه بدن از خلط مراری حادث از مرة مرتف  بسوی سر باشد عالجش سهل است زیرا ک

تدبیر او بعد تنقیه بتدبیر مبرد مرطب نمایند ورم باستحمام و تخویف از اخذ اغذیة حارة مولدة مرة صفرا کنند و در گو ش 

ءمزاج م  طر ش او زائل گردد ایالقی می نویسد که اگر سو چکانندروغن گل اندک با سرکه و یا آب انار و روغن حمل 

ماده باشد نگاه کنند که آن کدام خلط است پس استفراغ او نمایند و تقطیر دوا و روغن در گو ش قبل از استفراغ جائز 

ذهب و قرص بنفشه استفراغ  به حبنیست و بعد استفراغ نطوالت و قطورات استعمال کنند پس اگر ماده صفراوی باشد 

مثقال ایارج فیقرا آمیخته بدهند صواب باشد و اگر از هلیلة زرد یک مثقال و سازند و اگر سه مثقال اطریفل صغیر با یک 

ایارج فیقرا همچندان حب بسته دهند نیز مادة صفرا را از سر فرود آرد و این اطرسفل کشنیزی من  بخار از دماغ کند 

را جدا چدا کوفته بیخته  صفت آن هلیلة کابلی بلیلة آمله هر یک ده درم گل سرخ کشنیز خشک هر یک پنج درم ادویه
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بادام چرب کرده بعسل سه چند بسرشند و در بعض نسخ کشنیز بوزن مجموعه ادویه است خجندی گوید که  به روغن

غلبة صفرا باشد هر صبح شربت نیلوفر و خمیرة بنفشه و شربت عناب یا شربت تمرهندی و آلو دهند و تلیین  سبب بهاگر 

قرشی گوید  چکانندسرکه در گو ش  به اندکشیر خشت نمایند و بعد تنقیه تامه روغن گل  انارین م  آب بهبحقنة لینه یا 

بترشی مناسب اقتصار نمایند و  به طبیخکه اگر طر ش از حرارت صفرا با خون باشد در دموی فصد کنند و استفراغ صفرا 

ا سرکه فانی شود و روغن باقی سرکه بپزند ت به اندکیا روغن گل  چکاننددر گو ش روغن بادام شیرین و روغن کدو 

بنفشه یا شیر دختران  به روغنمامیثا  شیافکاهو یا  آب بهو گاهی برای تبرید و ترطیب قوی  چکانندبماند در گو ش 

بچکانند انطاکی گوید که در طر ش حار اوالً فصد قیفال مخالف بگشایند و بعد سه روز  گرم نیمحاجت افتد این همه 

و تمر هندی و در صفراوی بخیار و شیر بز نمایند یا طبیخ هلیلة زرد و شربت فواکه  ماءالشعیر بهتبرید  عده بهمحاذی 

دهند بعد از آن اگر درینجا درد باشد افیون در بول نر گاو و یا زهرة بز یا آب پیاز سفید حل کرده بچکانند و از مجربات 

و شربت خشخا ش و هر شب حک پایها و  ءالشعیربه مادر ازالة طر ش عار  بعد امرا  حاده مالزمت خمیرة بنفشه 

گل است و در نزهه گوید که گاهی صمم عقب حمیات حاده پیدا شود و سبب آن کثرت صعود بخار  به روغنمالش آن 

از مجربات من در آن معجون بنفشه و  ینبسوی دماغ است و این گاهی خودبخود زائل شود اگر بخار رقیق باشد و ا

در  عالج طر ش بارد ساده و مادیتریاق الذهب و طبیخ امرود و کشنیز و مرزنجو ش است هر کدام ازینها که بهمرسد 

بهر طر ش بارد مادی بیاید  آنچهصورت برودت بی ماده هر چه در عالج درد گو ش بارد ساذج مذکور شد و سوای تنقیه 

ی جندبیدستر با مشک یا مر یا قطران بچکانند و به اندکشبت . غن یا سیر و روغن وسن و قسط استعمال نمایند و رو

قیصوم هر یک ده  الملک اکلیلناف  بود و اگر اقوان  چکانندکنجد بپزند و در گو ش  به روغناگر طحم حنظل یا بیخ او 

زنجو ش خشک نمام ریحان خشک هر درم اذخر مکی پوست بیخ بادیان پوست بیخ کرفس هر یک پنج درم پودینه مر

یک یک کف بادیان پوست ترنج هر یک سه درم در ده رطل آب بجوشانند تا شش رطل بماند و گو ش بر بخار آن 

دارند برای طر ش از برودت ساذج و مادة غلیظ نیز ناف  است و بقول رازی قاقلة کبار شرباً و قطوراً سودمند بود و اگر از 

و قطور روغن مخترعة را قم که در قرابادین مسطورست  انکبابگرم و حب ایارج  مسهل به....  برودت مادی باشد بعد از

کور شد بکار برند و اطریفل اسطوخودوس ....  471.... در ازالة طر ش مجرب است و هر چه در عالج درد گو ش بارد 

 الثعلب عنببان هشت توله عرق بخورند و یا اسطوخودوس سوده باطریفل صغیر سرشته بخورند و باالیش عرق گاو ز

و یا اسطوخودوس یک جزو کشنیز خشک ثلث  مفید استپنج توله بنوشند و شربت اسطوخودوس به نسخة بقائی نیز 

جزو مرزنجو ش رب  جزو مصطکی هلیلة کابلی کندر هر یک نه جزو باریک سائیده بیخته بعسل بسرشند و وقت خواب 
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وقت نوم میدهند و گویند که به هر دو طریق مجرب است و اگر قبض طب  باشد  بخورند و گاهی این اجزا را جوشانیده

هر شب گلقند عسلی یا اطریفل صغیر بخورند و از اغذیه مؤلد بلغم بپرهیزند و نخوداب بلحوم جید م  مصالح گرم تناول 

ذا روغن خستة شفتالو و نمایند و روغن گل آب ترب پخته در گو ش اندازند و روغن خستة زردآلوی تلخ مجرب است و ک

و ایضاً  چکانند گرم نیمبقول افیلغرس از روغن تخم ترب خلق کثیر شفا یافته و یا آب سداب سبز و عسل هر دو برابر 

و اگر از انجیر سفید لحم و عسل  چکانندجند بیدستر و بورق هر یک سه ماشه در طبیخ خریق یا شراب کهنه آمیخته 

انا کوفته بدان بسرشند و فتیله ساخته در گو ش نهند مفید بود و همچنین مرزنجو ش خردل بستانند و بورة خردل و قروم

بادام تلخ سائیده در گو ش  به روغنساخته وقت حاجت  شیافسداب شحم حنظل مساوی کوفته بیخته در زهرة گاو 

یا روغن بادام تلخ در  چکانیدن همیشه معمولست و کذا قطور مومیائی با روغن کل مجرب و تقطیر آب مطبوخ افسنتین

مرزنجو ش مفید و قطور آب سیر و زهرة گوسفند در قدری  انکباببیا  والد مرحوم برای کری قدیم مجرب نوشته و 

و نفوخ دو عدد فلفل سیاه سوده بانبونه هر روز یکبار در گو ش ناف  و مغز بادام مغز تخم کدوی  گرم نیمروغن جوشانیده 

در آب بجوشانند و صاف نموده روغن کنجد نیم سیر داخل  کوفته نیمو ادرک پاو سیر تلخ هر یک یک دام بچ نیم پا

که در کری گو ش معمول است و یا زهرة  چکانندکرده بار بجوشانند تا آب جذب شود و روغن بماند چند قطره در گو ش 

و روغن ترب نیز مفید و گاو در روغن بادام حل کرده یک دو قطره بچکانند و تقطیر روغن افسنتین و روغن مبارک 

اکسیر االثر است و اگر خربق سفید یک درم  آب بهروغن اعظم که مؤلف راقم ست و در قرا بادین مسطور شد و درین 

اکلیل  بابونهدرم نطرون دانگی کوفته بیخته بسرکة کهنه بچکانند نیز طر ش بلغمی را ناف  است و اگر .... جندبیدستر 

طرف محکم بندند که بخار .... اسطوخودوس افسنتین بجوشانند  الثعلب عنبخا ش مرزنجو ش زوفای خشک پوست خش

بیرون نرود و چادر بر سر گرفته سر و گو ش بر بخار آن دارند و در مر  که از خلط غلیظ بود یا سوداویت داشته باشد 

لوی خان است و یل طر ش و وج  بارد و اکثر امرا  گو ش مجرب حکیم ع... چوب چینی دو چند یک جزو داخل کنند 

بر پس گردن و بن گو ش تکمید  بابونهحندقوقی و برگ شبت و مرزنجو ش و نمام و برنجاسف و صعتر و  به طبیخ

بخار آن در گو ش رسانند و مصطکی در روغن  انبوبه بهنمایند و سداب صعتر و افسنتین با سرکه و زیت و آب بپزند و 

مر  مجرب گفته اند اقوال مهره سویدی می نویسد که قطور پیه شفنین کنجد جوشانیده چکانیدن  نیز برای دف  این 

کهنه و یا روغن قثاءالحمار و یا فرفیون یک درم در زیت ده درم خوب  شراب بهدر روغن کنجد گداخته و یا حب بلسان 

حنظل جوشانیده و یا  مرارات و یا پیه دلفین در شیافکهنه و یا آب شحم حنظل تازه و یا ... جوشانیده و یا زهرة رخمه 

پخته و یا بول بز یک جزو انزروت نیم جزو ویا زهرة نر گاو در پوست انار  به زیتآمیخته و یا خنفسا  به زیتخون گرگ 
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به جوشانیده و یا کمون سائیده  به روغنگل و یا آب صامرلویا و یا برگ زیتون سائیده  به روغنجوشانیده و یا زهرة خلد 

و کذا نهادن فتیله خردل سوده در عسل سرشته بر آتش معقود در گو ش و  بابونهبادام تلخ کوفته و کذا بخار طبیخ  روغن

بقطران آغشته در گو ش نهادن و کذا فتیله .... آمیخته بر سر و کذا  فرنجمشککذا ضماد کردن خردل سوده در عرق 

... ذا بخور بزرکرنب یا حشیش آن و یا آب دریای شور خربق سیاه سوده بعسل سرشته دو سه روز استعمال کردن و ک

آوردن هر واحد  عمل بهسائیده و کذا بخور کبریت و کذا فتیله از پیه کرکس ساخته شبانه روز در گو ش داشتن و مکرر 

 ش ابوسهل گوید که هر گاه طر مفید استشیخ بیاید نیز .... در عالج وج  بارد گو ش گذشت و هر چه  آنچهناف  است و 

سداب در .... کنند و در گو ش جند بیدستر و گو ش سداب  شیاف شور استعمال آب بهاز خلط غلیظ چسپنده باشد حمام 

آرند بورق  عمل بهروغن شبت با عسل و زهره بز و بول او چکانند  و هر گاه مزمن شود باید که بسیار روزها این دوا 

فتیله از خردل و انجیر هر دو کوفته بسازند و در گو ش نهند .... د سوده در ماءالعسل و سرکه بجوشانند و در گو ش چکانن

و ایضاً آب شهدانج رطب بچکانند و اگر طر ش عقب تپ با مر  حاد افتد بر بخار ادویه محلله در آفتابه پخته انبوبه 

درم بورق سه  چکانند شحم حنظل یک شیافدر گو ش این  عده بهنمایند  انکبابگذاشته  بر آنن آن نهاده گو ش را ...

ین هر یک نیم درم فرفیون یک دانگ قسط رب  درم در زهرة گاو سرشته ....درم جند بیدستر زراوند مد حرج عصارة 

وج  بلغمی و ریحی و دوی و .... سازند و نزد حاجت یکی از آن در روغن بادام تلخ حل کرده در گو ش چکانند  شیاف

النف  ست و اگر فقدان سم  از قبیل سده بغیر وج  باشد اقرا  خربق  طنین ریحی و طر ش حادث از خلط غلیظ را بالغ

سرشته قرص سازند  به سرکهنمایند نسخة آن خربق سفید دو مثقال نطرون شانزده مثقال زعفران سه مثقال سائیده .... 

شیخ  انندچکدر گو ش  گرم نیمیا زهره نر گاو و یا آب افسنتین حل کرده  به سرکه 474و خشک کرده وقت حاجت 

ه دگرم که در آن جند بیدستر حل کر های روغنالرئیس میفرماید که در طر ش حادث از برودت و مادة بارد قطور جمی  

م  زهره گاو و یا پیه گاو یا  بابونهباشند خصوص روغن بلسان و قسط و یا روغن بادام تلخ و عصارة افسنتین و روغن 

مر حل نموده  در آنست و قطور بول نر گاو که  جوشانیده باشند ناف روغن کنجد که در آن شحم حنظل یا بیخ آن 

ات عام بدن و به استفراغباشند و عصارة قثاءالحمار نیز ناف  و اگر ماده بارد محتقن باشد این همه بعد استفراغ ماده 

برند و ریاضت مطبوخ دهمست و تخم آن افتد بکار نطوالت معروفه و خصوصاً آنچه در  خاص دماغ و بعد استعمال

ست و همچنین صیاح شدید شدید و اصوات بوقات و مانند آن در گو ش و از جمله ادویه نافعه آن عصاره  درین شدیدالنف 

بیدستر در روغن شبت حل کرده خصوص که با ریاح غلیظ باشد و بول بز و زهرة آن خصوصاً با  ست یا جند سداب بعسل

بگیرند جند بیدستر سه درم خربق یک درم نطرون یک نیم درم سائیده در آب که  آن استقنه و از ادویه مجربه دبین 
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سداب اقراص سازند و در ادویه و ادهان مناسبه حل نموده قطور نمایند بعد تنقیه و در نسخه دیگر خربق سه رب  درم و 

مساوی از هر یک یک  و یا بگیرند کند ش و زعفران و جند بیدستر نماینداستعمال  دستور بهنطرون ثلث درم است و 

حل کرده استعمال نمایند و یا بگیرند صبر و جند بیدستر و  شراب بهجزو و بورة و خربق و زهره گاو هر یک چهار جزو 

النف  و مجرب است و  شحم حنظل و فرفیون با زهرة گاو سوده استعمال نمایند و نیز روغن ترب و روغن مویزج شدید

یا عصارة ترب با نمک ناف  است خصوصاًوقتیکه با سیالن رطوبت و سده باشد و فتیله عصاره افسنتین و یا طبیخ آن و 

که زیاده نمایند درین نطرون و چکانیدن آب دریای  بس استاز خردل و انجیر کوبیده در گو ش گذاشتن مجرب است و 

روغن گل مفید و بعضی گفته بسیار ناف  است و چکانیدن خربق اسود و مرارات همگی خصوصاً زهره بز با  گرم نیمشور 

اند چون ابهل را در روغن کنجد در قاشقی آهن بجوشانند تا آنکه سیاه گردد قطور آن صمم را ناف  است و نیز روغن 

شبت و غار و سوسن و ناردین هر یک به تنهائی و یا مجموع با جند بیدستر یا کف افسنتین یا عصیر سداب مفید و 

است آنرا آب افسنتین یا عصارة افسنتین جوشانیده مخلوط بزهرة شبوط و زهرة سنگ  چون طر ش دفعهً بهم رسد ناف 

گل یا خربق با سرکه یا پوست مار با سرکه و چکانیدن آب مطبوخ افسنتین و اسطوخودوس  به روغنپشت  یا زهرة گاو 

موده بپزند تا آب بسوزد و و مرزنجو ش و یا روغن مصنوع ازینها که در آب مطبوخ اینها روغن گل و یا کنجد داخل ن

که بکیرند تربد سقید  آن استروغن بماند و از حبوب مجربه برای طر ش حادث از سده و یا از خلط غلیظ و یا ریح 

بست درم و شحم حنظل ده درم و انزروت دو درم و نیم و کتیرا هفت درم و پوست هلیلة کابلی ده درم و از آن حب 

از ثقل سم  و اوجاع  آنچهیک درم و گوئیم مثل عائدین بسوی راس کالم که جمی  شبیار سازند شربتی از آن بوزن 

مادة بارده و برودت باشد پس از ادویه مشترکه برای این همه بعد  سبب بهگو ش و ریاح آن و دوی آن و طنین آن کائن 

 به روغنو عسل و یا زهرة گوسفند با زیت و شراب یا  به سرکهاز تنقیه بدن و راس این است که در گو ش بورة ارمنی 

بادام تلخ و یا آب گندنا یا آب پیاز بعسل شیر زنان و چکانیدن دو قطره از قطران صبح و شام یا خربق ابیض یا اسود با 

سوسن یا آب مطبوخ افسنتین و آب پوست ترب و کذلک روغنی که در آن  به روغنبعضی ادهان مناسبه خصوصاً 

گل یا روغن بلسان یا نفط سفید و یا بگیرند  به روغنبا فرفیون و جند بیدستر  الغار حبت مار جوشانیده باشند یا پوس

علک البطم یک اوقیه و روغن خیری دو اوقیه و روغن بادام تلخ نیم اوقیه جمله را جو ش دهند و سه قطره از آن صبح 

با روغن خیری و کذا آب برگ حنظل تازه و کذا عصارة لوف و و سه قطره شام استعمال نمایند و همچنین عسل لبنی 

وج  گو ش بارد مذکور شد و اگر این مر  صبیان  آب بههزارجشان در نف  شدید و قوی است و باقی ادویه مشترکه در 

ه ی خائیددر آنرا بهم رسد به روغن داوی که در آن سداب و مرزنجو ش پخته باشند یا آب دهن کسی که صعتر بنمک ان
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و شبت و برگ غار و مرزنجو ش و پودینه دشتی خشک و  بابونهباشد انتفاع یابند و از کمادات نافعه آن است که 

عاقرقرحا جوشانیده بدان گردن و اسفل گو ش را تکمید نمایند و کذلک نطوالت مذکور در امرا  راس و در ظرف لوله 

که  آن استو داخل گو ش گردد و استفراغ برای طر ش اوفق دار ساخته محاذی لولة او گو ش را بدارند تا از آن بخار ا

کثیرالعدد و قلیل المقدار باشد در هر بار لینی بتفاریق و اندک اندک باید کرد تا قوت محفوظ بماند و بنضج ماده وفا کند 

ت برای و از آن نضج کامل و تنقیه تام حاصل گردد سرهندی نوشته که این همه قطورات که شیخ ذکر کرده مجرب اس

اصالح اکثر انواع طر ش سیما عار  از مواد غلیظ هر گاه بعد تنقیه تام دو قطره آخر روز از هر چه ازینها میسر آید در 

صاحب کامل گوید که طر ش هر گاه از قبیل بلغم لزج غلیظ متولد در دماغ و اغشیه یا منصب بسوی  چکانندگو ش 

در  آنچه  ملطف و شراب ایارجات و استعمال غرغره و سعوط بدعصب سم  عار  شود عالجش به استعمال تدبیر مقط

و باریک ....  475عالج سدة گو ش مذکور گردد و پرهیز از اغذیه مولد بلغم باید کرد صفت دوا برای طر ش بگیرند 

بانجیر خشک آمیخته فتیله سازند و در گو ش سه روز بدارند دیگر جندبیدستر در روغن شبت و آب سداب حل  سائیده

فیقرا و حب قوقایا  ایارج بهایالقی و جرجانی گویند که هر گاه طر ش از مادة غلیظ باشد استفراغ  چکانندکرده در گو ش 

این همه در قول شیخ گذشت و  چکانندمرکب بشحم حنظل و افتیمون و نمک هندی باید کرد و در گو ش ادویه محلله 

نر گاو و زهرة ماهی شبوط و زهرة سنگ پشت به روغن  کسی را که این مر  یکبارگی افتد طیبخ افسنتین بزهرة

سعید گوید که اگر طر ش از اخالط غلیظ بلغمی مجتم  در قعر گو ش  چکانندو شبت و آب پیاز بعسا و روغن زیت  بابونه

گرم  های روغنات بغرغره و سکنجبین عسلی و سعوط به ایارج بهحادث شود عالجش دشوارست و باید که استفراغ بدن 

و امر بدخول حمام بر  چکانندروغن زنبق کنند و جند بیدستر و غیره که در قول صاحب کامل گذشت اندر گو ش  مثل

ناشتا کنند و تقلیل غذا نمایند و از اغذیه مولد بلغم حذر کنند ابن نوح گوید که معالجه به ادویه نقطعة ملطفه خلط خام و 

حمات نیکوست و جند و غیره که مذکور شد و زهرة بز و بیرزد ..... تحمام و تدبیر ملطف نمایند و اس ایارج بهبغررات دائم 

وف باین ...که آن تلطیف قوی و تقطی  نماید و یا حرمل در بول کودک سه روز بخیسانند بعد از آن  چکاننددر گو ش 

ساخته در گو ش نهند و سه و از انجیر و خردل و بورق فتیله  چکانندبول تر کرده در گو ش بدارند و یا زهرة بز و بول او 

تا گو ش بکشاید ابن الیاس گوید که  انبوبه بهدر گو ش  عده بهروز بگذارند پس برآورده در گو ش آواز شدید متواتر بدهند 

مادة بلغم غلیظ منصب بعصبة مفروشه آله سم  باشد هر صبح جذاب از انیسون و بادیان هر یک سه  سبب بهاگر صمم 

بنوشانند و غذا مزورة نخود و لحوم فاضله بمغز حب قرطم و فلفل و غیره دهند و هر گاه  درم و گلقند عسلی ده درم

نضج تام در قاروره ظاهر گردد تنقیه دماغ به حب ایارج و حب قوقایا و حب قوغاذیا و حب اصطمخیقون کنند و روغن 
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به حن حنظل و یا آب مرزنجو ش  ...و یا  چکانندخسته مشمش تلخ و روغن بادام تلخ و روغن سداب و زنبق در گو ش 

انجیر در گو ش بدارند خضر و قرشی می نویسند که اگر طر ش از برودت  وزهرة کلنگ بچکانند و یا فتیله خردل  اندک

گرم و خصوصاً روغن ترب و روغن غار و غیره که در قول شیخ مذکور شد ناف  بود و روغن  های روغن.... و بلغم باشد 

که ثقل سم  کند و چون پیه کرکس بگدازند و ....   عظیم است و تقطیر آب دریای شور گرم کرده بادام تلخ را خاصهً نف

گرم یا  آب بهمداومت کنند صمم را نف  بخشد و از اشربة شربت اسطوخودوس  بر آنالسیما اگر  چکاننددر ه  گرم نیم

و خطمی و گذا بادرنجبویه جوشانیده گلقند یا  بابونهالملک  و  و بدهند و یا مطبوخ  اسطوخودوس و اکلیل.... بمغلی 

خمیره بنفشه اگر طب  قابض باشد و داخل کرده بنوشانند و هر شب گلقند عسلی و اطریفل صغیر استعمال کنند نطول 

 آب بهو  انکبابسبوس گندم خطم برگ غار و کذلک مرزنجو ش و بادرنجبویه بجوشانند و بر بخار او  بابونه الملک اکلیل

ایارج و ایارج لوغاذیا کنند  به حبل و بثفل او ضماد کنند و آواز شدید و نواختن طبل آنرا نف  کند و استفراغ بلغم . ..او 

الت مذکوره انطاکی گوید که در طر ش بلغمی تنقیه ...لیکن بعد نضج و تنقیه بدن از مسهل بلغم و قبل استعمال ادهان 

الفار  ترب و مصطکی و حب در آنجند بیدستر در زیت که ان دستور بهافتیمون  به طبیخمکرر نمایند و در سوداوی  ایارج به

پخته باشند حل کرده بچکانند و از مجربات برای کشتدن طر ش و صمم این است که حلتیت را در روغن بادام تلخ و 

که اگر زهره  واص آمدهانکه ممکن باشد حل کنند و مکرر بچکانند و در خ....غالیه حل کرده صاف نمایند و در آن زیاد 

میل طال در .... صمم را بکشاید  چکانندکبش سه درم در سه اوقیه روغن غار بجوشانند تا نصف بماند پس در گو ش 

زیاد گردانیده هر روز در گو ش نهند صمم را من  کند و این همه بعد تنقیه در مادی بکار برند ایضاً او گوید که عالج 

کانیده باشند و تقطیر آب پیاز و عسل هر دو را چسنگ اسیای گرم .... رکه است مخصوص این مر  گرفتن بخار س

مقشر پخته باشند و از  الغار حبو سداب  السوس اصلپخته و کذا روغن زرد کهنه و زیت که در هر کدام ازین هر دو 

نصل و شحم انار تر ش و و ایضاً ع چکانند گرم نیممجرب این است که زباد و حلتیت را در روغن بیدانجیر حل کرده 

گیالنی از طبری نقل کرده که در  چکانندپخته صاف کرده روغن زیت یا روغن دیگر آمیخته .... پوست او و حنظل تر 

ایارج حب قوقایا و حب صبر بسه شربات در مدت بست و یک  به حبطر ش حادث که پیش از آن نبوده باشد استفراغ 

تکمید .... در گو ش چکانند  آنچه عده بها و مویزج و کف خردل و مانند آن سازند روز کنند بعد از آن غرغره بعا قرقرح

بگذارند تا آنکه بر  عده بهکنند این است که بگیرند افسنتین رومی خالص و در آفتابة لوله دار بجوشانند تا مهرا گردد 

بسیار بخار آن بگیرند و تکمید  ه دفعاتببه بگشایند و ثقبة گو ش مقابل آن دارند و ....ممکن گردد پس  انکباببخار او 

بچکانند سرکه و بورق جو ش کرده است و از ... در  آنچهگو ش باین افسنتین مطبوخ سازند و حفظ مزاج علیل نمایند و 
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کرده .... شسته  به دفعاتالحیه و باریک بکوبند بعد از آنکه با سرکه  این است که بگیرند سلخ آب بهالنف  درین  ادویه بالغ

و اگر از این بکشاید بهتر و اال  چکانندباشند و بعد کوفتن در زهره بز حمل کنند و بر آن اندک بورق اندازند و در گو ش 

و زهرة نرگاو یک جزو و سرکة کهنه پنج جزو و پیه بط یک جزو و روغن غار همه   476بگیرند آب گندنا تا یک جزو 

و یا فتیله بدین دو آلوده در گو ش نهند و این دوا بهترین  چکانندو ش را بر هم زنند تا یک ذات گردد بعد از آن در گ

و اگر این کفایت کند و سم  بکشاید ضوءالمراد و بگیرند انجیر سیاه و لحم  نماینداستعمال  آب بهاست که درین  ادویه

بعسل سرشته شیاف دراز سازند و در  سائیدهسرخ نیم جزو و هر دو را باریک .... او سوای تخم او بستانند یک جزو بوره 

که مذکور شد گو ش بدارند و تکمید  افسنتین مطبوخگو ش بدارند و باید که در وقت استعمال این شیاف بربخار آب 

بگیرند بول نر گاو و بول انسان و بول خنزیر و آب  شود میو گاهی نزد اضطرار این دوا استعمال کرده  نمایندگو ش بدان 

بعد سر دیگ گشاده بر بخار او سوراخ گو ش بدارند  بجوشانندة خمر همچند همه در دیگ سر بسته مورد مساوی سرک

که نف  کند  و اگر مر  بسیار قوی باشد عالجش این است که بگیرند خربق سیاه و بعسل حل کرده در گو ش اندازند 

النف  است بگیرند خردل  در صمم عظیم که شیاف معمول از انجیر و بورق مذکور شد بکار برند و این شیاف و این روزی

بگیرند شراب کهنه بمقداریکه دوا را بپوشد  عده بهجند بیدستر هر واحد نیم جزو  الغار حبیک جزو انجیر یک جزو بورق 

تا منعقد شود پس از آن شیاف دراز ساخته در گو ش نهند و اگر حرارت پیدا شود تعدیل مزاج و تسکین او  بجوشانندو 

. هر چه در قسم بارد ساذج و مادی مذکور شد ناف  بود و یا اول یک هفته طبیخ منضج  ج طر ش ریحیعال نمایند

دماغ شب ایارج جالینوس یا روفس خورانیده صبح در منضج برگ سنا یک توله هلیله سیاه دو  تنقیهمحلل داده جهت 

ار توله  روغن بادام و پنج ماشه افزوده دهند توله مغز خیار شنبر شش توله و ترنجبین و گلقند و شربت دینار هر یک چه

سه ماشه در جوار ش مصطکی علوی خان یک  اسطوخودوسو همین نمط سه چهار مسهل داده  دستور بهغذا دو پهر 

 بابونهقیصوم تمام مرزنجو ش بادیان  نمایندتوله آمیخته بعرق بادیان و بادرنجبویه هر یک هفت توله دهند و این بخور 

 افسنتینمثالً مرزنجو ش  چکاننددر گو ش  جند بیدسترمحلله و  های روغنیک توله جوشانیده بکار برند و مکوه هر یک 

دار شیشعان برگ دفلی هر یک نه ماشه مکوه یک نیم توله جوکوب  الطیب سنبلصعتر ابهر اکلیل  بابونهگل و بیخ 

حصه بماند مالیده صاف نموده روغن گل و نموده در یک نیم پاو آب شب خیسانیده صبح بپزند که مهرا شود و سوم 

صحرایی  بابونهتا آنکه آب بسوزد صاف کرده بزرالبنج تلخ گل  بجوشانندهر یک سه توله داخل کرده  بابونهبادام تلخ و 

االثر است  آمیخته چکانیدن عظیم جند بیدسترسه ماشه آمیخته بکار برند و در روغن راحت  جند بیدسترهر یک نه ماشه 

 الملک اکلیل بابونهتازه یا خشک در سرکه جوشانیده و کذا بر طبیخ زوفای خشک نیز مفید و اگر  بابونهبر گل  بابانکو 
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قیصوم هر یک ده درم پودینه تمام مرزنجو ش اذخر پوست بیخ بادیان و بیخ کرفس گل سرخ هر یک پنج درم در ده 

به  نمایندآب آن تنطیل حوالی گو ش و سر  خار آن دارند و بههر گاه سه آثار بماند سر و گو ش را بر ب بجوشانندآثار آب 

بخارات پیدا شده باشد  سبب بهو آنجه عقب مسهل  تنقیهآبی در سوراخ گو ش نرودبرای طر ش ریحی بعد  نحوی که

ناف  است گیالنی می نویسد که عالج طر ش حادث از ریاح غلیظه تقطیر محلالت است مثل اینکه بگیرند بورة نان یک 

دو جزو در روغن گل نیم جزو گالب سه جزو در شیشه کرده بر هم زنند تا هموار گردد در حمام  افسنتینجزو و آب 

نموده پس شیاف که از زرائند مدحرج  انکبابو شیح و مانند آن  افسنتینحاره مثل  و اول بر طبیخ حشایش نمایندقطور 

هر یک نیم درم فرفیون و قسط هر یک رب  درم در زهرة گاو سرشته ساخته باشند یکی ازان در  افسنتینو عصاره 

ط غلیظ و ریاح غلیظ که باین ثقل سم  نو و کهن را که از برودت و اخال چکانندروغن بادام تلخ حل کرده در گو ش 

 عالج طر ش ورمی باشد و وج  بلغمی و ریحی و طنین و دوی ریحی را نیکوست و حمام بر ناشتا به صبح ناف  است 

اورام حار یا بارد حادث شود تدبیر ش بنحوی باید کرد که در وج  گو ش حار ورمی و بارد ورمی مسطور شد  سبب بهاگر 

رم حار در عصبه باشد عالجش فصد قیفال و حل طبیعت بماءالفواکه و طبیخ و سبب بهو گیالنی گوید که اگر مر  

و اگر درد قوی  چکانندسازند بعد از آن روغن بادام و روغن نیلوفر در گو ش  به ماءالشعیرو غذا  آن استهلیله و مانند 

و یا به  چکانندو ش یک تسوج و هر دو در سفیدی بیضه حل کرده در گ جند بیدسترگردد بگبرند افیون یک تسوج و 

این قرص است که بکیرند افیون یک  نمایندکه استعمال  ادویهحیلة دیگر در گو ش رسانند لیکن بآهستگی و بهترین 

الراعی کوفته در عصیر نبیذ بپزند تا غلیظ گردد  برگ اسپغول و برگ بارتنگ و عصی عده بهجزو و جند بیدستر یک جزو 

 به شیرمذکوره بسازند و خشک کرده  ادویهبند و بیفشارند و باین آب قرص هر دو بعد از آن این حشایش برآورده بکو

سوراخ گو ش را   477 چکانندفرو برده اندر گو ش  در آنزنان حل نموده سر میلی که بر آن صوف پیچیده باشند 

ن ریم کند معالجه که ورم در طریق نصج و جم  مده است و چو نمایندبصوف بند سازند و اگر ازین ساکن نشود معلوم 

و در عالج او مسلک ثقبه گو ش برفق مسلوک کنند زیرا که اجتماع چرک در گو ش در  نمایندقرحه گو ش  ادویهبه 

آب قطر حل کنند و اندکی  بگیرند شیاف ابیض و به نمایندمر  افزاید و این دو آنرا نف  کند اگر در وقت او استعمال 

و هم او گوید که از صمم نوعی است که حادث شود و پیش از آن  چکانند افیون و صمغ فارسی مخلوط کرده در گو ش

نبود و آن عسر البرء باشد و این چنان بود که ورم در صماخ که پیدا شود حثی که ثقبه را بند کند و بعد از آن صلب 

 سبب بهسدود سازد و گردد و باقی ماند و تحلیل نشود و یا در آن ثولول و یا لحم بروید و صلب شده سوراخ گو ش را م

تعر  بعالج مثل این نوع نکنند مگر نزد اضطرار و ایضاً او گوید که  آن استخفای او از حس مدرک نگردد پس اولی 
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بعد از اورام و انفجار آن باقی ماند این است که  آنچهالنف  است در ازالة صمم حادث و طر ش و خصوصا  عجیب آنچه

بگیرند سیر خشک و دانة او برآورده از پوست او خوب پاک کنند بعد از آن روغن بادام تلخ بقدریکه آنرا بپوشد بر آن 

ند چنانکه دانهلی او سرخ شود بلکه مائل بسیاهی گردد پس صاف نموده این روغن هر روز و شب بچ بجوشانند واندازند 

ایم و بعضی گویند که  گه این دوا درین معنی بالغ النف  است بارها آزموده ایم و بسیار ناف  یافته چکانندمرتبه در گو ش 

 عالج باقی اقسام طر شاین دوا نف  بحد کمال می بخشد تا دو هفته هر روز و شب مکرر دو سه قطره از آن بچکانند 

سبب تعدیل مزاج کنند باشربه و اغذیه و نطوالت و قطورات و  از رطوبت و یبوست ساده حادث شود حسب آنچه

سعوطات مناسبه که در عالج امرا  رطب یابس دماغی مفصل مسطور شده و نادر باشد که رطوبت ساده سبب طر ش 

 و مورد و گل سرخ جند بیدستراند و گویند که در آن مثل مشک  الرئیس و سمرقندی بذکر آن نپرداخته گردد و لهذا شیخ

بر بخار آب شیرین  انکبابو اقاقیا و دارچینی و قرنفل و امثال آن ناف  است و در یبوست بی ماده بهر ترطیب مزاج دماغ 

دختران در گو ش ریختن روغن گل و یا شیر تازه و یا نطوالت مرطبه بر سر و چکانیدن و مالیدن شیرها  به شیرو قطور 

  یابس دماغ صداع یلبس و تشنج یبسی مذکور شد مفید بود و بقول مرطبه و جز آن که در عالج امرا های روغنو 

شیخ و مسیحی طر ش عار  از یبوست را لزوم حمام رطب و غذای مرطب و شراب مرطب و خواب و ریختن روغن 

از  آنچه ونیلوفر و بنفشه و بید و روغن کدو و مانند اینها ناف   به روغنبر سر و تدهین سر و قطور  گرم نیممعتدل آب 

و لیکن بعد حصول قوت  نمایندصفرا یا بلغم  تنقیهباشد .... های صفراوی و یا بلغمی و سرسام  بحرانات انتقالی چون تب

رشی که عقب ....نافعه چکانند  های روغنتقویت دماغ نموده  عده بهو عود مزاج بحال اصلی و رف  ضعف مر  اول 

که در طر ش حار ساذج و مادی مسطور شد و خصوصاً  آن استامرا  حاده و حمیات حاده عار  شود و عالجش هم

به روغن کنجد پخته گرداگرد گو ش ناف  صمم حادث بعد مر   الملک اکلیل بابونه ضماددر قول انطاکی و گویند که 

حادست و اگر شاخ شجره البق را از یک طرف آتش بدهند و رطوبتی که از آن چکد در ظرفی گرفته در گوشچکانند 

بحران انتقالی باشد و آن با ثقل و تمدد بود استفراغ به ایارج فیقرا کنند  سبب بهمل دارد و هر چه از خلط غلیظ همین ع

و ایضاً اگر بعد تپ لثقه عار  شود  چکانندو فرفیون  جند بیدسترن ترب و .... روغن بادام تلخ و روغن قسط  عده به

بابونه ایسان دو توله آمیخته شب بخورند مرزنجو ش گل  ساسطوخودوحب قوقایای علوی خانی نه ماشه باطریفل 

بنفشه هر یک نه ماشه اشنه هفت ماشه انگور شفا یک نیم توله شب در آب سه پاو تر نموده  الملک اکلیلابهل  افسنتین

که آب بسوزد و روغن  بجوشانندبرابر آن داخل کرده باز  بابونههارم بماند صاف روغن گل روغن چکه  بجوشانندصبح 

و گویند که طر ش حادث  چکانند ش ...سه ماشه زعفران هفت ماشه سوده آمیخته بدارند  جند بیدستر در آنبماند پس 
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هنوز ماده باقی است و بدن نقی نیست و بقول  کهمطبوخ عقب حمیات مندر بنکس است زیرا که داللت می نماید بر 

و روغن گل ناف  است و حادث بعد  الغار حب جند بیدسترو روغن گل و یا  شیخ طر ش حادث صداع را چکانیدن آب ترب

با روغن گل و یا روغن قسط تنها و  جند بیدسترپس  نماینداز فیقرا  به استفراغابتدا  در آناز سرسام را واجب است که 

عقب  آنچهور گوید که ...یا روغن بادام شیرین و یا آب ترب و غیره که در حادث عقب صداع گفته شد در گو ش چکانند 

سده یا قرحه یا کرم یا دخول  سبب به آنچهسرسام حادث شود عالجش همان است که بهر یبوست ساده گفته شد و 

تصاعد اخالط  سبب بهو طر ش که بعد از قی  نمایندشد بدان رجوع .... هوام و غیر آن باشد عالج هر یک علیحده 

دوی و طنین و و استفراغ آنها و این گاهی بی عالج زایل می گردد  بسوی دماغ افتد عالجش تسکین اخالط است

شنود بدون سببی از خارج و صدای دوی بزرگ تر و نرم تر و طنین تیز تر و  را انسان در گو ش خود می  که آن....  صفیر

سبب آواز  مستطیل است و چون 478و صفیر آواز حادث از نفوذ ریاح و ابخره در مساکت صیق  باشد میباریک تر 

ست که عار  هوا گردد و بحاسة سم  برسد پس واجب است که سبب این عار  یعنی دوی و طنین احرکت و توجی 

و صفیر نیز حرکت هوا باشد لیکن این تموج هوا از خارج نیست بلکه از داخل است و هوای داخل بخارات مصبوب در 

صماخ ه ره اگر خفیف باشد حرکت دوی نماید و اگر باست پس این تموج ابخ در آنتجاویف دماغ و هوای راکد ان

خروج نماید و با آن حرارت میطفه بود متنند صفیر ادراک نماید ه خورد مثل طنین باشد و اگر اندکی از آنها میل ب می

بالجمله این حرکت و تموج هوا و بخار اندرونی از دوامر خالی نیست یکی آنکه خفی و آهسته باشد که هوا و بخار 

ضعف قوت  سبب بهذکای حس باشد و یا  سبب بهصبوب از آن مقدار حرکت خالی نباشد و ادراک این حرکت خفی یا م

این حرکت آهسته که در  سبب بهسامعه که از ادنی تموج منفصل گردد پس کسانی که حس سم  ایشان قوی بود 

بان ضعف قوت از حرکت آهسته که هوای اندرونی افتد در گو ش خویش آواز دوی و طنین بشنوند و همچنین صاح

مذکور شد منفصل گردند و طنین و دوی دریابند و این قسم بناقهین افتد و این هر دو نوع بیماری نیست دوم آنکه 

ست که بخار را زیاده از حرکت معتاد تحریک احرکت مذکور قوی تر و فوق حرکت خفی باشد و سبب آن محرکی 

از فضول موجوده در سر و یا  گردد مینماید و این محرک یا ریح متولد در ناحیه راس و متحرک در آن است که منحل 

و یا جو ش ریم در نواحی او و یا حرکت کرم متولد در مجاری آن و یا  شود میآواز صدید که اکثر در گو ش متولد 

بعضی مریضان را در حمیات و ابتدای نوبت حمیات  آنچهسوءمزاج گرم چن سبب بهتمامی اخالط بدن اضطراب و جو ش 

عقب سکر کثیر و عقب خواب بعد از طعام پدید آید و یا  آنچهو یا امتالی مفرط در بدن یا خاص در سر چن افتد می

و یا مادة غلیظه  شود میعظیم  عقب قی عنیف و بعد صدمه یا ضربه دماغ و عقب فکر آنچهاضطراب خاص دماغ چن
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اندک تحلیل گردد و از حرکت تحلیل طنین و دوی تولد نماید پس این دوام کند و  الزجة منصب بسوی گو ش که اندک

و توجه طبیعت بتحلیل و تحریک آن  در آنیا شدت خال و گرسنگی و اضطراب در رطوبات مبثوثة بدن و ساکن 

های منجز  محرک بخارات و مصعد بسوی دماغ مثل فلفل و مانند آن یا طعام هادوینیافتن غذا و یا تناول  سبب به

محرک هوای گو ش و بخارات ساکن چون سیر و گندنا و امثال آن و یا ادویة حابس اخالط و یا ریاح در نواحی دماغ 

اه بمشارکت و گ باشد میقابضه مستعمل از خارج سر بالجمله سبب این مر  گاه در نفس دماغ و گو ش  ادویهمثل 

مذکوره باید که اول از مریض سؤال کنند  اسبابمعده و اعضای دیگر مرسل ریاح و ابخره بسوی آن طریق تشخیص 

ست یا نه اگر اقرار آن کند و آواز گو ش همچون آواز درخت بود سبب آن مستکن در نفس الزم دائمی ا که این حالت

امتال و خالی معده و بوقت حرکت  حسب به کند میگاه هیجان  و شود میراس و گو ش باشد و اگر گوید که گاه ساکن 

و عند اشتداد و گرمی یا سردی و آواز گو ش همچون آواز جوشیدن یگ بود پس آن بمشارکت اعضای دیگر مثل مراق 

هست یا نه ببینند که تپ نیز هست یا نه اگر باشد بپرسند که درد گو ش نیز  عده بهیا روده و یا رحم یا معده باشد .... یا 

الط باشد و اگر تپ و وج  اگر تپ و درد هر دو باشد سببش جو ش ریم باشد و اگر صرف تپ بود سببش اضطراب اخ

بینند که مریض ضعیف و نقیه هست یا نه اگر نقاهت و کدورت حواس و ضعف افعال نفسانی یافته شود و پیش از نبود ب

ماغ باشد پس اگر با آن سوءمزاج حار یا بارد بود در حار این امرا  عار  شده باشد سببش ضعف قوت سامعه و د

به شدید نیز بر آن داللت کند و اگر بمرو بود .... حار و س  ادویهوقوع این دفعهً و م  التهاب باشد و تقدم استعمال 

این باشد و اگر مریض ضعیف نباشد وجود دغدغه در گو ش و تقدم عرو  قرحه در گو ش بپرسند اگر باشد  خالف

سببش کرم متولد در گو ش باشد و اال حال تقدم وقوع صدمه بر سر یا قی عنیف یا فکر عظیم یا انقطاع اسهال قبل از 

قابضه بر سر بپرسند پس  ادویهحاره و اغذیه مبخره یا استعمال  ادویه.... وقت او یا تناول مسکرات یا خواب بعد طعام با 

یا  شود میان باشد و اال سؤال کنند که گرانی در سر و گو ش و تمدد معلوم اگر اقرار هر کدام ازینها که نماید سببش م

فضله دماغ بسوی گو ش باشد و اگر در  آب بهنه اگر در سر و گو ش هر دو گرانی و تمدد گوید و طنین الزم بود از انص

ساس کند بحرکات که سر گرانی و در گو ش تمدد بیان کند و طنین نزد حرکات بدنی یا نفسانی اشتداد او نماید و اح

از فضول مجتمعه در سر باشد .... سببش ریاح و ابخر شود مییا از جانبی به جانب دیگر منتقل  کند میگویا در دماغ دور 

ر و اگر گرانی و تمدد و غیره هیچ نباشد حال ازدیاد طنین در حالت گرسنگی و خفت او وقت شکم سیری بپرسند پس اگ

یافتن غذا و یا تقدم حمیات و یا استفراغات دریافت شود سببش شدت خال و یبوست باشد نا فاقها و.... آثار یبوست و ت

و از تناول مغلظات و مسکرات خفت یابد و در گرسنگی .... و اگر بدن صحیح و دماغ سالم و دیگر حواس قوی و ذ
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و  سبب بهآتش و حمام  هیجان نماید سببش ذکای حس سم  باشد عالج در جمی  انواع این مر  از گرمی آفتاب و

ندنا و گحرکت عنیف و قی و آواز بلند و کثرت کالم و جماع و امتالی طعام و از تمامی مبخرات همچون سیر و پیاز و 

قبض شکم اجتناب الزم شمارند و تلیین طبیعت در اکثر انواع و دلک .... شراب و گرسنگی بسیار و خواب بر امتال و 

گذشت ناف   479کشنیز خشک و خشخا ش و هر چه درست  به مثلب گرم و من  ابخره شدید اطراف و نهادن او در آ

شیدن ریحان و تقطیر عصارة نسرین و قطران است و در ودرین مر  بالخاصیه نف  دارد ن آنچهشناسند و گویند که 

م  شربت لیمون ناف  است و در مشاکی  اسطوخودوسو شربت  نمایندتلطیف تدبیر  عده بهبدن یا سر  تنقیهامتالئی اول 

ات مناسبه و مطبوخخلط فاعل آن از  حسب بهعضو فاعل مر  و خصوصاً معده اگر تصاعد بخار از آن باشد  تنقیهقصد 

صغیر خورانند و خصوص در معدی و ایارج فیقرا نیز آمیزند و ثقویت دماغ بخوردن  اطریفلایارجات واجب است و 

روغن آس و روغن گل و تقویت گو ش بمانند روغن  به مثلروغن آس و مالش  به مثلو مالش اطریفالت و مانند آن 

بادام و امثال آن کنند و درین رعایت مزاج اول در سن مرعی ذارند و هر یکی را تدبیر و عالج حسب مزاج و قصد 

ج و مسهل بلغم و حب ایارج دهند منض تنقیهاول بهر انضاج و  عالج طنین بلغمی و ریحی نمایندتقویت او بقانون معلوم 

کشنیز خشک هر یک شش ماشه  الثعلب عنبآرند و یا گل خطمی تخم مر و  عمل بهغرغره منقی دماغ  عده به

و شبت و پیاز  بابونهو الملک اکلیلو  چکانندچهار ماشه جوشانیده غرغره سازند و روغن قسط در گو ش  اسطوخودوس

شب در سرکه بخیسانند و  کوفته نیمد صفت روغن قسط بگیرند قسط ده درم و نرگس در آب جوشانیده بخار آن بگیرن

صبح در نیم آثار بجوشانند تا به نیمه آید صاف نموده نیم آثار روغن کنجد بر سر آن ریخته باز بجوشانند تا آب فانی 

سه چهار حبه تا یک  بیدستر جندیا معجون و بیدالورد بخورانند و یا  اسطوخودوسشود و روغن بماند بردارند و اطریفل 

ماشه در اطریفل مذکور یک توله آمیخته دهند و اگر جند بهم نرسد عو  آن زراوند طویل کنند و باالی طعام این 

سفوف دهند بادیان سه توله عود هندی زرنب دانه قاقله کبار هر یک یک توله مصطکی دو توله نبات سفید برابر شربتی 

وشیدن فائده عظیم دارد با جوار ش مصطکی مرکب علویخانی و پرهیز از چیزهای مضر دماغ دو مثقال و گالب قرنفلی ن

معتدله چون روغن مور و بادامی  های روغنو بخار انگیز از اغذیه و فواکه و بقوالت و لبنیات واجب دانند و بعد از حمام 

بعد از آن استعمال مصطکی سه  وو مرات وب مسهله بکرات به حب تنقیهو ایضاً  چکانندبر تارک سر مالند و در گو ش 

و گرفتن بخار مرزنجو ش و جاورس  شود میماشه و گالب قرنفلی سه توله تا دو هفته درین مر  که کهنه باشد مفید 

 افسنتین بابونهاولی بود و یا گل  نمایندپر کرده تکمید گو ش  مطبوخدر آب نیز مفید است و اگر مثانه به این  مطبوخ

مشکطرامشی  صعتر حاشا جعدة خشک ابهل فطرا سالیون شحم حنظل جوزالسر و کما  خودوساسطومرزنجو ش 
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و روغن ترب یا  نمایند انکبابفیطوس دارشیشعان شبت پودینه جمله یا هر چه ازین بهمرسد جوشانیده بر بخار آن 

اخته خشک نموده قدری از مساوی قرص س جند بیدسترو کندر زعفران  چکاننددر گو ش  جند بیدسترروغن بادام تلخ به 

آب پیاز گرم نموده سه قطره در گو ش  گرم به های روغنآن در شراب گداخته تقطیر نمودن مجرب است و اگر یکی را از 

آب گندنایا روغن گل نیز ناف  و کذا  فائده دهد و آب ترب با روغن گل از این قبیل است و قطور زهزة گاو به چکانند

خربق سفید مرمکی هر یک سه جزو  جند بیدسترحنظل در زیت جوشانیده صاف نموده مفید و یا کندر زعفران فرفیون 

که طر ش را نیز سودمندست و  چکاننده در گو ش نطرون بورة ارمنی هر یک دو جزو کوفته بیخته در شراب حل کرد

گرم سیما  های روغنقطور شیره برگ پان یا برگ آگ یا ادرک یا آب پیاز ناف  و ترب یا پیاز را کاویده در آن بعضی 

خاص دوی را ناف  است مغز بادام در بول  آنچهو  چکانندروغن قسط پر کرده بر آتش نهند پس صاف کرده سه قطره 

 افسنتینناف  است و یا  سائیدهچکانیدنست و چکانیدن آب برگ شفتالو و کذلک صبر در آب  گرم نیم یدهسائگوساله 

آب زهره گاو یک توله روغن گل روغن مغز خستة شفتالو هر  عده بهدر سرکه جوشانیده گو ش بر بخار آن دارند و  بابونه

س صاف نموده نیم درم افیون خالص در آن حل کرده مالئم بجوشانند تا آب برود و روغن بماند پ آتش بهیک دو توله 

در عالج گو ش بلغمی و ریحی و طر ش بارد و ریحی مسطور شد درین جا ناف  است  آنچهو  چکانندجند قطره در گو ش 

اقوال حذاق سویدی گوید که از انجیر و خردل در آب سوده فتیله ساخته در گو ش نهادن در ازالة دوی و طنین مجرب 

یا زوفای خشک یا نسرین خشک یا شیح  به سرکهرزنجو ش شرباً و بخوراً و قطوراً ناف  و کذا تبخیر گو ش من است و م

 به روغندر عسل پخته و یا روغن غار به روغن گل و شراب کهنه و یا بول بقر و یا آب پیاز   الغار حبجبلی و کذا قطور 

مرغابی و  شحم بهو یا سرکه و روغن گل و روغن پسته ی سوده آمیخته و یا روغن نسرین در آننمک انه گل یا عسل ب

کهنه و یا زهرة جاموس و یا روغن نارجیل و یا هر زهرة که  شراب بهو سداب جوشانیده و یا بورق  به زیتیا مورچه 

بط و یا قنب بعسل و عصارة سداب آمیخته هر واحد مفید است  شحم بهه و یا روغن ناردین تیر زن آمیخه شمیسر آید ب

و بقول جالینوس تبخیر به بخار پودینه و شرب شربت پودینه و نهادن قدری پودینه در گو ش ناف  ترین اشیا درین 

 جند بیدسترو ضعف در سم  باشد روغن ترب و روغنی که در آن  481مر  است مسیحی گوید که اگر با گرانی سر 

به و اسهال  نمایند آب به عتر انکصو شیح و پودینه و و مرزنجو ش  افسنتینروغن و بر بخار  پخته باشند در گو ش چکانند

در گو ش  گرم نیمحنا سوده  به روغنو اگر با ریح نافخه باشد باشد اندکی فرفیون  نمایندقوقایا کنند و تلطیف غذا  حب

عضو باشد باید که ه و اگر از خلط غلیظ تشبث ب چکانندسداب بستایند و در گو ش  به روغن جند بیدسترو یا  چکانند

و روغن  به سرکهمساوی سوده  زعفرانو  جند بیدستربچکانند و یا خربق سفید و  سائیدهو عسل  به سرکهبوره ارمنی را 
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بر طبیخ پودینه و شیح و  عده به نمایندپس اگر با درد باشد بجاورس تکمید بسیار  چکاننددر گو ش  سائیدهحنا بار دیگر 

دوا ناف  ثقل سم  و دوی و  چکاننددر گو ش  سائیدهو فرفیون در روغن فرنبق  جند بیدستر کنند و آب به مرزنجو ش انک

 گرم نیمو مر هر واحد نیم مثقال نطرون رب  مثقال در سرکه سرشته  جند بیدسترطنین بگیرند خربق سیاه یک مثقال 

واحد یک مثقال بوره ارمنی چهار هر  جند بیدسترو  زعفرانر گو ش کند ش و ددوا برای اصوات حادث  نماینداستعمال 

مثقال کوفته قرص سازند و در شراب حل کرده استعمال سازند و این دوا طنین را ناف  است بگیرند قرنفل نیم درم و 

و برای ریاح غلیظ برنجاسف و مرزنجو ش و  چکاننددر گو ش  سائیدهآب مرزنجو ش یا سداب  مشک یک دانگ هر دو به

حل کرده در گو ش چکانیدن ناف  است و یا آب سداب بعسل آمیخته در  جند بیدسترآن روغن سوسن جوشانیده و در 

از خلط لزج بارد باشد مخصوص برای او این قرص مجرب است بگیرند خربق  آنچهشیخ می نویسد که  چکانندگو ش 

مشترکه جامعة  ویهادو از  نمایندپنج جزو و نطرون ده جزو و از آن اقراص ساخته استعمال  زعفرانسفید سه جزو و 

مجربه برای آنکه از ضعف یا از سده یا از خلط باشد این است که بگیرند قرنفل و تخم گندنا هر واحد نیم درم و مشک 

بچکانند و همچنین طبیخ برگ صنوبر و طبیخ برگ شمشاد و طبیخ  شراب بهآب مرزنجو ش و سداب یا  یک دانگ و به

تر  بعضی علمای متقدمین گفته اند که چیزی ناف  نمایندول طعام بشب اجتناب برگ غار و باید که در جمی  آن از تنا

 کند میبرای صفیر از دواءالفوتنج موصوف برای حفظ نیست که آن چیزی ست که اهلل تعالی برای این پیدا کرده و نف  

عالجات مشترکه و خصوصاً طر ش و درد گو ش از م آب بهدر  آنچهالفار و  آنرا قطور معمول از زوفا و برگ صنوبر و حب

ابن عباس گوید که هر گاه دوی و طنین در گو ش عار  شود باید که روغن  نمایندبارد را گفته شد آنرا مالحظه 

مساوی  جند بیدسترو یا بگیرند خربق سیاه و  چکانندآب برگ عزب  به اندکسوسن یا روغن ناردین یا روغن قسط 

آب پخته  و یا بگیرند زوفا و غیره که در قول شیخ گذشت و به چکانندحل کرده در گو ش  به سرکهبرابر هر دو  زعفران

آنرا نف  کند صفت دوای ناف  طنین و  چکانندآب سداب بر هم زنند و در گو ش  و چون روغن ترب به چکاننددر گو ش 

 شراب به سائیدهباریک چهار دانگ خربق سفید و بورق هر واحد سه درم  زعفرانثقل سم  بگیرند کند ش یک درم 

دیگر میعة سائله یک جزو روغن خیری سه  چکانندسرشته قرص سازند و نزد حاجت در سرکه خمر حل کرده در گو ش 

فائده نکند بدانند که طنین از قبیل  ادویهو اگر این  چکانندجزو جوشانیده سرد کنند و در ظرف آبگینه برداشته در گو ش 

دماغ او کند مثل حب ایارج و  تنقیهکه مریض را چیزی دهند که  باید میاست پس  خلط غلیظ محتقن در اغشیه دماغ

تربد دو درم شحم حنظل یک درم هلیله  حب قوقایا و حب صبر و مانند آن و ایضاً این حب دهند صفت آن بگیرند

م و چون بدن پاک شود جتها سازند شربتی یک در سائیدهکابلی نیم درم انزروت رب  درم کتیرا دو دانگ همه را باریک 
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لقوه مذکور شد  آب بهدر  آنچهو جاوشیر و شونیز و مانند آن  جند بیدسترو سعوط مسخن بلف مثل سعوط مرکب از 

گوید که عالج دوی و  کند ش و ایارج کنند که اندک از ان در بینی دهند ابن هبه اهلله و ایضاً تعطیس ب نماینداستعمال 

و برگ غار و پودینه و صعتر و مرزنجو ش است و روغن گل  الملک اکلیلشبت و  خمطبوبر بخار آب  انکبابطنین 

یا زعفران با  جند بیدسترو اگر ریاح شدید الغلظ باشد باید که روغنی که در آن  چکانندی سرکه در گو ش به اندک گرم نیم

یاس گوید که اگر سبب او ریاح ابن ال نمایندو تقلیل غذا و اجتناب از تخمه  چکانندنطرون حل کرده باشند در گو ش 

مقشر کوفته  السوس اصلغلیظ منحل از فضول غلیظ در سر باشد هر صبح جالب از انیسون و بادیان هر واحد سه درم 

دماغ  تنقیهدهند بعدة  زعفرانچهاردرم و گلقند عسلی ده درم بجوشانند و غذا مزورة نخود بانیسون و دارچینی و اندکی 

و در گو ش روغن سوسن و قسط و آب  نمایندطمخیقون کنند و غرغره بماءالعسل و ایارج فیقرا ایارج و حب اص به حب

و شبت و  بابونهحاره و حشایش مثل  ادویهبر  انکبابو  چکانندیا جاوشیر یا شونیز  جند بیدستر به اندکترب 

و قیصوم و شیح و سرخس و برگ غار و برگ ترب سازند و یا میعة سائله یک درم و روغن خیری یا سوسن  الملک اکلیل

یا قسط هر کدام که باشد سه درم گرفته میعه در آن حل کرده بچکانند و مداومت حمام آنرا ناف  است صفت شیاف 

اوند مدحرج هر واحد یک نیم درم عصارة زر جند بیدستربرای ثقل سم  و دوی شحم حنظل یک درم بورة نان نیم درم 

آب زهرة گاو سرشته شیاف سازند و هنگام حاجت برابر  قسط تلخ فرفیون هر واحد رب  درم کوفته بیخته به افسنتین

خجندی گوید که برای نضج جالب مذکور و غذای حمصیه  چکانندبا روغن بادام تلخ دو قطره در گو ش  سائیدهعدس 

آب بادیان م  ایارج فیقرا  غرغره به عده به نمایندایارج یا ایارج لوغاذیا  به حب تنقیهبعد از آن  480بلحوم فاضله دهند 

ملطفه مثل  ادویههای  بر بخار آب انکباببعد از آن  چکاننددر گو ش  جند بیدسترکنند و روغن زنبق و روغن قسط به 

ی کنند و دواءالفوتنج انف  االشیاست نسخة آن پودینه و ادمان حمام بر خلو شکم و گرسنگ نمایندشیح و قیصوم و اکلیل 

حاشا هر یک چهار درم کاشم پانزده درم  بابونهنهری و کوهی خسیسالیوس فراسیون هر یک دوازده درم تخم کرفس 

 تنقیهآب گرم انطاکی گوید که بعد  فلفل چهل و چار درم کوفته بیخته در عسل بقدر حاجت بسرشند شربتی یک درم به

در آرند و آب نسرین و قطران را قطوراً و ریحان را شرباً  عمل بهه در عالج درد گو ش بارد و طر ش بارد ذکر کردیم هر چ

اند که عالج طنین حادث از بلغم غلیظ م  ریح غلیظ که در مجاری  اطبا گفته نویسد میخاصیتی است گیالنی  این جا

 انکبابات و بنوشیدن ماءاالصول و ریختن آب گرم بر سر و وب و ایارجات و عطوسبه حبدماغ  تنقیهگو ش نازل شود 

 جند بیدسترگرم محلول به  های روغنو غیره جوشانیده باشند و تقطیر  بابونهملطفه مثل شبت و  ادویه در آنکه  بر آبی

بحمام و تلیین  قوقایا بمرات اگر احتیاج آن افتد و تقلیل غذا و حذر از عشا و ادمان به حبیا فرفیون و غیره و اسهال 
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بر آب ریاحین حاره و اجتناب از مهب  انکبابطبیعت دائم است و در طنین حادث از ریاح نهادن گو ش بر طالق گرم و 

و ایضاً از عالجات عامة طنین این  نمایندریاح و قرب آب و اغذیه مبخره ناف  و بعالج نوع حادث از بلغم غلیظ معالجه 

و گل  افسنتینبصبر و  تنقیهباشد  به رطوبتارت باشد فصد بکشایند و اگر مائل است که اگر مزاج مریض مائل بحر

که رطوبات را از سر و فم معده تحلیل  چیزیه غرغره به سرخ و مصطکی و هلیلة سیاه و اندک سقمونیا کنند و امر ب

النف  است در ازالة دوی و طنین خواه مزاج مریض حار باشد یا بارد لیکن استعمال او  و تریاق االذن عجیب نمایندکند 

ه حل کنند و اگر ببرودت بعسل و در مزاج مائل ب به سرکهمزاج مریض مختلف بود پس اگر مائل بحرارت باشد  حسب به

 سائیدهطرون و خربق سیاه و و ن جند بیدسترسردی تعطیس بسیار موافق است و از عالجات خاص این است که بگیرند 

آمیخته با پنبه در گو ش استعمال کنند پس اگر طنین زائل شود و گو ش ریم کند شب یمانی سوخته و مرمکی  به سرکه

که از  عالج طنین ضعفیکه این در دوی و طنین تاثیر نیک دارد  نمایندحل کرده با صوف در گو ش استعمال  سائیده

هین باید که برای تقویت دماغ اطریفیالت و خمیرجات با طباشیر و غیره و طیوب موافقه در ناق آنچهقوت سامعه باشد چن

و ادهان مقویه و جز آن که در عالج امرا  ضعف دماغی و صداع ضعف دماغی مسطور شد مناسب مزاج مریض دهند 

ند و تیز ببویانند و و شربت حما  و شربت سیب و شربت ترنج هر کدام که باشد ده درم بیاشامند و شمومات غیر ت

و یا اوالً گو ش  چکانند گو ش بهاغذیه مقویه عطریه خورانند و ماءاللحم بدهند و روغن گل یا روغن بادام در سرکه پخته 

غسل دهند پس روغن گل م  سرکه و اندکی خربق بچکانند و خوردن نیم مثقال گل نسرین متواتر  افسنتینآب  را به

روغن  به مثلست و مالزمت اکل بادام نیز مفید و بقول گیالنی در ناقهین تقویت گو ش چند روز نیز درین مر  ناف  ا

بکار  در این جاپس تقطیر روغن در گو ش ناف  صفت ماءاللحم که  افسنتینو  مطبوخآب  مورد و روغن بید و تکمید به

ساذج هندی آمله پودینه   آید گوشت بز کاهی سه آثار مرغ جوان دو قطعه کنجشک نر خانگی پنجاه عدد کشنیز خشک

دارچینی قرنفل االئچی کالن  عده بهگاو بریان کنند  به روغنی بقدر حاجت در آنپیاز هر یک سه توله و سیر و نمک ان

های گوشت  هر یک دو نیم توله در آخر اندازند که خوب پخته گردد سرد ساخته از دهنیت صاف نموده یختی و پارچ

سه توله بادرنجبویه ده توله ابریشم خام بست و پنج توله زرنب اشنه  اسطوخودوسگیرند ه خشک ساخته ببه آفتبپارچه 

نه  زعفرانگاوزبان بهمنین هر یک پنج توله صندل سفید هفت توله مشک و عنبر هر یک سه ماشه  الطیب سنبلسعد 

ذکای حس سم  باشد عالج  که از عالج طنین حسیماشه در نی بسته سه شیشه بکشند شربتی از پنج توله تا نه توله 

و افیون  نماینداین نکنند مگر وقت افراط اشربة مغلظه مبرده دهند و تقطیر ادهان مبرده مرطبه مغلظه و اشیای مخدره 

تا آنکه  بجوشانندو یا روغن گل و سرکه آمیخته  نمایندیک طسوج در روغن بادام شیرین و شیر زنان حل کرده قطور 
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البنج هر یک سه ماشه در روغن و چکانیدن خاکستر افیون بزر چکانندون حل کرده در گو ش روغن بماند پس قدری افی

گل و روغن راحت آمیخته و یا روغن جوز ماثل تنها نیز مفید و یا روغن بزرالبنج با دو حصه روغن مورد و یا بادام 

الصحه و بر شعشعای انطاکی خورانند و غذا کله پایچه و هریسه و فالوده و برگ کاهو مناسب بود  و حافظ چکانندکوهی 

که از کثرت یبس و خال  عالج طنین یبسی 481و هر چه در عالج امرا  دماغی از ذکای حس مذکور شد بکار برند 

بادام  به روغنزیرباج و فالودجات  باشد اشربه و اغذیه مرطب و سری  الکیموس غیر مبخر مثل اسفاناخیه و قرعیه و

بر سر ریزند و شیر بر سر دوشند و  گرم نیمو آب  نماینددهند و تقویت و ترطیب دماغ بعطریات مناسب مثل روغن گل 

و در غذا توسی  کنند و بتفاریق خورند  نماینداز محلالت و استفراغات و تعب و حرکات من  کنند و سکون و ارام اختیار 

بارد رطب و شیر زنان و یا روغن گل با سرکه و یا روغن بنفشه و کدو در گو ش بچکانند  های روغنو دیگر و روغن گل 

و هر چه در عالج امرا  دماغی یبسی  نمایندو ادمان حمام مرطب  چکانندو گاه گاهی بنابر تخذیر روغن بنج نیز 

بحران افتد  سبب بهول شوند و اگر در تپ در تپ افتد بعالج تپ مشغ آنچه عالج باقی اقسام طنین عمل بهگذشت 

از تناول اشیای حار یا بخارانگیز حادث گردد قط  سبب کنند و تعدیل  آنچهمحتاج بعالج نبود و بزوال تپ زائل گردد و 

و بقول گیالنی عالج طنین حادث از حرارت ریختن ادهان بارده بر سر مثل روغن بنفشه بادام و کدو و  نماینداخالط 

جو ش ریم یا  سبب به آنچهروغن گل و سرکه بر هم زده و شیر زنان و ماءالقرع و خیار و آب سرد تنهاست ئتقطیر 

عقب  آنچهیکه در مقام هر یک مسطورست باید کرد و دستور بهحرکت کرم باشد عالج ورم و قرحة گو ش و کرم گو ش 

و سقطه بر سر الحق شود حسب سبب  حدوث قی سخت و از وقوع ضربه سبب بهسکر و بعد از خواب باالی طعام و 

از  آنچهبعالج امرا  دماغی خماری و بعالج ضعف هضم و قی و عالج امرا  دماغی ضربی و سقطی پرداخته و 

و شیخ می نویسد که اگر سبب این مر  مادة  نمایندخفیف  مسهل بهاقطاع اسهال قبل از وقت او باشد اعادة اسهال 

مخصوص بطنین  ادویهطر ش بکار برند و  آب بهیظ لزج باشد جمی  اشیای مذکوره در مندفعه در حال سرسام یا خلط غل

گل یا سرکه و روغن سوسن ست و بتدبیر ناقهین  به روغن افسنتینحادث عقب سرسام و حمیات خاصهً قطور عصارة 

یم بر آن داللت کند و سبب قروح اکثر انفجار ورم یا بثره گو ش می باشد و خروج ر قرحه و آکله و ناصور گو شپردازند 

سبب آکله مادة روی حریف اکال لحم است و هر گاه قرحه کهنه شود ناصور گردد عالج اول تلطیف غذا و استعمال 

 آنچهچیزی که ازان خلط محمود پیدا گردد اتز بقول و لحوم و امالة تدبیر حسب واجب بسوی کیفیت معتدل کنند و از 

ی غیر جید حاصل شود پرهیزند و اگر مزاج مقتضی باشد ماءالشعیر و مانند آن کیفیت تیز داشته باشد و از آن غذا

خورانند و بتخفیف ریاضت پردازند و بقول رازی امالة مادة او بسوی بینی بعطوسات و بسوی دهان بغراغر و مضوغات و 
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و شهد  به شیرم کرده و یا ریم فتیله پنبه کهنه بعسل آغشته در دهن گر تنقیهاسهال قوی سازند بالجمله اوالً برای 

آمیخته در گو ش اندازند وفتیکه بدان آلوده در گو ش  به شهدآلوده در گو ش نهند و یا آب برگ نیب یا روغن تخم آن 

گذارند و بخور برگ نیب نیز منقی ریم گو ش است و قطور زهرة گاو و انزروت شهد نیز برای پاک کردن ریم ناف  و یا 

چرک قرحه  تنقیهیک ماشه عسل دو سه ماشه در قدری آب جو ش داده در گو ش اندازند که برای  کوفته نیمبادیان 

پاشیده در گو ش گذارند که برای اندمال آن مجرب است  بر آنآلوده انزروت سوده  به شهدمعمول است بعد از آن فتیله 

ده در گو ش نهند که جهت درد گو ش که و یا تخم کنوچه و انزروت مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته فتیله بدان تر کر

 تنقیهیک ماشه عسل دو سه ماشه در قدری آب جو ش داده در گو ش اندازند که برای  کوفته نیمبا ریم ناف  و یا بادیان 

آلوده انزروت سوده بر آن پاشیده در گو ش گذارند که برای اندمال آن  به شهدچرک قرحه معمول است بعد از آن فتیله 

ا تخم کنوچه و انزروت مساوی کوفته بیخته بعسل سرشته فتیله بدان تر کرده در گو ش نهند که جهت مجرب است و ی

می اید و یا فتیله از کاغذ ساخته  عمل بهدرد گو ش که با ریم و قرحه بود معمول است و گاهی با قدری نمک و مرمکی 

ری سوده بر آن پاشیده شب وقت خواب در االخوین سفیدة قلعی صبر سقوط ت دموبعسل و زرده تخم مرغ آغشته انزر

مذکوره آمیزند و اگر محتاج  ادویهگو ش گذارند و بهمان دست بخوابند و اگر درد شدید باشد خاکستر افیون سوخته به 

آرند که برای درد گو ش و  عمل بهبتسخین و تحلیل باشد مغز خستة شفتالوی سوخته و مرمکی و بهروزه اضافه کرده 

ن رطوبات و ریم مجرب والد علوی خان است و تقطیر مرهم ابیض به روغن گل حل کرده بعد پاک قروح آن و سیال

آرند اما الزم است که اول گو ش را به پنبه بر  عمل بهکردن قرحه بماءالعسل نیز ناف  و یا مرهم سفیداب و مرهم راتینج 

و ذرورات مجففه مثل انزروت کندر  نمایندال سر میل پیچیده بآهستگی از ریم پاک کرده باشند بعد از آن دوا استعم

دمند و کذا نفوخ پر طاوس  گو ش بهعصارة لحبه التیس بکار برند و یا مکگن دهول در سر انبوبه نهاده  االخوین دم

سوخته و کاغذ سوخته و شب یمانی سوخته مفرده مجموع ناف  و ایضاً برای خشک کردن ریم گو ش پوست بیضة مرغ 

قدری در گو ش دمیدن مجرب است و لوده پئهانی و پهئکری سوخته باریک  سائیدهمساوی سوخته  و خر مهره هر دو

و یا فتیله لته بعسل  چکاننددر گو ش  گرم نیم سائیدهآب  در گو ش انداختن قریب به مناف  اوست و اگر گهربچ به سائیده

 چکانندب برگ نیب و شهد حل کرده در گو ش نهند و یا کف دریا برشته در آ گو ش بهآغشته قلقطار سوده بر آن پاشیده 

کند و برای تسکین درد شدید خاکستر افیون و قدری ...  481چکانند ریم را  سائیدهو یا کرم شب تاب در روغن گل 

بند شدن ریم باشد  سبب بهدر روغن گل حل کرده در گو ش اندازند و روغن تخم نیب برای دردیکه  سائیده جند بیدستر

و حضض افیون در سشیر دختران حل کرده چکانیدن برای درد شدید که از  کند میساقط را باز سائل ناف  و سیالن 
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در گو ش انداختن جالی چرک و مسکن وج  و کرب و  سائیدهست وکذا قطور شیر بز و شهد ا قرحة مولم باشد مفید

اندازند و اگر درد بسیار باشد  گرم نیماگر تسکین زیاده منظور باشد آب کدو و روغن گل جوشانیده  عده بهبیقراری است 

اندک اندک آید از برگ فنجنکشت و نیب و شبت و انار و بادیان هر یک یک دسته سبوس گندم دومشت نانخواه 

ماشه عسل و روغن گل هر یک سه ماشه .... بزرالبنج هر یک سه توله بخور گیرند و آب پیاز و آب برگ نیب هر یک 

اندر مال مرهم باسلیقون و مرهم مصری بکار برند و بقول فولس اگر با قروح  عده بهتا خوب پاک شود  چکانند گرم نیم

العهد بود در آن شیاف مامیثا کفایت کند و اگر مزمن باشد احتیاج بقطور قطران  قریب.... گو ش ضربان شدید باشد 

 عمل بهمرهم باسلیقون کبیر .... ر چرک مرهم مصری بالغ نماید و ایضاً در قرحة کهنه پ تنقیهمخلوط بعسل افتد که آن 

دو سه قطره چکانیدن در سیالن مزمن گو ش معمول  گرم نیمآرند و این مرهم هوجوه در روغن تخم نیب حل کرده 

است انزروت سرخ سفیداب هر یک یک درم هوجوه دو درم موم سفید سه درم روغن کنجد ده درم مرهم ساخته بکار 

ترین درد موقوف شود و .... و اگر  چکانندی درد و تپ باقی ماند روغن بادام کوهی با مر مکی آمیخته برند و اگر اندک

حابسه مانند آب برگ نیب و آب پیاز و عسل  ادویهرطوبت بد بو بسیار برآید قطران در روغن بادام انگریزی و یا دیگر 

االخوین و انزروت و مرداسنگ  پس جهت اندمال فتیله از دمتام حاصل شود و بوی بد باز ماند ... اندازند که بوجه احسن 

هر یک سه ماشه در مرهم ابیض آمیخته نهند که بسیار مفید است ایضاً خاکستر بیضة سنگ پشت و خر مهره زرد و 

 االثر فوفل دیهوح پتر هر دو سوخته هر یک سه ماشه در هم آمیخته بکار برند و این مرهم نیز برای قرحة کهنه عجیب

االخوین پوست انار والیتی کندر گل مغره هر واحد یک درم توتیای سبز دو درم شب یمانی یک  دم..... است انزروت 

مرهم سازند اقوال حکما سویدی گوید که برای قط  و  دستور بهمثقال موم زرد سه و نیم توله روغن گل پانزده توله 

اآلس سفید تازه و یا آب عزب و یا آب بیخ  جاج و یا آب حبالز تجفیف مدة جاری قطور زهره جامو ش و یا آب حشیشه

گل آمیخته و یا حضض مکی  به روغنخنثی و یا روغن تخم قسب و یا آب برگ سماق و یا صمغ آن و یا زفت رطب 

کهنه حل .... الراعی و یا هر زهره که میسر شود بعسل آمیخته و یا نطرون  آب عصی در آب سداب حل کرده و یا شب به

ی آمیخته و در آنرده و یا زهرة ملح و یا آب زیتون مملوح و یا روغن زرد کهنه در شیر زن آمیخته و یا عسل و نمک انک

ج در عسل سرشته آلوده ناف  است و ایضاً برای قروح گو ش ...کذا نفوخ وج در گو ش و کذا فتیله بافیون و مر و صبر 

گل آب  به روغنبعسل سرشته فتیله بدان آلوده و قطور آب لبالب  یدهسائفتیله از خوالن ساخته و یا زرنیخ سرخ باریک 

التیس و یا آب فراسیون و یا آب  و یا زفت رطب و یا طبیخ لحیه آمیختهمرغابی  شحم بهعصی الراعی و یا زوفای رطب 

کهنه و یا  شراب هبآس و یا بورق ه آب صعتر و یا ب... کهنه و یا مومیائی بقدر کرسنه در روغن گل  شراب بهپودینه 
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بز و یا  به شیرآب بارتنگ و یا روغن بطم و شهد و یا حضض مکی و یا زهره گاو در شیر دختر یا  مسکه و یا صبر به

کهنه و یا آب برگ جوز رومی و یا بول شتر و یا زهرة سرخ و یا  شراب بهحب کاکنج و یا آب برگ جوز تازه کندر سوده 

برادة آهن در سرکه که .... کهنه و یا زراوند مدحرج و یا ترمس تلخ بعسل  شراب بهق زهرة غنم و یا آب قنطوریون دقی

بقدر چهارانگشت باالی آن باشد تر کرده ده روز در آفتاب بموسم گرما داشته آن سرکه گرفته و یا مازوی سبز کوفته در 

شب یمانی در آن حل کرده هر واحد  صاف نموده جوشانیدهدر سرکه آس تازه ... سرکه جوشانیده تا نصف سرکه بماند 

آب و  به.... مفید است و گویند که قطور آب کاکنج برای قروح مزمنة گو ش ناف  است جالینوس گفته که شیر و عسل 

المنفعه است و هم او گوید که قطران  و آب پیاز بسفیده بیضه قطوراً در اوجاع گو ش و قروح آن شدید گرم نیمشراب 

و همچنین زیت که در آن خنافس و نسج عناکب و قنطوریون  کند می....  تنقیهروح کهنه زیرا که شدیدالنف  است در ق

باشد و گویند که این بصحت تجربه پیوسته و مرهم احمر که از زرد چوب یک جزو و مرداسنگ دو جزو روغن  مطبوخ

گوید که چون ورم گو ش ریم بیت روغن گل دو جزو و قدری سرکه ساخته باشند نیز مصلح قرحة گو ش است مسیحی 

گل حل  به روغنیا مرهم اسود  سائیدهکند و از آن مده خارج شود مامیثا سوده بعسل یا انزروت سوده در شیر دختران 

به و پیه مرغابی گداخته در گو ش اندازند و یا بگیرند کندر و مر و صبر و بعسل سرشته  چکاننددر گو ش  گرم نیمکرده 

اندازند و مکرر بچکانند و صبر کنند تا آنکه  گرم نیمج ریم طول کند ماءالعسل ....انند پس اگر بچک آمیختهی سرکه اندک

ده بفتیله ماوث ....االخوین  دریافت گردد که قرحه پاک شده بعد از آن این دوا استعمال کنند بگیرند انزروت و صبر و دم

 سائیدهزرداب بر آید بگیرند اندک خبث الحدید و باریک و اگر از گو ش ریم بدبو م   شود میبعسل آلوده استعمال کرده 

و هر گاه مر  مزمن گردد  چکانندگردد آنرا در گو ش .... بسایند و در آفتاب نهند تا آنکه بقوام  به سرکهبار دیگر 

 انندچکدر گو ش  گرم نیمبگیرند سرکه یک جزو و عسل یک جزو و زنگار نیم جزو و همه را بیزند تا بقوام عسل آید و 

اندکی مرو افیون  در آنکه هر گاه ورم حاره بثرة گو ش بشگافد باید که روغن گل که ان 484صاحب کامل گوید 

باریک گو ش ... االخوین و کندر و مر و شیاف مامیثا مساوی  و یا بگیرند انزروت و دم چکانندگداخته باشند در گو ش 

بعسل سرشته فتیلة خرقه کتان بدان آلوده در گو ش نهند بعد از آنکه گو ش را از ریم با پنبه خوب صاف کرده باشند و یا 

و در آن فتیله آلوده درگو ش نهند و یا  دچکاننو اندک اندک از آن در گو ش  بجوشانندخبث الحدید باریک سوده با سرکه 

بگیرند انزروت و شیاف مامیثا و باریک ساخته بعسل سرشته با فتیله در گو ش نهند و یا بگیرند شب یمانی باریک سوده 

بعسل سرشته فتیله بدان آلوده در گو ش گذارند و اگر مدت خروج ریم طول کند این دوا استعمال کنند بگیرند عسل ده 

کف او دور کرده زنگار دو درم سوده مخلوط سازند و به فتیله در گو ش  جوشانیدهخمر هشت درم و بر آتش  درم سرکة
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نهند که این مجرب است و چون مرهم باسلیقون بفتیله در گو ش نهند ریم را نف  کند و قروح گو ش را مندمل سازد و 

رماید که قروح گو ش خالی از آن نیست که یا ف الرئیس می مرداسنگ و زردچوب ناف  است شیخ مرهم احمر معمول از

و آب با سکنجبین و آب یا بعسل  به سرکهظاهر محسوس باشد و یا عمیق بود که حس بدان نرسد پس قرحة ظاهر را 

عسل و گل سرخ و مورد اسفنج یا پنبه تر کرده قرحه را برفق بشویند تا از ریم پاک گردد بعد  به طبیخو آب یا شراب یا 

مجفف باشد مثل زاج سوخته و مانند آن در گو ش دمند و گاهی زرداب و ریم را روغن شهدانج نف  کند و  چهآناز آن 

که ریم را من  نکنند تا آنکه مفرط نگردد بلکه واجب است که آنرا بشویند بچیزی که در آن قوت جال و  آن استاولی 

و اما  نمایندآب برگ زیتون بعسل بطریق قطور استعمال و ایضاً  آمیختهگل  به روغنردع باشد مثل مُر در آب حل کرده 

و یا  به سرکهقطور شیاف مامیثا  به مثلالعهد  و معالجة قریب باشد میالعهد بعضی مزمن  قرحه عمیق بعضی از ان قریب

نف  کند و  آمیختهو گاهی تقطیر آب غوره خصوصاً با عسل  نمایندشیاف گل سرخ و مرو صبر در عسل یا شراب 

بصوف آغشته در گو ش نهند  سائیدهنین آب برگ بید یا طبیخ او و یا شب یمانی سوخته و مرمکی مساوی در شهد همچ

بر فتیله عسل  سائیدهاالخوین کف دریا انزروت بوره ارمنی مرمکی کندر شیاف مامیثا مساوی  است و یا دم که مجرب

 شراب بهرا به عسل و سرکه بسرشند و گو ش را  دویهاآلوده بر آن پاشیده در گو ش نهند و رازی نوشته که این همه 

است و اگر قرحه با درد بود  که این مرهم قروح گو ش را عجیب و مجرب چکانندکهنه شسته صبح و شام در گو ش 

مسکن وج  آمیزند و این مثل استعمال قطور روغن بادام م   ادویهو به مجففات  نمایندعالج بخبث الحدید با کتیرا 

است و گاهی وقت شدت درد احتیاج آمیختن اندک افیون گردد و گاهی قرص انزروت آنرا  زعفرانکندرو  صبر و مر و

و قطور  مفید است آمیختهنف  کند و همچنین خستة هلیله و مازو هر دو سوخته به روغن خیری و در وی روغن کتان 

ببرهنه  گتهیعمیق مزمن بسیار ردی است مرهم سفیداب و مرهم باسلیقون با هم مخلوط کرده نیز ناف  و اما قرحه 

قطران  به مثلاتساع مجری و کثرت زرداب بدبو داللت کند پس محتاج گردد  بر آنشدن استخوان مؤدی گردد و 

زنان و اگر عسل نیز بیمیزند بهتر باشد و یا قرومانا و نطرون  به شیرمخلوط به ر و مثل زهرة غراب و یا سنگ پشت 

قویه درین  ادویهو از  ادویهو همچنین در سائر  نمایندچرک قرحه استعمال  تنقیهبانجیر تخم دور کرده فتیله ساخته بعد 

کرده مثل غبار الحدید بنفسه بریان  الحدید یا خبث توبال مس م  زرنیخ و عسل و سرکه است و یا زنگ خبث آب به

زنگار افتد و این  مرهم بهو گاهی حاجت  چکانندبعد جو ش کردن بسرکة خمر تا مثل عسل گردد در گو ش  سائیده

او عسل است و گاهی در  به مثلمتوسط است شب یمانی سوخته  آب بهدرین  آنچههنگام ازمان و کثرت چرک باشد و 

مرهم زنگار است زنگار و قشور مس هر واحد چهار درم آب گندنا  و قوی تر ازین این ترکیب شود میآن مرزیاده کرده 
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و هر گاه ریم بسیار کثرت نماید البدست از استعمال فتیله در زهرة نرگاو تر  نمایندیک اوقیه عسل یک اوقیه استعمال 

ه استعمال کردن الحدید مغسول مکرر بر تابه بریان کرده در سرکه پخت کرده و یا قطور بول صبیان و اقوی از آن خبث

ماهی شور در گو ش  مطبوخآب گندنا یا آب  گل یا به به روغناست و اگر با ریم مزمن درد باشد نبیند تلخ مضروب 

مانعه  ادویهبعسل سرشته محتاج گرداند و چون ببینند که رطوبت به  زعفراناندازند و گاهی وج  به استعمال صبر افیون 

منبت لحم بکار برند و  ادویهدازند تا خشک ریشه ساقط گردد بعد از آن مجففه محتبس شد روغن گل در گو ش ان

بلکه بمن  تولد او بتجفیف قروح پردازند و بسیار معالجین حیله ساز گو ش  نمایندن بالجمله واجب است که حبس صدید

و سیالن ریم  کنند یمبرای من  سیالن ریم از آن و مریض را از خواب بدان طرف من   کنند میریم کرده را بخرقه بند 

حل کرده  به شیروج  گو ش نوشته که اگر قرحه مولم باشد حضض و افیون  آب بهایضاً در  شود میاز گو ش دف  

شش درم قند و مر هر  زعفرانو یا بگیرند بادام مقشر بست عدد بورق افیون کندر هر واحد یک نیم درم  نماینداستعمال 

و اگر ریم باشد  چکاننددر گو ش  آمیختهگل  به روغنشک کنند و هنگام حاجت خ سائیده به سرکهواحد یک نیم درم و 

نی می نویسند اگر قرحه خارج منفذ صوت بیرون گو ش ابدل سرکه شراب یا عسل یا سکنجبین کنند ایالقی و جرج

و بر قرحه بدارند باشد بنحوی که بنظر در آید اسفنج یا پارچه بغسوالت که در قول شیخ گذشته تر کرده قرحه را بشویند 

و چون پاک شود ذرور مجفف بکار برند و این  چکانندو اگر قرحه بنظر نیاید آن غسوالت را هر روز بمرات در گو ش 

سرکه پنج جزو اندک  بر آنمرهم سفیداب مفید سفیداب مردا سنگ یک یک جزو روغن زیت یک جزو بنوشانند و 

جالینوس گفته که بول طفل نابالغ در پوست انار پخته در گو ش چکانیدن ناف   485اندک اندازند تا قوام او هموار گردد 

مرهم سازند و گاهی  نمایندقروح نماید زنگار کندر سرکه عسل مساوی سوده  تنقیهمصری جالد  ماست و این مره

رد شدیدتر شود آن د سبب بهو اگر در گو ش خشک ریشه باشد و ریم بند نگردد و  کنند می ادویهسرکه و عسل دو چند 

ه قول شیخ گذشت انطاکی گوید که مرهم سفیداب یا انزروت به عسل با برگ شهدانج معروف ب.... روغن گل چکانند 

بغایت ناف  بود و  چکانندچندان سرکه بپزند تا آنکه روغن بماند و در گو ش  حشیشه بکار برند و چون روغن گل با هم

بس او نکنند ...که مبادرت  آن استنی گوید که در خروج ریم از گو ش اولی باقی در سیالن رطوبت از گو ش بیاید گیال

عظیم مثل طر ش و صمم و ثقل  به ضررو خصوصاً چون زمانه کثیر بر آن گذشته باشد زیرا که حبس او گاهی مؤدی او 

ابیض است داف   مرهمج بدن و دماغ دهند و این مرهم سفیداب که آن ..و باید که غذا معدل  گردد میسم  و غیر آن 

حرارت مفرط و احتراق شدید و ناف  قروح اعضای عصبانیه است اگر با حرارت باشند سفیداب ارزیز پنج درم مردا سنگ 

بسازند و غسل گو ش از ریم به روغن گل و شیر دختران  مرهم دستور بهپنج درم موم یک اوقیه روغن گل شش استار 
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و عسل آلوده در گو ش نهند گو ش را  آب بهخمسه معروفه درین  ادویه بهفتیله را  العسل دو سه مرتبه و اگر... کنند و یا 

به االخوین ست و گاهی زهرة نر گاو  و صبر و مر و کندر و دم انزروت ادویهاز ریم پاک کند و تسکین درد نماید و آن 

یار ناف  است بفتیله بس آب بهرسل درین  مرهمیک قطره از آن در گو ش چکانیده می شود و  آمیختهعسل  اندک

زنگار آمیزند و اگر حاجت  مرهمزیاده باشد اندکی  تنقیهریم و الحام جراحت کند اگر حاجت  تنقیهآن ... استعمال کنند 

النف  است میربهاالدین و غیره می نویسند  عظیم آب بهکبیر درین  مرهمالحام بیشتر بود با روغن دیو دار مخلوط سازند و 

هیچ دوا نباید .... پالودنی است بیاالید  آنچهاز درد بسیار و ورم ظاهر شده باشد بحال باید گذاشت تا که اگر قرحه بعد 

بدن و تلیین طبیعت و تقویت مزاج بمقویات  و ترک گوشت  تنقیهکرد تا آنکه خوب پاک گشته خودبخود به گردد بجز 

مودن و پنبه در سوراخ گو ش نهاده استحمام کردن هر دیها و از هوای سرد محافظت ن...و چیزهای غلیظ و باد انگیز و 

ماهی بچکانند و اگر کهنه گردد فتیله .... روز لحظة و اکر بیم بستن چرک در منفذ بود روغن بادام کوهی یا بادام تلخ 

و در  و سفیدة بیضة مرغ سوده گاهی میچکانند به سرکهسوده گردانیده بنهند و شیاف مامیثا  انزروتبعسل آلوده و در 

ناف  ست بگیرند موم و زفت و  مرهمشانی و باسلیقون و اسفیداج و این  مرهمآخر استعمال مراهم منبت و مصلح چون 

و زبدالبحر  نمایندبرداشته استعمال  عده بهازند تا منحل و مختلط گردد ...علک و زیت اجزای مساوی و همه را 

.... قطور ساختن درد گو ش را که با قرحه  گرم نیم آمیختهگل  به روغناالخوین کندر مساوی مرمکی نصف یک جزو  دم

 تنقیهذرور ساختن برای  سائیدهبست جزو گلنار کندر هر یک ده جزو زراوند پنج جزو باریک  انزروتست و  باشد ناف 

ادن در گو ش نه آمیختهگل  به روغنباسلیقون  مرهمابیض و  مرهمقروح و تجفیف رطوبت و انبات لحم سودمندست و 

ل آرند و افیون پوست انار ...داخلیون و پیه بط و پیه ماکیان  مرهمو اگر تعقد و صالبت اندرون گو ش افتد  مفید است

سرشته شود استعمال  ادویهپنج مثقال سرکه و شهد بقدریکه  جند بیدسترهر واحد دو مثقال  الطیب سنبلمرمکی کندر 

کندر افیون هر واحد یک درم حضض تخم گل تخم  زعفرانو همچنین  ریم و درد مزمن گو ش را ناف .... کردن اورام 

گل و فنجنکشت در سرکه بیامیزند تا مهرا .... فنجنکشت پوست انار هر یک یک درم سرکة خمر پنجاه درم پوست انار 

اع شود و دیگر ادویه سوده خشک بر آن بپاشند و بردارند وقت ضرورت در شراب ریحانی حل کرده قطور کردن اوج

را ناف  است طبری گوید که قرحة گو ش که بغیر تقدم ورم ظاهر شود موض  او قریب باشد یا بعید و صدید او ...گو ش 

مفراغات دیگر اگر احتیاج آنم باشد و پرهیزست شیاف سازند و ....  به فصدبدن از فضول  تنقیهاندک بود عالجش 

الحدید در سرکه تر کرده در آفتاب گذارند ... مده بسیار باشد  و اگر چکانندهنگام استعمال در سرکه حل کرده در گو ش 

تا قوت او بر آید ازین سرکه اندکی گرفته شیاف مذکور در آن حل کرده بکار برند و گاهی مداوای این قرحة صدیدة 
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دانگ مغز  هر واحد نیم درم افیون یم زعفرانیک درم و مر و کندر و نطرون و  انزروتکه  سائیده اشیا می.... گو ش 

گل و پیه بط حل کرده پنبه بدان آلوده  به روغنارادة استعمال .... و شیاف سازند  سائیدهبادام تلخ یک نیم درم همه را 

باشد این دوا بدون پنبه ... بر پنبه باشد پس اگر آن  آنچهو  شود میدر گو ش بدارند و نظر کنند بسوی صدیدی که سائل 

اگر مده زائل شود و سیالن شیء مثل رطوبت گاه گاهی باقی ماند  عده بهبند کنند در گو ش اندازند و سوراخ گو ش 

 شحم بهمحلله  ادویهو هر گاه رطوبت زائل گردد و صالبت باقی ماند  چکانند گو ش بهرب کهنه حل کرده ...حضض در 

رم در روغن سوسن گداخته باقی ماند بهروزه یک د 486بط حل کرده با پنبه آلوده در گو ش نهند و اگر صالبت و رشح 

در پنبه آلوده به گو ش نهند که این دوا برای تحلیل صالبت تام النف  است اگر در مزاج علیل حدت نباشد و اگر درد 

با پنبه آلوده در گو ش  آمیختهدر مرهم شنکار  سائیدهرب  جزو  جند بیدسترباین مر  ظاهر شود افیون سوخته یک جزو 

و از گو ش قشور مانند  باشد مینهند که فی الفور تسکین درد کند ایضاً او گوید که مر  معروف باکلة گو ش با وج  

 حسب بهو عالج او فصد و اسهال  شود میالکیفیت حریف اکال حادث  قشور قرحه بر می آیند و این از خلط لذاع ردی

رحه و ازالة قشور سرکة عنصل و عصارة حنظل مساوی گرفته قدری زرنیخ سرخ و شب ق تنقیهبرای  عده بهامکان است 

یمانی و صبر سقوطری و بسیار اندک زنگار و توبال مس آمیخته باالی آن شراب انداخته بپزند تا غلیظ گردد با پنبه 

جند ر یک جزوی و اندک که مر و شب یمانی و توبال مس ه کنند میآلوده در گو ش گذارند و گاهی مداوا باین طور 

و اندکی  بجوشانندو فلفل و قدری از پوست انار و قلقند در شراب و عصارة حصرم دو سه روز خیسانیده خوب  بیدستر

فتیله بدان تر نموده در گو ش نهند یکی بعد دیگری تا آنکه قرحه را نف  بخشد و قشور زائل گردد و این  آمیخته زعفران

گو ش حادث شوند مگر آنکه در اجزای لحمیه او حادث شود و در ابتدا بود که درین صعب تر امراضی است که در 

صورت برء او سهل باشد و اگر کهنه گردد و اخذ کند در اعضای عصبیه نکایت عظیم شود و برء متعذر گردد پس هر 

ج و کندر و گلنار داخل ی که در آن راتینمرهم بهخل عالج کنند و جون وقت ختام آید  مرهمگاه قرحه پاک گردد و به 

و مروخ و ملین  نمایندمحلل صالبات  ادویه بهپس اگر صالبت باقی ماند بسم  مضرت رساند تحلیل او  نمایندبود مداوا 

ناصور گو ش و  آنچهدر آن استعمال کنند و محافظت مزاج علیل در جمی  اوقات عالج الزم شمارند بعضی گویند که 

ت که گهونگه خرد جاندار پا و آثار در کهرل باریک بسایند و همچندان روغن سرشف آمدن ریم را ناف  است این اس

و اگر  نمایندآمیزند و چهار چند هر دو یعنی دو آثار آب انداخته بپزند تا روغن سرشف بهم نرسد روغن کنجد عو  او 

واحد سه ماشه نیله تهوتهه یک  روغن تلخ پا و آثار آمله حنا هر واحد یک توله برگ نیب ده عدد کمیال فلفل گرد هر

فرود آورده بسایند و  عده بهماشه گرفته اول روغن را گرم نموده برگ نیب و آمله و حنا و نیله تهوتهه انداخته بسوزانند 
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مفید آن در  ادویهو بعض  مفید استنیز مخلوط کنند و در گو ش تقطیر کرده باشند نیز برای ناصور گو ش  سائیدهکمیال 

گو ش هر گاه حیوانی چون مورچه و قراد و هزارپا و ماند آن در دخول هوام و تولد کرم در گو ش گذشت قرحة مزمن 

و کرم از رطوبت فاسد عفن یا از قرحة عفنة مزمن  نمایندگو ش درآید بشدت درد احیانا و خد ش و حرکت او دریافت 

ناسند عالج در جمله تقطیر قطران تنها متولد میشوند و آن بخار ش و دغدغة گو ش و خروج کرم گاهی و تقدم قرحه ش

به و قطور زیت در اخراج آن مجرب است و قطور آب پیاز و یا مر  آن استمسکن حرکت حیوان و قاتل  به سرکهیا 

بادام تلخ آمیخته و یا روغن خستة شفتالو نیز در اخراج حیوان داخل اذن ناف  پا آب قثاءالحمار تنها یا م  سقمونیا  روغن

ب پودینه نهری و آب برگ شفتالو هر یک تنها یا م  بوره ارمنی یا سرکه بچکانند و یا آب زهرة گاو آشیح و و یا آب 

یا آب پوست  به سرکهو یا آب برگ شفتالو که مجرب است و یا آب برگ کبر تنها یا  مطبوخ افسنتینم  سرکه و یا آب 

مساوی سوده در سرکه و آب برگ ترب حل کرده و گوگرد و بورة ارمنی و عصاره شیح  نماینددرخت توت قطور 

و یا صبر  آمیخته به سرکهو یا نمک و یا پودینه  چکانند به سرکهچکانیدن مجرب است و یا صبر و بورة ارمنی  گو ش به

و قطور صبر و  نماینددر آب پیاز خواه در آب سداب حل کرده و یا آب پودینه و قدری سقمونیا در سرکه حل کرده قطور 

در سرکه بچکانند و گوگرد و  سائیدهآب گرم حیوان داخل گو ش را بکشد یا خربق سفید و سقمونیا  سقمونیای محلول به

مذکوره سودمندست و  ادویهزراوند طویل و قلقدیس و میعه نیز مفید و اول تقطیر آب سائل لحم بقر بریان و بعد از آن 

و گویند که برگ  کند میکرده چکانیدن و عقب آن در آفتاب نشستن نف   گرم یمنگاهی زیت یا روغن کنجد نیم درم 

مکره که هنود آنرا بجای صندل میدانند آبش در گو ش جکانیدن در قتل مگس سگ که در گو ش رود عجیب است و 

تازه در و یا حنظل  چکاننددر گو ش  به سرکه افسنتینعالج خاص برای قتل کرم متولد در گو ش این است که عصارة 

قطور نمودن قاتل کرم همه اندام است و کذا  گرم نیمآتش پخته و افشرده بچکانند و صبر در روغن سرشف حل کرده 

در گو ش انداختن و کذا گره زردچوب و نیم درم شهد و برگ نیب در روغن سرشف جوشانیده  سائیدهچوب ملیم باریک 

بز و آب ترب و آب پیاز هر یک هفت ماشه سقمونیا سه ماشه دو سه قطره از آن چکانیدن مفید و یا آب برگ نیب س

تر این است که آب افتیمون هندی و آب برگ فنجنکشت و آب برگ شریفه  که مجرب است و قوی چکانندحل کرده 

الفور کرم را میکشد پس آن کشته  که فی چکانندیک توله صبر و زفت هر یک سه ماشه  بابونههر یک سه ماشه روغن 

یا روغن  487یاط بیرون آرند و آب سداب در پوست انار گرم کرده قاتل کرم و مسکن درد و ناف  طنین است را باحت

کانیدن برای چدر گو ش  گرم نیم آمیختهمغز خستة شفتالوی تلخ یا زهرة گاو بچکانند و عسل و سرکه و روغن گا برابر 

 افسنتینبرگ ترب آب برگ پودینه بورة ارمنی سقمونیا درد گو ش که از کرم باشد ناف  است و یا آب برگ شفتالو آبل 
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بکار برند و ایضاً آب برگ خوخ و شریفه و  سائیدهزراوند مد حرج هر واحد یک درم درمنة ترکی نیم درم در سرکه 

افتیمون هندی و فنجنکشت هر واحد سه ماشه سرخس قنبیل پشم ارجوان بحری سوخته هر یک دو ماشه روغن خستة 

روغن زنبق هر یک سه ماشه در روزی هفت هشت کرت در گو ش اندازند و یا شراب کهنه هفت  بابونهخوخ روغن 

ماشه عسل ده ماشه و نیم روغن بنفشه بادام روغن خستة خوخ هر یک پنج ماشه پاو باال بیضه سنگ پشت سه عدد 

سه  افسنتینمی حل کرده سفیدس بیضة مرغ یک عدد در ظرف مسی کهنه بی قلعی بچوب شریفه تا چهار ساعت نجو

بفتیله صوف کهنه آغشته در گو ش نهاده دست بر همان جانب  آمیختهماشه صبر دو ماشه قطران یک ماشه و نیم سوده 

قاتل کرم که در  ادویهاست و دیگر  داشته خواب کنند و بعد یک ساعت بیرون آرند که همة کرم بیرون آیند مجرب

و بعد از مرون کرم ار آله بیرون کنند یا فتیله از صوف ساخته و بسریش آلوده  نمایندصداع دودی مسطور شد استعمال 

باریک سوده در بینی دمند و چون عطسه آید  نکچهکنیدر گو ش در آرندو کرم و غیره که بدان آویزد بیون آرند و یا 

 به حب تنقیهو بعد از آن  دهن و بینی را بند کنند و سر بطرف گو ش علیل کج نموده عطسه بگیرند تا کرم بیرون افتد

بدن و دماغ پیش از قتل و اخراج کرم نیز ناف  بود و اگر قرحه  تنقیهو باصالح مزاج گو ش کوشند و  نمایندایارج و غیره 

بر و گویند که اگر هزارپا در گو ش رفته باشد گوشت را ورق نموده زردچوب کوبیده  نمایندباعث تولد کرم باشد عالج آن 

پاشیده بر گو ش گذارند و یا در سیر یک عدد سوراخ نموده در گو ش گذارند و در زیر آن ظرف آب محاذی آن دارند  آن

بچسپد پس بآهستگی آن سیر را از گو ش برآورند تا آن هزارپا از گو ش برآید اقوال  بر آنکه ببوی سیر از گو ش برآمده 

خیری  به روغن سائیدهادیان حل کرده و کذا دارشیشعان آب ب به سائیدهنحاریر سویدی می نویسد که قطور عذبه 

الراعی و کذا آب  و کذا آب عصی جوشانیدهو کذا آب برگ غار و روغن آن و کذا بول ظفل نابالغ در پوست انار  آمیخته

یان و آب باد و کذا شاخ گوزن سوخته به آمیختهگل  به روغننسرین و کذا آب ترب و کذا روغن قثاءالحمار و کذا مازو 

و کذا آب عزب  آمیختهبیدانجیر  به روغنبادام تلخ وکذا آّ دهن صائم و کذا ظلف بز سوخته  به روغن سائیدهمذا بورق 

بادام و کذا روغن آجر  به روغنو کذا نفط سفید و کذا شحم قطاه  آمیختهبان  به روغنو کذا گل کرم  آمیخته به روغن

ر شیر زنان و نهادن توتیای هندی سوده بزردی بیضه سرشته در گو ش و بخور و کذا آب نقوع ترمس تلخ و کذا نوشادر د

در گو ش و فتیله از گل خوخ ساخته و یا از خربق سیاه بقطران سرشته فتیله ساخته هر  انبوبه بهحب کاکنج یا تخم گندنا 

و کذلک آب  چکانند در گو ش آمیخته به سرکهواحد قاتل دیدان گو ش است ابوسهل گوید که برای کرم گو ش آب کبر 

و کذا آب پودینه نهری  افسنتینو جرم خربق عصاره  به سرکهپوست درخت توت و آب برگ خوخ و طبیخ خربق سفید 

در گو ش چکانیدن و آب شیح و آب مرماخور و آب ترب و افتیمون بگوگرد و بورق  جوشانیده به سرکهو اندک سقمونیا 
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یا قنطوریون یا  افسنتینرم را قتل کند و همچنین خستة خوخ و آب در گو ش دمند ک سائیدهو زراوند طویل چون 

و آب قثاءالحمار و  بجوشانندفراسیون و آب برگ بطم سبز یا برگ شمشاد یا برگ صنوبر و خصوصاً جون بسرکة خمر 

بماءالعسل و آب خربق سفید یا طبیخ او یا افتیمون یا ماءالعسل باین چیزها و کذا آب پیاز که مجرب است و تخم پیاز 

انار م  شحم آن گرم کنند و همچنین طبیخ حب کبر تازه یا آب او و آب ترمس یا  جعلبعض مرارات و خصوصاً اگر در 

برای کرم آزموده است این است که  آنچهو قسط سوده عاقرقرحا این همه در کرم انج  و اقواست و  گرم نیمآب  صبر به

 گو ش بهدر صوف آلوده  گرم نیم آمیختهل یک درم و در سفیدی دو بیضه بگیرند شراب دو درم عسل سه درم روغن گ

یکبارگی بزور صوف را بیرون کشند کرم بسیار بیرون آیند و  عده بهپر کنند و به همان گو ش تکیه کرده ساعتی بخوابند 

آب بیخ کبر  یا طبیخ این هر دو یا سحیق آنها به افسنتینتن آب کاهو یا عوسج یا ...  کند میگاهی برای اذیت کرم نف  

دوای تلخ کرم ...یا آب مرماخور یا آب مرزنجو ش یا بول معتق و باقی سابق گذشت انطاکی گوید که تقطیر و استنشاق 

صبر و قسط و قثاءالحمار و روغن ترب و نفط و سداب و تخم شفتالو  در این جارا از گو ش و بینی خارج کند لیکن بهتر 

خاصیت مزید است مصنف  در این جاو تخم مشمش است و آب ترمس و برگ شفتالو و قطران و زرنیخ و قنطوریون را 

و یا  افسنتین مطبوخایارج و قوقایا  به حبدماغ تنقیهاقتباس نوشته که اول فصد قیفال کنند و بفاصلة سه چهار روز 

درمنه و  افسنتین مطبوخان کوشند و آن چنان باشد که اول در قتل و اخراج و بد عده به نمایندعلوی خان  اسطوخودوس

که سوم حصه بماند مالیده صاف نموده در شبانه  بجوشانندترمسو ابهل و صعتر هر یک یک توله در نیم آثار آب شور 

شته ها ک و چون معلوم شود که کرم 488پنبة کهنه گذارند تا هوا را در آن دخلی نباشد  چکانندروز هفت هشت مرتبه 

صبر مر  افسنتینشدند پس جهت اخراج آن اب برگ شفتالو و سینهالو و شریفه و افتیمون هندی هر یک چهار ماشه 

تا  نمایندقطران هر یک سه ماشه حل کرده فتیله کاغذ مصری بدان آلوده در گو ش گذارند و ساعتی بدان جانب تکیه 

و یا شراب کهنه یک توله عسل یک نیم توله آب برگ نیب  کرمهای زنده و مرده بدان بچسپد پس بیرون آرند یکبارگی

سه ماشه صبر چهار ماشه بکار  افسنتیندو توله روغن گل یک نیم توله سفیدی و زردی بیضه سنگ پشت  چهار عدد 

آرند  عمل بهبرند و یا تلخة بز و عسل و کند ش و روغن گل هر یک سه ماشه زردی و سفیدی بیضةکنجشک سه عدد 

از برگ خرزهرة که دود چوب گز داده باشند و تربد سفید و کند ش و خربق سیاه مساوی ساخته بگیرند که  و یا سعوط

آب برگ  مفید استعطسه بزور آید و همه کرمها بیرون آیند و این قطور جهت اخراج کرمهای زنده و مرده بسیار 

و  افسنتینرمنه و عقرب هر یک چهارماشه شفتالو و کشنیز سبز و آب طینح ترمس و درمنه هر یک سه ماشه و روغن د

افتیمون والیتی هر یک یک نیم ماشه مقل ازرق سه ماشه بکار برند گیالنی گوید که بگیرند پوست حنظل و زرنیخ 
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تا آنکه سرکه فانی شود صاف نموده  بجوشانندو روغن گل  به سرکهسرخ و بادام تلخ جبلی و اندکی سقمونیا و کوفته 

 چکاننددرگو ش  آمیختهحم بقر بر آتش نهند تا آب ازان سائل شود پس این آب بگیرند و با روغن مذکور ل عده بهبدارند 

و گاهی این  شود میو هرگاه حرکت کرم ساکن شود بدانند که هالک شده و گاهی روغن مسطور تنها استعمال کرده 

پس هرگاه حیوان هالک شود بآله  دچکاننروغن و این سرکه جو ش کرده برای حیوانات که در گو ش داخل شود می 

برفق  عده بهدو سه روز در گو ش اندازند  آمیختهبیرون آرند و اگر بقایا از آن باقی ماند روغن گل و سفیدی بیضه با هم 

 عده بهمص کنند تا حجاب بشگافد و اگر باحیوان سمیت باشد پس اولی از تریاق فاروق و سائر تریاقات چیزی نیست 

و اگر از آن وج  زائل شود بهتر و اال بگیرند خاکستر افیون اندکی به  چکاننددر گو ش  به دفعات رمگ نیمروغن گل 

خبث آن حیوان و  سبب بهبا پنبه آلوده در گو ش نهند که این درد را ساکن کند و اگر امر زیاده شود  آمیختهشنکار  مرهم

شیر بدوشند و در امر تریاق و  به دفعاتو از پستان زن در روزی  نمایندورم ظاهر شود فصد مریض کنند و استفراغ او 

خیری بسازند و برا خاکستر خرمهره و اندک  به روغنرنگ نسازند پس اگر ورم صلب شود و درد زائل گردد قیروطی 

ریض و اصالح غذای م نمایندزوفای رطب و مغز استخوان گوزن انداخته خوب مخلوط کنند و بداخل و خارج گو ش طال 

کنند تا آن ورم زائل شود و مالک امر درین جمله مراعات مزاج علیل است تا حدت نپذیرد و هرگاه حدت پدید آید 

یکی اغبر مشابه مگس سگ دوم سیاه  باشد میاصالح او کنند طبری گوید دودی که در گو ش پیدا می شود دو نوع 

ده صوفی که بر میل پیچیده باشند در آن تر نموده گو ش االضطرار پس اوال بورة ارمنی در سرکه حل کر سفید سر دائم

ترمس و مر و سقمونیا هر واحد یک دانگ خربق یک نیم دانگ برگ آزاد درخت نیم درم  عده بهرا برفق پاک کنند 

و عقب آن پاک کنند و  چکاننددر سرکة کهنه حل کرده بچکانند و یک روز راحت دهند و در آن روز شیر زنان  سائیده

بدانند که به شده و اگر  روز دیگر دوا بچکانند تا آنکه تمامی دیدان خارج شوند و بعد از آن اگر گو ش خشک گرددباز 

در  سائیدهزرداب از آن سیالن کند توبال مس دو دانگ کندر گلنار مازو سوخته شب یمانی مرمکی هر واحد نیم دانگ 

و گاهی برای قتل  نمایندین دوا مرهم شنکار استعمال و بعد تقطیر ا چکانندسرکه و روغن گل حل کرده به گو ش 

حل کرده و گاهی آب ترمس بزنگ آهن در سرکه آمیخته و گاهی آب  به سرکهکرمی که در گو ش افتد سقمونیا تنها 

گاه باشد که در استحمام و اغتسال صیانت گو ش  دخول آب و سیماب در گو ش  شود میدریای شور تنها استعمال کرده 

و یا غوطه زدن در آب و بر آمدن از آن بر غیر استقامت و  نمایندهنگام ریختن آب بر سر سر را بجانبی کج نکنند و 

بدان سبب آب در گو ش در آید و ایذا دهد و ورم بیخ گو ش و درد شدید پیدا کند و از وجود گرانی و وج  خفیف بعد 

از آن توان شناخت و گاهی اتفاقا سیماب در گو ش  غسل یا شناوری یا رختن آب بر سر و شدت درد بعد از یک دو روز
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چرک  سبب بهبیرون افتد و گاهی قدری از آن در صماخ  الحال فیداخل شود و اکثر چون سر بدان جانب نگون سازند 

که بصرع و سکته و درد  بس استمحتبس ماند و اعرا  ردیه مثل تشنج و اختالط عقل و ثقل عظیم عار  گردد و 

همان طرف مائل ه که بر پای جانب آن گو ش ایستند و سر ب آن استعالج چارة دخول آب در گو ش  شدید مؤدی شود

تا هر دو  نمایندجدا .... کرده گو ش را بر کف دست بر آن نهاده و سر را بدین جانب مائل ساخته بر جهند و دفعهً کف و 

در گو ش آب اندازند تا پر شود پس دفعهً  که به نحوی کند میآب برآیند و صاحب نزهه گوید که آب را آب دیگر خارج 

و یا انبونه در گو ش نهاده دم بکشند و  گرم نیمهر دو بر آیند و کذا زیت و روغن کنجد .... که آب اول  نمایندواژگون 

 عال و عطاس آنرا خارج نماید و یا..... 489.... روغن بادام یا روغن سوسن بچکانند عده بهبمکند که دفعهً جذب کند 

پنبه را بر سر چوبی پیچیده گرم کرده در گو ش بگردانند و یا بر جانب گو ش  ماؤف بخوابند و سر را بر تکیه نهاده خوب 

که بفارسی پیرز گویند و امثال آنرا که خشک و متخلخل بود بقدر یک شبر بگیرند .... بجنبانند و یا چوب شبت یا بادیان 

آنکه توانند در گو ش در آرند .... آلوده مشتعل سازند و طرف دیگر را  غنبه روو بر یک طرف آن قدری پنبه پیچیده 

همچنان یا پنبه بر آن پیچیده تا آنکه هوا را مدخل نباشد و هرگاه حرارت آتش نیک محسوس شود و دفعهً بیرون کشند 

ه و از قصبة آن تا سر که تمام منجذب خواهد شد و یقول گیالنی پر نرم طیور صغار و خصوصاً از پر کوچک کبوتر گرفت

 عده به آن برسد به عمقآن دور کنند تا بر سر قصبه اندکی از آن باقی ماند پس بآهستگی آنرا در گو ش داخل کنند تا 

تا   نمایند.... ها متواتر داده بیرون آرند و سر آنرا از آب پاک کرده بار دیگر در گو ش داخل کنند و تکرار این عمل  حرکت

ها در اخراج آب از گو ش است و آن معمول طوائف کثیر از مردم  انکه آب بتمامه بر آید و این عمل بهترین اعمال و حیل

آنرا در گو ش پر کنند پس برآورده بیفشرند و مکرر ....  آن استصوف از جو آب بهاست و بقول قرشی قویتر درین 

و بقول طبری اگر از ابر مرده فتیله ساخته در گو ش نهند و بر جانب  آرند تا آنکه تمامک آب خارج شود عمل بههمچنین 

همان گو ش بچسپند و بعد زمانی طویل آنرا بیرون آرندهمه آب نشف کند بعون عز و جل یا رشته های خام منفو ش 

به ر می آرند االس گرفته فتیله ساخته در گو ش داخل کرده بگردانند و بمرات این عمل نمایند و گاهی از زراقه آب را ب

و بولس گفته که اگر آب بسیار  شود میسر او در گو ش داخل کنند و عمود او بکشند که با وی آب منجذب  نحوی که

امتصاص کنند و اگر اندک باشد باید که بصوفی که بر سر میل پیچیده باشند نشف کنند  انبوبه بهدهان یا ه که ب.... باشد 

و گویند که قطور آب پیاز و کذا سفیدی  چکانندیا شیر زنان ... وغن گل سفید و در گو ش چیزی از دهان مطفیه یا ر

نوشیدن شیر زن در ....باسلیقون  مرهم بهبیضه و شیر زنان و داشتن پنبه در روغن گرم آلوده و باالی آن پنبه مبلول 

جمله گاهی انداختن بال چکانندگو ش ناف  دخول آب است و یا آب ترب م  برگ یک جرزو و زهرة بز چهارم حصه 
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و خصوصاً چون درد باقی ماند و علت زائل گردد و اگر وج  شدید  کند میمکرر متوالی کفایت  گرم نیمهای ... روغنها و 

کنند و ابن  ضمادزنان گرد گو ش  به شیربنفشه خطمی تخم کتان آرد جو  بابونه الملک اکلیلپیدا کند پوست خشخا ش 

آب ... درد ساکن کند و گویند که  الحال فیگداخته در گو ش که آب داخل شود انداختن ماسر جویه گوید که پیه روباه 

بمرات مفید بود الحاصل هر گاه معلوم شود ک  آب در گو ش  گرم نیمگرم را تقطیر روغن گل یا بنفشه یا نیلوفر یا کنجد 

عظیم گردد و تدبیر اخراج سیماب انداختن  به آفتو اگر از آن غافل شوند مؤدی  نمایندتدابیر مذکور اخراج او ه آمده ب

.... و بند کردن  جند بیدستردر گو ش پس تقلب سر و تعطیس بکند ش و  گرم نیمروغنی و خصوصاً روغن ترب و عقرب 

مالیده در گو ش نهند و تا ساعت زمانی در آن  بر آنمیل ارزیز یا طال بگیرند و سرکه یا آب لیمو  عده بهبینی است 

تا آنکه باقی  نمایندعمل  دستور بهکرت ...از سیماب بر آن چسپیده باشد پاک کنند و باز  آنچهرون آرند و بگذارند پس بی

ه و اگر مزاج متغیر ب چکانندنماند و میل صاف بر آید بعد از آن ادهان حار مثل روغن خیری و غار و مانند آن در گو ش 

ست  ا سده یا مولودی باشد یا عارضی و مولودی سه قسم بقول ایالقی این سدة گو ش نمایندحرارت گردد تسکین آن 

آنکه در آن منفذ .... مصمت بدون منفذ مخلوق گردد  باشد مییکی آنکه در استخوان حجری که در آن سوراخ گو ش 

ت مملو بود سوم آنکه بر ظاهر منفذ جلد غشایی مغطی باشد و در داخل او خالی و مفتوح بود گوش بهمخلوق باشد لیکن 

اول و ثانی العالج است و سدة عارضی بقول شیخ یا از اجتماع چرک بسیار و یا .... و این نوع بسوراخ کردن جلد زائل 

حصاه یا تخم یا دخول حیوان و .... لول و یا از از انجماد خون و یا از روئیدن گوشت زائد بعد از قرحه و یا از تولد ثو

باید که اوالً محاذی آفتاب در ثقبة گو ش  اسبابمردن آن در آن و یا از خلط غلیظ حادث شود تشخیص هر واحد ازین 

غشای جلدی محیط باشد و از انگشت زدن آسیب آن بسم  محسوس کند سدة غشائی خلقی بود و  بر آن.... نظر کنند 

با حیوان محسوس گردد سببش همان باشد و اگر در .... لحم زائد یا ثولول یا چرک یا خون منجمد یا حصاه  اگر در آن

یا تمدد اگر گرانی گوید سدة خلطی باشد و اگر تمدد  شود میثقبه چیزی بنظر نیاید بپرسند که در گو ش گرانی معلوم 

خلقی اگر لحمی غائر باشد عالج او صعب ترست گاه  سده عالج سدة لحمی و غشائی و ثولولیبیان نماید ریحی باشد 

و ظاهر  نماینددر آن دستکاری نف  کند و گاه مفید نیفتد و اگر غشائی ظاهر بود سهل تر بودپس غائر را بآلة دقیق قط  

و یا بر فتیله زنگار بکار برند  مرهممان  انبات لحم مثل  ادویهدر هر دو  عده بهرا بآله سوراخ کنند تا که منفذ ظاهر شود 

و ال بمراهم اکاله بربایند و جالینوس  نمایندثولولی اگر ممکن باشد قط   491قلقطار پاشیده بنهند و در لحمی عارضی 

گوید اگر خربق سیاه بقدر خربق سیاه بقدر خسته باریک کوفته بعسل سرشته در گو ش گذارند گوشت زائد را بخورد و یا 

حتی که لحم و  نمایندقطور  سائیدهمس سوخته زرنیخ سرخ در سرکه  عده بهبشویند  آب گرم و نطرون گو ش را مدام به
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که اگر در آنجا لحم نابت باشد آنرا بتراشند پس  نویسد میو حکیم علی  نماینداز آن عالج قرحه ... ثولول را بسوزد و 

حل کرده  به گالبشیاف ابیض عار  گردد .... ذرور اصفر در آن موض  گذارند و بخرقة کتان بپوشند و اگر ورم 

الدم عار  شود بر بیخ  و اگر در آن موض  نزف چکانندو اگر حرارت داخل ثقبه بود شیاف در گو ش  نماینداستعمال 

که  چکانندالراعی یا آب علیق و مانند آن در گو ش  سرد کرده نهند و آب خرفه یا آب عصی به گالبگو ش پارچة مبلول 

عالی و ایضاً او گوید که از عالجات این فصد و استفراغ است حسب قوت مریض و تسکین خون بند شود و انشااهلل ت

مزاج او و بعد تسکین مزاج بگیرند خربق یک نیم دانگ روغن عقرب دو درم و قثاءالحمار نیم دانگ و جعده یک نیم 

ابت یا ثولول را تحلیل کند و عقرب حل کرده بفتیله آلوده در گو ش نهند که این لحم ن به روغن سائیدهدانگ همه را 

عقرب گداخته بر فتیلة پنبة کهنه استعمال کنند و گاهی در نبات لحم  به روغناالذن  اگر این کفایت نکند اندک تریاق

و ثقثبه را بند نکنند تا زرداب سائل شود و بر  کنند میقاقطار و لوف و خربق مساوی سوده بطریق ذرور بر آن استعمال 

و الحام بیشتر خواهند  تنقیهرسل اگر  مرهمکه زرداب در گو ش باقی نماند و اگر لحم نابت زائل شود شکلی بخوابند 

 عالج سده از دخول چیزی ذر گو شکبیر مؤلف ما ناف  ترین مراهم در این همه امورست  مرهمجدوار بکار برند و  مرهم

ن بود که در گو ش مرده باشد در آن از روغن گل یا سوسن یا خیری و مانند آن بچکانند پس اگر آن چیز حیوا

هائی که نسخ او نماید بچکانند پس بآله برفق برآرند و اگر حصاه یا نواه باشد روغن بادام تلخ یا کنجد یا زنبق و  روغن

و یا صبر و کند ش هر واحد یک حبه تخم گل و حبه و یا ناس تنباکو و  جند بیدسترمکرر بچکانند و به  گرم نیمغیر آن 

ادخال فتیله کاغذ و غیره عطسه آورند و وقت عطسه دهن و بینی بگیرند و سر بطرف آن گو ش مائل سازند و یا بر ه یا ب

سنگریزه رسانیده آهسته بکشند و یا از ه آلوده اندر گو ش درآرند و ب بر آنسر میل صوف یا پنبه پیچیده دبق یا سریش 

مناسبة ورم  ادویه بهن مص کنند و اگر گو ش ورم کند عالج آن زراقه بکشیدن عمود او برآورند و یا بعد تعطیس مده

درین  گردد میو اخراج آن مشکل  شود میتری موض  نتفنج  سبب بهافتد و  و گاهی بعضی از حبوب در گو ش می نمایند

حتیاط منقا ش برآرند و اه جدا گردد و ب آنچهصورت از مثقب باریک در آن حب اندک اندک سوراخ کنند و از اجزای او 

عالج سدة چیز در گو ش منشبت نشود و در اخراج آن مبادرت کنند تا ورم و وج  و تشنج عار  نگردد  که آن نمایند

آورند و ایضاً  عمل بههرچه در وج  گو ش بلغمی و ریحی در طر ش و طنین بلغمی و ریحی گذشت   خلطی و ریحی

ست در ازالة  ا ست و آب شهدانج و آب حنظل را خاصیتیتقطیر روغن سوسن و یا آب زهرة نر گاو در آب چقندر ناف  ا

سر بدوای مسهل بلغم مثل  تنقیهسدد گو ش و بقول صاحب کامل و گیالنی اگر سده از خلط غلیظ بلغمی باشد باید که 

حب ایارج و حب قوقایا بعض ایارجات کبار مثل لوغاذیا کنند اگر مزاج و سن و فصل مساعدت کند بعد از آن غرغره 
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 سائیدهکنند و یا خردل فارسی و پودینة کوهی و حاشا و مانند آن باریک  گرم نیمفیقرا و سکنجبین و آب  ایارج به

دماغ در آب  تنقیهغرغره سازند و بکند ش و شونیز و صبر عطسه آورند و بعد  آمیخته مطبوخبماءالعسل یا آب مویز 

و فرفیون بقدر قوت مر  و احتمال  جند بیدسترجاوشیر و یا معصور از تازه آن اندک  مطبوخسداب و مرزنجو ش و نمام 

چکانند و یا بگیرند اندک بورة ارمنی و خردل و  افسنتین مطبوخو یا آب  چکانندمزاج مریض مخلوط کرده در گو ش 

برابر هر دو باریک سوده  زعفرانو خربق مساوی  جند بیدسترسرشته بفتیله در گو ش نهند و یا  به سرکهباریک ساخته 

که آن تلطیف خلط غلیظ گو ش و  چکانندو یا بفتیله استعمال کنند و یا روغن ناردین  چکانندآمیخته در گو ش  به سرکه

اندر گو ش روغن  آمیختهست و یا اندک فلفل سوده در روغن زنبق خالص  تحلیل او کند و یا روغن سک که آن نیز ناف 

ست و قطور روغن  و سویدی گوید که تقطیر روغن سداب و تبخیر طبیخ انیسون در تفتیح سده گو ش مجرب من

تخم ترب و روغن خستة خوخ و روغن خردل و روغن بادام تلخ و کذا بخار  490مشمش تلخ و روغن شبت و روغن 

هر چه محلل باشد مثل مر  تنقیهنماید و بالجمله بعد  بمرات هر واحد تفتیح سدد گو ش می مطبوخبرنجاسف و یا خردل 

روغن بادامتلخ  عالج سدة وسخی مفید استو روغن بیدانجیر و نطرون و غیر آن که مذکور شد در گو ش چکانیدن 

در شب بچکانند و صبح در حمام بر زمین گرم یا تابة او گو ش بدارند تا آنکه چرک بگدازد و یا بر بخار آب گرم  گرم نیم

و بیخ الله هر یک یک توله در ظرف  الثعلب عنبو اکلیل و بنفشه و  بابونهو یا گو ش را بر بخار طبیخ  نمایند انکباب

گلی جو ش کرده بوساطت نی و یا بظرف لوله دارد روزی دو سه مرتبه متواتر دارند تا دیر و همچنین در شب و چون 

و بر جانب  چکانند گرم نیم آمیختهشه بادام و سرکه کهنه برابر سرد شود باز آنرا گرم کنند و روغن عقرب و روغن بنف

مخالف بخوابند تا نرم گردد و آنگاه در حمام رفته غسل نموده گو ش را بر تابة آن نهند و اال بآلة منقی گو ش چرک 

عسل انجیر  یک مثقال بورة ارمنی نیم مثقال قروماناناف  آید و همچنین  در آنکه نفوخ زاج  بس استبیرون آرند و 

یا آب  آمیختهفراسیون  به روغنسرشته شود از آن فتیله ساخته در گو ش نهند و یا زهره  ادویهسفید بمقداریکه در آن 

و  نمایندقطور  آمیختهگل  به روغنفراسیون بچکانند یا بورة ارمنی را در سرکه حل کرده بگذارند تا جو ش ساکن شود 

حب ساخته در گو ش نهند و روز سوم  آمیختهانجیر تخم دور کرده ه یا بورق بیک روز بگذارند پس گو ش را پاک کنند 

قویترست قطور آب برگ حنظل  آنچهافزایند و  برآرند که همراه او چرک بسیار برآید و گاهی درین قرومانا و ابخره می

آن صبر کنند بعد و ساعتی بر  چکاننداست یا بورق و زرنیخ مساوی در شهد سرشته در سرکه بگدازند و به گو ش 

آب گرم بشویند و یا فتیله از کاغذ مصری ساخته تخم حرمل و سهاگة بریان هر یک سه ماشه در روغن  بماءالعسل یا به

در گو ش نهاده سه روز بگذارند و روز چهارم یکدو لمحه در آفتاب گرم نشانیده بزودی فتیله بیرون آرند  آمیختهعقرب 
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ست که فتیله از ا آلوده است و بهترین چیزها که سدة وسخی و غیره را ناف  است اینتمامه گداخته بفتیله ه چرک ب

حرف و بورق در سرکه ساخته تا سه روز آنرا در گو ش بدارند پس خارج کنند که چرک بسیار بر آرد و ایالقی خردل 

نجیر خشک سرشته بجای حرف نگاشته و در نسخة خجندی وزن حرف یک جزو و بورق رب  جزوست و نوشته که در ا

الغر  گفته که هر دو دوای مذکور مساوی گرفته باریک سوده در عسل آمیزند و بر فتیله  فتیله سازند و محمود در نهایه

و  آن استقویتر از  آنچهائل بعسل مفید و ....طال کرده در گو ش سه روز بدارند و هر روز تجدید فتیله کنند و همچنین 

ط غلیظ نیز پاک نماید قرص خربق است و نسخة آن در عالج طر ش بارد در قول ابوسهل چرک برآرد و عصبه را از خل

قرص سازند و وقت حاجت  سائیدهکه صبر و مر و کندر هر واحد نیم اوقیه زاج رب  اوقیه  نویسد میمذکور شد و گیالنی 

و در سدة که از خون جامد  هآمیختدر سرکه  سائیدهدر روغن گل سوده در گو ش بچکانند و یا بورق باریک  به سرکه

چکانیدن نیز خون را که در گو ش بسته  گرم نیم آمیختهباشد آب گندنا و سرکه بچکانند و آب کرنب با سرکه یا عسل 

سببش در اطفال کثرت  سیالن رطوبت از گو شباشد بگدازد و قطور پنیر مایة خرگو ش و سرکه همین عمل دارد 

ازعاج رطوبات یا بعد قرحه  سبب بهن حرافت ماده و گاهی بعد از ظربه و سقطه ست و در غیر آ رطوبات لبنی و دماغی

و زفت تازه به روغن گل و مر  انزروتجاذب رطوبت چون  ادویهها و  رطوبات به روغن تنقیهعار  گردد عالج اول 

سرخ و یا برگ  اآلس و شب و زرنیخ کنند بعد از آن بتجفیف او بصبر محلول در آب بارتنگ و حضض و مرمکی و حب

رطوبت صرف که از گو ش سائل  نمایندتقطیر  جوشانیدهکهنه  به سرکه سائیدهو اگر از مازو باریک  نمایندقنب و عسل 

صاف نموده باشند درین  جوشانیدهو قط  کند و قطور روغن زیت که در آن خنافس و نسج عنکبوت و قنطوریون ... 

پاشیدن نیز رطوبت گو ش را باز دارد و یا سهاگه  سائیدهنج سوخته باریک مجرب است و کف دریا و شبخار و یا ب آب به

 ادویهبت باز ایستد و بدبو دور شود و دیگر ... که  چکاننددر گو ش اندازند و باالی آن قطره چند آبلیمو  سائیدهبریان 

تر ش .... و کذا پوست  هجوشانیدآب  مجففه که در قرحة گو ش مسطور شد ناف  است و بقول سویدی قطور پوست انار به

و کذا زهرة ملح و کذا روغن  جوشانیده به سرکهدر شراب پخته و کذا برگ مورد برگ بارتنگ اقماع گل سرخ هر واحد 

و کذا قطران و کذا آب شوکران و کذا آب برگ زیتون و کذا نطرون  به سرکه 491ی در آنبادیان و کذا عسل و نمک ان

هر واحد مان  سیالن  افسنتینو کذا فتیله  آمیختهزنان  به شیربز یا  به شیردر شراب حل کرده و کذا زهرة نر گاو 

راغر منقیه حاجت شود منضج بلغم و مسهل آن و حب ایارج و حب شبیار دهند و غ تنقیهرطوبت از گو ش است و اگر به 

و در اطغال فتیله در عسل آلوده بشب یمانی بگردانند و در گو ش نهند و یا در عسل و شراب اندکی  نماینددماغ استعمال 

در شراب عفص حل کرده  زعفرانفتیله آغشته نهند و بسیار باشد که قدری  آمیختهیا شمة از نطرون  زعفرانشب یا 
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ایت کند یا بول طفل در پوست انار تر ش گرم نموده تقطیر کنند و اگر پارة صوف بدان آلوده در گو ش گذاشتن کف

عالجش نپردازند که موجب نقای دماغ و باعث امن از اکثر امرا  ه که ب آن استرطوبت اندک از گو ش آید بهتر 

 زائل شود و حضض مکی و خبث الحدید در سرکة تند نماینداگر ترک رضاعت شب  باشد میدماغیست رضاعت در شب 

که سیالن ریم ایشان را نیز ناف  است و سیالن رطوبت که بعد قرحه عار  شود  چکانندخیسانیده ازان در گو ش طفل 

سبب بر  انفجار دم از گو ش نمایندمنقی چرک و مجفف قرحه که در عالج قرحة گو ش مذکور شد استعمال  ادویهو 

ا بحد غشی نانجامد حبس او جائز نیست و یا ضربه آمدن خون از گو ش یا همچون رعاف بر سبیل بحران باشد و این ت

مؤدی شود و یا از  ها رگو یا صدمة که باعث شق عروق و انقطاع آن گردد و یا امتالی دموی که بانشقاق و انفتاح 

نزله باشد و بقراط گوید که انفجار ورم از گو ش که از ضربه ر عار  گردد هماتن روز  سبب بهگزیدن هوام افتد و یا 

ک کند بالجمله اگر در مرضی بروز بحران واق  شود بحرانی باشد و اگر پیش از آن ضربه صدمه یا بسم  اتفاق هال

باشد و اال امتالئی بود عالج بقابضات یا بکاویات یا  ترئیافتاده باشد سببش همان باشد و اگر آثار نزله موجود بود 

بچکانند و اگر با تپ و حرارت  جوشانیدهمازو مازو در سرکه قابضه اینست که قدری  ادویهو  نمایند وبمبردات حبس ا

تر باشد و کذا  و اال احتیاج کافور نیست و اگر اندکی شب یمانی داخل کنند ناف  نمایندمزاج اندک کافور حل کرده تقطیر 

شیاف مامیثا و آمیزند و کذلک  کهنه یا سرکه بان می شراب بهبارتنگ و مورد یا طبیخ عوسج بچکانند و گاهی مرمکی 

افشرده آب آنرا در  جوشانیدهحضض و طبیخ برگ درخت مصطکی ناف  و انار شیرین تر ش را همچنان درست در سرکه 

ست و یا آب خرفه بحضض یا اقاقیا  االراعی و بارتنگ  مبرده مثل آب عصی ادویهو اما  مفید استگو ش چکانیدن بغایت 

آب بارتنگ  کذا آب سماق و یا در طبیخ مازو مامیثا و اقاقیا حل کرده به و یا شیاف مامیثا و افیون در آب بارتنگ و

یا بصبر  به سرکهست و یا آب گندنا  کاویه چون آب بادروج  ادویهو اما  آمیختهآب بقول  و یا مازو باریک سوده به آمیخته

است و  به سرکهبسیار عجیب است پنیر مایة خرگو ش  آب بهدرین  و آنچه جوشانیده به سرکهو کندر و یا بورة ارمنی 

حتی که دو ثلث آن برود از آتش فرود آورده بگذارند تا  بجوشاننداگر آب گندنای نبطی پنجاه جزو سرکة کهنه صد جزو 

که باشد  انفجار دم را از هر سبب نماینددر گو ش چند قطره اندارند و ثقبه را به پنبه بند  آمیختهسرد شود و اندکی کافور 

قطعه  الحیه قطعه قط  کند و نفوخ خاکستر کوری زرد مجرب سرهندی است و حکیم علوی خان مینویسند که سلخ

مجرب شیخ است آب گردة نر گاو نیم بریان که در وج  گو ش بارد مسطور شد  آب بهدرین  آنچهنموده در گو ش نهند و 

دو دانگ حضض کندر آب  زعفراننیز مفید و اگر  ئیدهساچکانیدن است و قطور صبر و کندر مساوی در آب گندنا 

برای انفجاری که از  چکانندذات و مثل آب شود و در گو ش  بادروج هر یک یک درم در سرکه خوب حل کنند که یک
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االثرست مگر آنکه بحران امرا  حاده مثل سرسام و برسام  ضربه و سقطه و دف  طبیعت بر سبیل بحران باشد یا قوی

مناسب است و در نزلی از سبوس گندم و گل پسته و  آمیختهپخته و کافور  به سرکهه باشد که در آن مازو و تپ محرق

هر واحد یک توله بخور سازند و حضض و مازوی سوخته و پوست انار والیتی و کاغذ  الثعلب عنبو  بابونهفوفل و 

شیاف مامیثا و خاکستر بیضة مرغ هر  سوخته هر یک سه ماشه و روغن خشخا ش قطور کنند دارگل ارمنی و حضض و

بالجمله اگر خروج خون افراط کند و مرضی مثل سرسام و حمی حاده نباشد در امتالئی  نمایند ضمادیک چهار ماشه 

و ساقین بندند و محاجم زیر  نماینداز ضربه و صدمه باشد و مشاهده واجب کند نیز قصد  آنچهفصد سررو کنند و کذلک 

بسعی بازالة مضرت سم کوشند و در همه اقسام بعد از من  سبب و در بحرانی بعد عرو  ضعف م  پستان نهند و در 

حرارت مزاج آب برگ خرقوله و خرفه که .... آرند و ایضآ در  عمل بهحابسه مذکوره  ادویهرعایت حرارت و برودت مزاج 

ند بچکانند و شیاف مامیثا و حضض و االخوین و حضض هر یک سه ماشه طباشیر دو ماشه حل کرده باش اقاقیا و دم

آرند و در  عمل بهکنند و باقی تدبیر رعاف  ضمادکه از خارج ...  491مغاث هندی و صندلین و تخم بارتنگ هر یک 

و افالطون طبیب در کتاب الکی نوشته که داغ و عرق پس هر دو گو ش  چکانندسرد مزاج آب گندنا و سرکه برابر پخته 

رطوبت مالحة بورقیه است  آب بهسبب خار ش گوشت انص حکة گو ش  کند می المکوس جاری قط  رعاف و نیز خون

بچکانند و یا بعض روغنها چون روغن خستة زردآلو  گرم نیمصاف نموده چند قطره  جوشانیده به سرکه افسنتینیالج 

آرند و  عمل به جوشانیدهرا در روغن خیری یا زنبق یا نرگس  افسنتینبکار برند و یا  آمیختهروغن بادام تلخ و مانند آن 

کوفته در شیر زنان بر هم زنند یا ببیزند تا قوت اوبیرون .... و یا قدری  کند میچکانیدن روغن بادام شیرین اکثر فائده 

سرکه آغشته نهادن  گل و به روغنبچکانند و فتیله بعسل آلوده نهادن ناف  است و کذا فتیله  گرم نیمآید صاف نموده 

بچکانند و باالی آن سهاگه بریان باریک سوده  گرم نیمچکانیدن و آب برگ ترب با عسل گرم کرده  جوشانیدههر دو .... 

روغن گل اندازند و گویند که حکمة اذن اطفال اگر از .... آب شور پخته بچکانند  و یا گوگرد را به چکانندآب حل کرده  به

بخار حار متولد از فساد شیر باشد  سبب بهئنه بچکانند و اگر آب بهو روغن  نمایندج درد گو ش بارد ریح باشد عالجش بعال

 بجوشانندخل آلوده در گو ش بگذارند و یا ترب تازه را کوفته با سرکه مهرا ببیزند و روغن گل در آن رخته  به روغن..... 

س بیخ گو ش از ... اورام اصل اذنند انچک در گو ش می گرم نیمتا آب برود و روغن بماند پس صاف نموده چند قطرة 

االذن و  جنس اورام حادث در لحوم رخو خصوصاً در لحم غددی است مثل گوشت بغل و بن ران و این را نبات

سرعت قبول فساد و شدت حبس و قرب دماغ و لهذا  به جهتباریطوس و فوخیال نامند و این ردی خطرناک است 

جراحات .... و همچنین  گرداند میکه از شدت الم هالک  بس استو  گردد میتالط عقل بیشتر مول بسرسام و اخ
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که بر سبیل  آن استرداءت و سمیت او و اسلم این اورام  به جهت کند میاینجاست و اگر طاعونی بود بسرعت قتل 

وقوع او در روز هفتم یا چهاردهم م  سالمت قوت و غیره که در بحث ... بحران جید باشد و بآن عالمات نیک بود 

ان عار  گردد و ردی باشد و ... بحران مسطورست و چون از بحران باشد و بآن عالمت نضج نبود و یا پیش از وقت 

در مواد حکم سائر اورام است یا از مادة حار صفراوی و یا خون رقیق  و حکم این اورام شود میبیشتر اطفال را عار  

شد و یا از سودا و بلغم طریق تشخیص اقسام این ورم باید که اوالً برنگ ورم نظر کنند و بدست ....صفراوی و یا دموی 

برخاسته و با گرمی  اه رگسند پس اگر رنگ او سرخ و ...حال گرانی و سبکی و شدت درو و خفت او  عده به نمایندمس 

ن ....تلمس و ثقل و ضیق مجاری بود ورم دموی باشد و اگر با درد سوزلن و لمس سخت گرم و التهاب و یال ثقل 

ضیق مجاری بود ورم صفراوی و یا از خون رقیق باشد و اگر با ترهل و انتفاخ و رخاوت و لین و قلت سرخی و درد و 

البت درد و اندک تمدد بود سوداوی باشد عالج در هر نوع بتدبیر مناسب او عالج کثرت ثقل بود بلغمی باشد و اگر با ص

فصد و قبل او حجتمت و زلو ....در اورام خواهد آمد و اگر مانعی نباشد فصد و اسهال کنند و گاهی  آنچهکنند چن

شبت و  به مثلتدا باشد آرند هر چند زمانة اب عمل بهاضمدة حار رطب مرخی مسکن درد  عده بهاستعمال مینمایند و 

نهادن بالجمله در این ورم  گرم نیمزرد پخته  به روغنو بزرکتان روغن گل و موم و پیه بط و مانند برگ کرنب  بابونه

مادة منصبه بسوی  این عضو فضول عضو رئیس ....  به جهتسائر اورام  به خالفاستعمال اضمدة رادعه جائز نیست 

بسوی آن و خطر عظیم رو مینماید و ایضاً در ورم حار پس  گردد میع شریف باز بر شریف است یعنی دماغ و نزد رد

جو ش داده شربت  الثعلب عنبتپ و درد سر و درد اندرون گو ش بهدانه عناب سپستان در عرق شاهتره عرق .... گو ش 

ر دختر قدری در گو ش و شی نمایندسبز  الثعلب عنبنیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند و ضماد قیروطی روغن گل و آب 

پاشویه دهند و روز دیگر گل  جوشانیدهنیلوفر گل خطمی برگ کنار در آب ده آثار  الثعلب عنب کوفته نیماندازند و از جو 

هر یک شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه کوکنار چهار عدد در شیر گاو پاو سیر جو ش داده  الثعلب عنبخطمی بنفشه 

برگ بنفشه  ضمادو  نمایند ضماد سائیدهسبز  الثعلب عنبمغز خیار شنبر در آب  ثعلبال عنببخور سازند و گل خطمی 

فصد ناف  است و کذلک آرد جو ... آب حلبه و ماءالعسل سرشته نیز ورم حار گو ش و پس گو ش را  گل خطمی کوفته به

کردن برای وج  که  ضمادروغن بنفشه داخل کرده  سائیدهگل بنفشه تخم خطمی اکلیل در آب گرم  بابونهآرد باقال 

ب ورم بیرون گو ش باشد مفید و اگر تخم خشخا ش سفید کوفته و قدری آرد جو در شیر و آب بپزند و یا قیروطی ...

ورم خارج گو ش و تحلیل صالبت و تسکین درد معمول مؤلف است و گاهی  نمایند ضمادمعمول از پیه بط بزنند و 

منضج بلغم و   494 ادویه جوشانیدهآمده و در ورم بلغمی  عمل بهصبر افزوده و خطمی و  بابونهبعضی ادویة محلله مثل 
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در ورم بیرونی  ضمادمفید و گاهی این  سائیدهآب  کوفته به بنج اندر این دویودارو هلدی و نمک و  سنگوتبیخ  ضماد

 سائیدهبرگ نو رستة مسیی که نبات مشهور است با قدری نمک سنگ  ضمادآرند و  می عمل بهگو ش بعد فصد و زلو 

فوفل بسمار تخم کریله و غیره که در عالج درد گو ش بارد ورمی گذشت و کذا بیخ لهسن  ضمادنموده و کذا  گرم نیم

 هسرپهوکنیز ناف  ورم پس گو ش است دور ورم پس گو ش و زبان و گلو سوداوی شاهتره و همایه  گرم نیم سائیده

صاف نموده شهد داخل کرده میدهند و غذا دال خشکه  جوشانیدهپوست هلیلة کابلی  الثعلب عنبه عناب انجیر زرد چرایت

باشند و زیت  جوشانیدهمنضجه مثل آرد گندم به آبی که در آن انجیر خشک  ادویهالحاصل چون ورم تحلیل نشود 

ر آب کرنب و آب سوسن بپزند حتی که غلیظ شود اندکی روغن گل و یا آرد باقال د نمایند ضماد گرم نیمآمیخته بپزند و 

گذارند  بر آنمنقیه  ادویهبر پنبه کهنه نهاده بربندند و اگر به شگاف حاجت افتد تاخیر نکنند و بعد اخراج ریم  آمیخته

ا انجیر تنها یا و کذ به سرکهمغز ساق گوزن و کذا مغز ساق بقر و کذا سرگین بقر  ضماداقوال فضال سویدی گوید که 

و روغن گل و  به سرکهو کذا آرد باقال و حلبه و کذا بزرقطونا کوفته  سائیدهپخته و یا انجیر و ایرسا و نطرون  شراب به

و کذا  زعفرانو کذا دبق و راتینج و موم مساوی پخته که مجرب است و کذا  مطبوخکذا خوالن و کذا نخود سرخ سوده 

و کذا دبق و راتینج و موم  مطبوخو روغن گل و کذا خوالن و کذا نخود سرخ سوده  به سرکهحلبه و کذا بزرقطونا کوفته 

یک نیم مثقال خمیر آرد دو مثقال و کذا  زعفرانسه مثقال  انزروتمساوی پخته که مجرب است و کذا زعفران و کذا 

یا عسل پخته و کذا پوست  شراب بهی اشته و کذا ابخره و کذا توذری بعسل و کذا ایرسا و آرد سلیم و شراب و کذا خطم

و کذا دردی خمر و کذا تخم سائیده و کذا مقل ازرق و کذا فراسیون و انجیر  آمیختهبه نمک  الثعلب عنببیخ کبر و کذا 

و کذا صدف صغار م  لحم او کوفته و کذا برگ فرنجمشک و کذا قطف  افسنتینکتان  ب  عسل یا به نطرون و کذا 

الزجاج و کذا پشک بز آرد جو به شراب یا سرکه پخته و کذا گل قیمولیا به سرکه و کذا ترمس  و کذا آب حشیشه مطبوخ

و کذا خون ابن عرس و کذا کشنیز سبز و موبز سیاه و کذا بیخ قثاءالحمار و کذا روغن ناردین به  به سرکهسوده 

هر واحد ناف  اورام پس گو ش است بولس  آمیختهغن گل و کذا بیضه خام و رو آمیختهالثعلب سوده یا حنا سوده  خصیه

افتد و  گفته که این مر  در غدد که متصل گو ش است از ماده مندفعة دماغ در بعض اوقات که متحقن در آن باشد می

 باید گردد پس می از آن ورم پیدا میو  شود میآید و پس گو ش جم   گاهی آن قصله از سائر بدن در حمیات و بحران می

جاذبة مواد کنند و بر آن محجمه بچسبانند و با انواع متصل استعمال  ادویهه اعانت طبیعت نمایند و معالجه موض  به ک

زیرا که اگر فضله به عمق رجوع کند خطر عظیم باشد و اگر به خارج بیرون آید و آن را ورم و سر با حرارت پدید  نمایند

آرد جو یا آرد گندم یا آرد بزرکتان به شراب عسل یا به آبی که در آن  دضماآید باید که به اضمدة مسکن و مخلل مثل 
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سازند و اگر کثرت خون نیز ظاهر بود باید که  ضمادپخته باشند و یا بحما  و پیه بی نمک  بابونهحلبه یا خطمی یا 

 مطبوخآب  ثل آرد گندم بهمولد ریم م ادویهسیما اگر قوت قوی باشد و اگر ورم تحلیل نشود  نمایندبه فصد عروق  تنقیه

انجیر خشک و زیت استعمال کنند و دوای معمول از خشکار خمر به عمل آرند تا آنکه ریم کند پس به دوای مسمی 

اگر  نمایندشیخ الرئیس میفرماید که در اورام اصل اذن از تبرید و ردع احتراز  نمایندسملیون و متخذ از ثوم اخراج ریم 

در بحرانات امرا  عضو رئیس مانند آنکه در بحران لیثرغس عار   ال سیمایس باشد و مادة منصبه فضول عضو رئ

ننمایند از جهت استحقاق عالج ورمی تقبض و ردع در ابتدا پس به  ام پس در این صورت اهتمام به عالج شود می

حمیات و اوجاع سر عار  و خصوصاً هر گاه این اورام در  نمایندترکیب پس به تحلیل صرف بلکه واجب است که ابتدا 

شوند به اعانت جذب ماده بسوی ورم بعد حیله و اگر چه بمحاجم باشد به شرطی که ماده منجذب شدیداالنجذاب نباشد 

به فصد اگر احتیاج او باشد و اگر ماده شدیدالتجلب و االنجذاب بود بر طبیعت  نمایندو سزاوار است که تقلیل ماده 

بر دوای مرخی  نمایندوج  شدید باشد اقتصار  در این جانکند و از آن تپ زیاده نگردد بلکه اگر بگذارند تا درد شدید پیدا 

حار رطب بود و اگر از ابتدا ورم با درد شدید باشد بر تکمید آب خالص و اگر خفیف بود بر کما و  آنچهو مسکن درد از 

فه نباشد و سر ورم ظاهر شود چیزی که جام  میان نمک اقتصار ورزند یا مرهم داخلیون بکار برند و اگر درد شدیدالخ

 ضماد بابونهو خطمی و  مطبوختغریه و ارخا ئ انضاج بود مثل گندم و تخم کتان کوفته به شراب عسل یا آب حلبة 

بلکه منفجر خواهد شد پس واجب است که  شود میتا به رفق تحلیل شود و چون معلوم گردد که ورم تحلیل ن نمایند

که در آن است سرگین میش به پیه بط و یا پیه ماکیان است و از این قبیل .... یا به تحلل او و بخار  نماینداخراج ریم 

یا پیه کهنه است یا .... است بوره و کعک و پیه مادة گاو بی نمک و اما مزمن او احتیاج به خاکستر صدف و ودع به 

و همچنین زفت رطب و مقل به چرک خانة زنبور عسل و میعة  یهادوآب دریا و یا اشق تنها یا به دیگر  به مطبوخانجیر 

البطم زفت و هم  از این اجزا مرتب سازند علک مرهمو سوراخ گردند  اگر خنازیر شوند 495سائله و مغز گاو کوهی 

است مویزج صمغ کمون فلفل بیخ لوف بهروزة چرک خانة مگس عسل قرومانا خاکستر پوست بنج کبر عاقرقرحا 

سرگین میش و بز و شحوم خصوصاً شحم خنزیر و بز اهلی و بز کوهی سیما برای سوداوی و همچنین دماغ ماکیان و 

ادة گاو و خصوصاً وحشی و ادهان بارده برای مادة گرم مثل روغن گل و بنفشه و حاره برای کبک و مادة گاو و مخ م

راتینج ناف  بود  مرهمو بیدانجیر و هرگاه این اورام به مشکل گردد  بابونهمادة سر و مانند روغن سوسن و شبت و 

پذیرد و  صلب گردد یا نه عظم می ودش میاند ورمی که در اصول اذان پیدا  صاحب جام  و گیالنی از طبری نقل کرده

و  کنند میماده و اکثر اطبا در این هر دو قسم این ورم فرق ن آب بهو گاهی از انصگردد  میگاهی از ضربه و لطمه حادث 
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نمایند و مریض را از این تدبیر به سبب رجوع ماده به سوی حلق و عضالت  می ضماددر ابتدا به مبردات و رادعات ماده 

و واجب است که در ابتدای این ورم که از سنقطه یا لطمه یا ضربه حادث شود به  کنند میآالت تنفس هالک  داخاه و

و قبل از این  نمایند یدوای مرکب از مسکن الم مثل موم روغن و مبرد و محلل مانند کاسنی و آرد جو و صندلین م

مادة سر یا اعضای داخل باشد  آب بهگر ورم از انصجمله مبادرت به فصد و اسهال کنند حتی که ورم تحلیل پذیرد و ا

به اسیائی که ماده را به سوی خارج مائل سازند مثل روغن بنفشه گرم کرده و  نماینداست که تضمید و تکمید   واجب

االرشاد مضروب به زردی بیضه و اندکی از روغن  خمیر تر ش مضروب به روغن و یا تخم مرو سفید مدقوق به حب

به شیر میش حتی که مثل خاگینه گردد و مانند اینها و اگر به این تدبیر جذب ماده حاصل  مطبوخبه گندم خیری و یا 

نشود محاجم کبار بر آن گذارند و امر به مض او کنند تا آنکه ماده به سوی خارج منجذب گردد و هر گاه یقین حصول 

باشد به بند ش و نهادن رفائد و عصاره بیرون آرند و  در آن ریم آنچهماده و غلظ و نضج آن شود ورم را شگاف دهند و 

چون ماده پاک شود و حرکت فکین بر مریض سهل گردد اول بمراهم لینه به عده به مرهمی که خشک کند عالج 

و مریض را از حرکت و سخن بسیار من  کنند و عالج ورم که در مثل این موض  حادث شود ضد عالج سائر  نمایند

حوالی جراحت باقی ماند به مراهمی که در آن شحوم .... دا و هر گاه جراحت خشک گردد یا نه و صالبت اورام استدر ابت

 ضمادو اگر با ورم تپ باشد برگ بارتنگ و برگ حما  هر دو در سرکة نو یا شراب پخته  نمایند ضمادداخل باشند 

سوراخ گو ش فتیلة مبلول در نیل به سرکه حل تحلیل و تسکین دهد و در این همه عالج واجب است که در ... کنند کا 

است که  ضماداصول گو ش و اقرب آنها به نف  این ...نهند و بهترین اشیا در تحلیل صالبت  آمیختهکرده و روغن گل 

 مطبوخالحر  و گاهی این صالبت را به طین نمایند ضماد آمیختهنیل یک جزو و خاکستر حلزون پنج جزو به موم روغن 

و اگر در این جا تپ شدید نباشد تضمید و تمریخ به  کنند می ضمادحتی که آب بسوزد و طین باقی ماند  آب دریا به

نویسند که اگر این ورم سوداوی باشد عالج  انی و ایالقی میجروغن زرد کهنه نیز صالبت بیخ گو ش را تحلیل کند جر

آب کشنیز تر  تا ورم زیاده نشود یا سرب را به بالثعل عنبکافوری و آب  مرهماو اول به چیزهای سرد باید کرد چون 

و  شود میتذنیب گاهی ورم در نرمة گو ش حادث  نمایندبدن از مادة سودا به مطبوخ افتیمون و مانند آن  تنقیهو  سائیده

 و عرق گاوزبان الثعلب عنبدر آن بعد فصد و مسهالت معجون عشبه همراه عرق ....  گردد میر به جذام جگنده شده من

و آن عبارت از جراحت و شقاقی است که در بیخ  قالع اذنبود مصفی خون ناف   ادویهو دیگر  افتد میو شربت انار مفید 

رخاوت جلد و  سبب به گردد میگو ش حادث گردد و چرک زرداب از آن ترشح نماید و بیشتر اینمر  به اطفال عار  

و  نمایندالکتفین  افراط نرمی بشره ایشان سببش انصباب خلط اکال حریف یا مالح است بدان موض  عالج حجامت بین
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و اشیای  نمایندیا بر بیخ گو ش زلو بچسبانند و اشربة بارد رطب مثل نیلوفر و بنفشه و عناب بنوشانند و تلییین طبیعت 

سفید کرده که مرتک نامند و قنبیل و برگ ... تازه بشویند و بعد از آن مرداسنگ حریفه ترک کنند و شقاق را به شیر 

روری ...و مانند آن که مقوی عضو و مجفف باشد بپاشند  االخوین دمحنا و بیخ پده و کات هندی سفید و گل ارمنی و 

کردن یک لحظه سوز ش  ضماد آمیختهبا بول کودک با آب  کنند می استعمالاست سرخ و هنود برای قشفه  که چیزی

دیگر جراحات رطبه را نیز ناف  و اگر مغز تخم کدو هندوانه سوخته پوست کدو و ... لیکن به غایت مفید است  نماید می

سفیداب قلعی گلنار و سختج توتیای کرمانی کوفته بیخته به شیر زنان حل کرده در هاون بمالند که  االخوین دمسوخته 

باشند ...  جوشانیدهجهت قالع اذن مجرب است و اگر اول موض  را از آبی که در آن به مثل مرهم شود و طال کنند 

گلنار فارسی سوده ذرور کنند نیز مجرب و ذرور پوست انار گلنار زراوند قلقطار زاج  االخوین دمعده سفیداب  بشویند به

مجفف قوی  سائیدهواحد نیم مثقال  یک مثقال مر کندر قلقند بریان شب یمانی هر چ ن ششمازو توبال مس هر واحد 

الحدید مدبر بعد سحق ناف  و مرهم مصری و  مر زنگار خشب االخوین دمبسد کف دریا بورة ارمنی  انزروتاست و کذا 

اند و طبری گوید جراحاتی که در بیخ گو ش حادث شوند در آن خطر عظیم است و هر گاه ازرق  ابیض هر دو ناف 

و تلیین  نمایندمینمایند پس هر گاه جراحت در اینجا واق  شود واجب است که فصد سررو  هالک کند میو ورم  شود می

گل موم و قدری شنکار  روغنطبیعت به حقنة لین کنند و در ابتدا به این مرهم عالج کنند که پیه بط پیه ماکیان 

حرکت عنیفه من  کنند و بعد  و از نماینددر هاون رصاص حل کنند و حوالی گو ش طال  آمیختهسفیداب قلعی همه را 

روز هفتم به جراحت نظر کنند اگر قحل و یابس نماید و سفیدة بیضه و گو ش بنفشه برای ترطیب و انبات لحم در 

زیت و  روغنکنند بگیرند موم و  استعمالو اگر رطوبت زائد از مقدار واجب باشد این مرهم  نمایندمرهم مذکور زیاده 

قدر اندک و در هاون رصاص بمالند و سرکه داخل کنند حتی که منتفخ و سفید  ینج و گلنار بهمرداسنگ مقدار وافر و رات

که من  ورم و تسکین حمرت جراحت و ازالة رطوبت و انبات لحم کند و در معالجه  نمایندگردد گو ش را به آن طال 

 روغنو سرکه و  نمایندشیای  مذکور ا که اصول اذن ورم نکند و چون ورم کند و سرخ گردد تبرید او به نمایندرعایت 

 ر  اذنو از مزورات اقصار بدان کنند  نمایندو به آشامیدن ماءالشعیر لزوم  چکانندگل و شیر زنان و مانند آن در گو ش 

که مجازاً انکساراالذن نیز خوانند و آن عبارت است از کوفته شدن و شکستن غضروف گو ش سببش رسیدن ضغطه یا 

وقوع ضربة قوی مفرق اتصال است عالج بعد فصد قیفال یا باسلیق و تلیین طبیعت صبر دو ثلث درم و مر دو دانگ و 

کنند و در نسخة حکیم علوی خان  ضماد سائیدهدرم  مغاث و اقاقیا هر واحد یک درم و راتینج دو دانگ و حنا نیم

اگر  نمایند ضمادبر پارچة کتان آلوده بدان  آمیختهبه سفیدة بیضه  ادویهروسخنج عو  راتینج است و نوشته که این 
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بر  ضمادسوی داخل باشد  و اگر کسر از خارج و میل به نماینداز بیرون  ضمادانکسار از داخل بود و میل به خارج نماید 

از هر دو جانب داخل و خارج کنند و  ضمادداخل گو ش سازند و اگر انکسار به افسنح باشد و اجزای آن ظاهر گردد 

است و  ناف .... مرغ سرشته و یا مغز نان به عسل سرشته به قول ایالقی و شیخ  مر صبر اقاقیا کندذ به سفیدة تخم ضماد

کندر محلول به زیت و یا زفت با شیر و یا زیت و کندر و یا مر و  مادضنافعه ر  اذن است و  ادویهکندر تنها هم از 

و یا کبریت  آمیختهپیاز به لبوس به سویق یا به زردی بیضه  ضمادبه شدخ گو ش و کذا  کند میصدف مکلس نف  

ف و یا لحم صد ضمادقول رازی  ناف  شدخ اذن است و به آمیختهعسل و خمر  خمیر گندم یا به سرکه و عسل یا به به

به رفق تمام  ضمادلحم صدف و کذا اسفیداج رصاص ناف  ر  اذن است بالجمله بعد سه روز  مامیثا و مر هر دو یا به

سمسم کوفته یا  قول گیالنی اگر خوف ورم باشد به  روز بگذارند و به طین حر طال کنند و یک شبانه  جدا کرده به

رباط خفیف باشد  ار است که در این مر  اضمده خفیفة بدون رباط یا بهو سزاو نمایند ضماد جوشانیده آب بهخندروس  به

گل نهند اگر امر خفیف باشد و اما چون ر  قوی بود و در بدن امتال باشد که از آن  روغنو در گو ش صوف مبلول به 

سائر تدابیر به  عده به نمایندخوف ورم عظیم در نواحی سر بود پس فصد که به دست اگر مانعی نباشد و تلیین طبیعت 

و بعد سه روز به آهستگی کشاده نظر کنند اگر مثل ورم ظاهر گردد حلزون  نمایند استعمالعمل آرند و اضمدة مذکور 

گل را م   روغنکنند و اگر ورم داخل اذن پیدا شود سرکه و  ضماداز داخل و خارج  آمیختهخرد بسایند و طین ارمنی 

کار برند و اگر از آن ماده ترشح  د و دیگر ثطورات که در ورم گو ش گذشت بهبچکانن آمیختهشیر دختران خوب بهم 

نماید بر آن این مرهم بهر اندمال گذارند صمغ بطم و زفت رومی هر واحد یک جزو و بهروزه نیم جزو اول قیروطی و از 

ند و این مرهم مخصوص به فرود آرند و بمال آمیخته ادویهموم و پیه بط مرتب کنند و هنوز بر سر آتش باشد که این 

یعنی برآمدن گو ش از موض  خود  انقالع اذناعضای غضروفی است و گویند که این مر  در مشائخ عالج نپذیرد 

درد آن به موض  خود به  نمایندجذب قوی و یا ورم و یا ریاح ضاغط عالج برای امالة ماده فصد باسلیق  سبب به

مالیمت کنند و رفاه نرم نهاده به عصابه بربندند و بعد هر سه روز بگشایند تا آنکه مستحکم شود و اگر بعد از آن درد 

گل که در آن آب برگ خطمی و خبازی و آب بزرقطونا و آب کشنیز  روغنباقی ماند به قیروطی مرکب از پیه بط و 

تمریخ سازند و در سوراخ گو ش نیز نهند و اگر درد ساکن نشود نان جو خشک در آب تر کنند  نمایندسبز انداخته تسقیه 

و آن حالتی است که  497 هرب اذنساخته بربندند  ضمادگل بر آن بپاشند و مثل  روغنتا نرم شود قدری سرکه و 

دماغ به تمامه و یا ضعف قوت ضعف قوت نفسانی در  سبب بهاز شنیدن آواز عظیم و حاد  گردد میگو ش متنفر و متاذی 

فایضه به سوی سم  فقط و نسبت این مر  به جامئة سم  مثل نسبت قمور است به حائسة بصر عالج تقویت دماغ از 
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اطریفالت و خمیرجات کنند و اغذیه و شمومات و مروخات و غیره مقویات دماغ بکار برند و آنچه در عالج امرا  

یعنی  امرا  انفضعف دماغی مفصل مسطور شد حسب حاجت به عمل آورند دماغی حادث از ضعف دماغ و صداع 

بینی و آن نوزده مر  است یعنی خشم و فساد شم و رعاف و زکام و نزله و اورام و بثور بینی و قروح و ناصورة انف و 

ة خیشوم و بواسیر انف و اربیان و سرطان و عطاس و ر  انف و جفاف انف و حکة انف و احتباس شیء در انف و سد

که بعض معالجات بینی مختص به راه بینی نیستند مثل  فرماید میخنان و دیدان انف و انتفاخ انف و انقبا  انف شیخ 

غراغر و اطلیة سر و بعضی از آن اختصاص به بینی دارند چنانچه بخورات و سعوطات و شمومات و نشوقات و نفوخات و 

اید که اول دهن خود از آب پر کند تا دوا به دهن نرود و بر پشت بخوابد و افتد ب ادویههر کسی را که حاجت به سعوط 

در سر سوز ش پیدا  ادویهاین  استعمالسر را به سوی پشت مائل و خم سازد پس دوا به زور باال کشد و گاهی بعد 

و اگر  چکانندر بینی گل و شیر زنان د روغنبنفشه و  روغندر این صورت اگر خود به خود رف  گردد بهتر و اال  شود می

گرم تر کرده بر سر نهند و پیش از نهادن خرقه بر  آب بهدوای سعوط بسی حاد و حریف باشد وقت سعوط نمودن پارچه 

خالف ریزند و اگر سبب مرضی از امرا  بینی سوءمزاج دماغ باشد به  روغنگل یا کدو و یا  روغنسر شیر دوشند و یا 

اطلیه و شمومات و سعوطات و مانند آن که مضاد سبب باشد تبدیل مزاج نمایند در ساذج و ... اشربه و اغذیه و نطوالت 

بدانچه در عالجات امرا  دماغی مفصل مذکور شده و باید که در نطوالت و  تنقیهالطیب و در مادی بعد  بی سنبل

و آن بر دو وجه است یا و آن عبارت از بطالن یا نقصان قوت شم است  حُِشماطلیه و اضمده قصد مقدم راس باشد 

بطالن و ضعف از حس خوشبو و بدبو هر دو و یا بطالن و ضعف حس یکی از آن هر دو و در هر دو صورت مر  

مذکور یا مولودی بود و آن العالج است و یا عارضی و سب آن یا سده است و یا سوءمزاج و سده یا در مجرای بینی 

م زائد و یا از خلط غلیظ و یا از ضبق مجری در اصل خلقت و یا ضربه و واق  شود و آن از ورم و سرطان یا نبات لح

بطم مشاشی معروف بمصفات واق  شود و آن از خلط غلیظ لزج ... های  سقطه مور  آفت عظم باشد و یا سده در سوراخ

آن ساذج ...  ثدی مانندال جلمیباشد و سوءمزاج یا در مقدم دماغ و هر دو بطن یمین و یسار آن و یا در زائدتین شبیه به 

و در کالم او غنه است  گوید میبود یا مادی تشخیص این اسباب چنان باید کرد که نظر کنند که مریض سخن از بینی 

عده در سوراخ بینی مقابل آفتاب نگاه کنند اگر ورم یا سرطان یا لحم زائد  به.... یا نه اگر باشد از سدة مجرای بینی بود 

آید اگر  آید یا اصالً بر نمی سده همتان باشد و اال از مریض بپرسند که نفس از بینی به تصدی  بر می به نظر در آید سبب

آید و ثقل در  آید و یک منخر مدام مسدود ماند از سدة ریحی باشد و اگر گوید که هرگز بر نمی گوید که به مشکل بر می

د از سدة خلطی باشد و اگر کالم مریض بر حال ...ممتن   مقدم سر متصل منخرین نیز در یابد و سیالن رطوبت از بینی
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خود بود و خروج نفس به مشقت باشد و با آن عدم سیالن فضول از بینی باشد سببش سدة مصفات بود و اگر با وجود 

 تغیر کالم نفس از راه بینی به سهولت بر آید و سیالن فضول از بینی حسب عادت باشد سبب مر  در دماغ یا در.... 

دماغی است پس حال گرانی و سبکی سر بپرسند اگر گرانی در مقدم سر .... زائدتین بود و گویند که کدورت باصره 

بگوید و از دماغ رطوبت لزج آید از خلط بلغم باشد و اگر سبکی سر بگوید از سوءمزاج ساذج باشد پس حال تقدم تدابیر 

و قطورات بارد و رسیدن  ادویه استعمالامرا  حاده بپرسند اگر  حار و بارد و رسیدن هوای حار یا بارد و تقدم حدوث

و قدری رطوبت از بینی برآید از سوءمزاج بارد باشد و اگر تقدم امرا  حادة مجففه مانند سرسام حار و تشنج ... هوای 

و حبهه رطوبت باشد و اگر تقدم تدابیر مرطبه گوید و مریض در مقدم سر ....یابس و امثال آن بگوید از سوءمزاج 

عالمات سوءمزاج ساذج و مادی از ... احساس کند و از دماغ رطوبات کثیره منبعث شوند از سوءمزاج رطب باشد 

تشخیص اسباب امرا  دماغی جویند و اگر از عالمات سده خلطی و ریحی و غیره و سوءمزاج هیچ یک یافته نشود 

ضیق منقذ در اصل خلقت بود و انطاکی گوید که  سبب بهشد سببش ضربه چ ن هش و سقطة بینی باشد و اگر آنهم نبا

است پس اگر حار باشد با آن احساس به التهاب و  سبب خشم فساد دماغ به تعفن خلط یا غلظ او یا تحجر او در اعصاب

ناخس کند و مواد رقیق و اشک و سرخی و تیرگی رنگ و استلذاذ به اشیای بارد بود و اگر بارد باشد به عکس این بود 

یادت ثقل در چهره و احساس به ضیق مجاری و ثقل او و تکثف آن و استراحت به نهادن مسخنات از کماد یا غیر م  ز

سعوط کنند و سرکه بجوشانند و در  سائیدهآن عالج در حشم سدی خلطی و بلغمی فلفل و شونیز و کند ش و مشک 

 جوشانیدهو ش تخم کرفس زیرة سیاه در آب شیشی انداخته پیش بینی دارند و شونیز خردل شحم حنظل پودینه مرزنج

بخار آن در بینی رسانند و صاف نموده از آب آن بر مقدم سر نطول کنند و اگر از این تدبیر فائده نشود بعد از نضج 

غرغره کنند و دیگر غراغر  آمیختهانجیر عسل و مری  مطبوخو در  نمایند تنقیهمنضج بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج 

به حب قوقایا نیز  تنقیهل مویزج و عاقرقرحا و خردل کوفته به عمل آرند و بعد از تلطیف و انضاج به ماءاالصول منقیه مث

مادة دماغ اطریفل مقوی به ایارج و اسطوخودوس و شربت اسطوخودوس تنها اگر ماده سوداوی  تنقیهمفید و ابضاً برای 

و بلغمی باشد همراه مغلی اگر اراده نضج باشد ناف  است و نوشیدن یا بلغمی باشد و یا م  شربت لیمو اگر ماده صفراوی 

السوس و بادیان با شکر نیز منضج است و غذا نخوداب به گوشت طیور صالح و مزوره به مغز بادام مناسب  اصل مطبوخ

ج امرا  و ایضاً استفراغ خلط به شبیارات و غراغر و سعوطات و نشوقات و شمومات ملطفه و مانند آن که در اعال

تدابیر مذکور به عمل آرند و فلفل و کند ش و جاوشیر و قرنفل و  تنقیهو بعد  نماینددماغی بلغمی و سدی مسطور شد 

استنشاق نمودن برای  آمیختهقسط یا بادام  روغننشوق کنند و زنجبیل کاشم دارچینی کوفته بیخته به  جند بیدستر
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نرگس گداخته و اجواین خراسانی سوده آمیخته نشوق کردن  روغندر  تفتیج سدة بینی مفید و معمول است و کذا مقل

عده گلقند به  نیز در این باب مجرب اقوال اطبا انطاکی گوید که معالجة خشم بارد شرب ماءالعسل است چند روز به

بادام  روغنو و سقمونیا مساوی به ماءالعسل  جند بیدسترتا ایام به غاریقون و شحم حنظل و  تنقیهدستور بعد از آن 

و زردچوب و شونیز به سرکه سرشته هنگام  زعفرانو  جند بیدسترسرشته حب ساخته شربت یک و سعوط بکند ش و 

و از مجربات برای آن این سعوط  نمایندآن به گالب حل کرده و مالزمت تکمید به جاورس و نان و خرقة گرم  استعمال

النفوذ  تیز بود قوی روغنآن بچکانند که از آن  روغنآمیخته  در قدری زیت سائیدهاست که حلبه و شونیز مساوی 

آن کنند مجرب است و قائم مقام نفط بلکه این اعظم از آن است  استعمالالنف  برآید در امرا  بارده چون ادامت  سری 

با زیت خوب و هم او گوید که از عالج ناف  در تقویت شم و تجفیف مواد سائله و تفتیح سده این است که شونیز را 

و قلب راس به سوی پشت و کذا بورق و نمک و کند ش و شحم  آب بهبعد پر کردن دهن  نمایندبسایند و استنشاق 

گل و موم مجموع و مفرد و غالیه اگر حرارت نباشد مقوی مجاری  روغنحنظل و نوشادر و قرنفل و زهرة مادة گاو و 

پر  آب بهت که شونیز سوده در بول شتر خوب بجوشانند و دهن هواست و عنایت بدین واجب است و از مجربات این اس

زرد بپزند و  روغنو چون نسرین و قرنفل سوده در  نمایندچقندر و عسل سعوط  آب بهکرده سعوط کنند و بعد از آن 

ل هر که بخوردن اطریفل کبیر به وزن یک مثقا نویسد میسعوط کنند سده بگشاید و اخالط منعقده را حل سازد گیالنی 

ببویند که بغایت مفید است ... بدن و دماغ بینی را خوب افشانده  تنقیهو بعد  نمایندشب و هلیلة مربی هر صبح مداومت 

آورند و  زعفرانعده عطسه به مر و  به نمایندبه حبوب و غراغر لزوم حمام و استنشاق اب گرم بسیار  تنقیهطبری که بعد 

جه من  کنند و چون سده بگشاید وشیء لزج باقی ماند انکباب به عمل آورند و بعد پرهیز الزم گیرند و اطعمه غلیظه لز

از این اگر سرفه عار  شود بدانند که ماده رقیق شده بر صدر ریخته در این وقت شربت خشخا ش و شربت عناب 

ده و فنح طریق حتی که سعال زائل گردد و دائم عطسه آورند و تعطیس قبل از ترطیب و ترقیق ما نمایند استعمال

الفار و  محدث انفجار عروق و مورث رعاف و صداع است بعضی گویند که تقطیر آب چقندر در بینی و همچنین آب اذان

بعد گشادن سدة محلل بقیه ماده است و انکباب دارشیشعان سداب افخر برگ ترنج اسطوخودوس اشنه .... سداب و بول 

قنطوریون قرومانا کبابه کاشم بیخ کبر کشوث کمافیطوس نانخواه برگ آزاد  ....انیسون سایخه سیسالیوس فوه ابصن  قر

مفتح سده است همچنین عاقرقرحا افیون دارچینی فلفل سفید  جوشانیدهدرخت برگ یاسمین بادرنجبویه پرسیاوشان 

بیضه نیز مجرب است و یا بول شتر اعرابی در آفتاب  روغناستنشاق نمودن و  آمیختهمناسب  روغنکوفته بیخته به 

مرزنجو ش یا آب چقندر حل کرده بچکانند که منفعت عظیم دارد و خربق سیاه  آب بهتا خشک شود وقت حاجت .... گذ
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مرمکی  جند بیدستردر بینی چکانیدن نیز مفتح سده است و کذا  499.... به زهرة گاو  سائیدهبورة ارمنی شونیز مساوی 

حب بسته در آب مرزنجو ش  سائیدهافیون هر واحد یک دانگ عدس دو درم باریک  زعفرانر واحد یک درم مشک ه

حل کرده سعوط نمودن برای سده بینی که موجب غنه در صوت باشد مفید و کذلک دوام اشمام مرزنجو ش و نمام و 

ر این تاثیر قوی است مطلقاً و مدام میعه را د افسنتینپودینه ناف  و گویند که آب مرزنجو ش را خاصیت عظیم است و 

خشک و کند ش بر آتش انداخته بخار آن در بینی رسانند سویدی گوید که ثطور آب برگ ابخره و کذا سائر مرارات و 

چقندر حل کرده و کذا  آب بهکذا دوائی که معروف به ابوال ابل است و از مکة معظمه آرند و شونیز هر دو مساوی سوده 

آجر و کذا آب بادروج و  روغنو کذا آب پودینه و ابوال ابل و شونیز و کذا  آمیختهشونیز در بول شتر اعرابی  مرزنجو ش و

نفوخ تخم و برگ خشک ابخره و شم کند ش یا عاقرقرحا سوده در خرقة کتان بسته مدام هر واحد ناف  خشم است و 

بادام هر یک مفتح سده و مفید خشم است و  روغنل در نسرین شماً و سعوطاً و کذا عرطنیثا و کذا پوست رته بقدر فلف

ملطفات مثل  استعمالدیگر ادویه مفتح سده که در زکام مسطور گردد و ناف  بود و برای خلط الحج در مصفات 

جلنجبین و سکنجبین و استنشاق سرکه و انکباب بر بخار ریاحین نیز مفید و اگر شونیز فقط یا چند روز در سرکه تر 

زیت یا بول شتر خوب حل کرده چند قطره در بینی چکانند و بگویند که  روغنک نموده باریک سوده بازور کرده خش

مریض نفس از بینی جذب نماید و تا سه روز به عمل آرند سدة مصفات بگشاید و مجرب است و اگر سوزشی بهمرسد 

زة نو که دهانش تنگ باشد نهاده بول شتر بنفشه بچکانند و اگر شونیز زرنیخ سرخ پودینه مساوی کوفته در کو روغن

اعرابی چندانکه آن را بپوشانند بر سر آن ریزند و در آفتاب گذارند و هر روز دو بار یا سه بار کوزه را حرارت داده باشند و 

نه هر گاه بول خشک شود بار دیگر اندازند تا سه دفعه و مرتبة چهارم خشک ساخته قدری از آن بر آتش گذارند و انبو

بر آن داشته سر آن را در بینی نهند و دود آن بستانند تا سه روز هر صبح وشام به این نوع مداومت کنند و بعد از بخور 

جهت خشم که از سدة مصفات باشد نیز سودمند است و  نمایندگل استنشاق  روغنکدو یا  روغنو بنفشه یا  روغن

خربق سفید برابر بسایند و بول شتر اعرابی بر آن ریخته در  همچنین به قول جالینوس شونیز زهرة کلنگ شحم حنظل

مرزنجو ش حل کرده  روغنها سازند و وقت حاجت از آن در قطرة  آفتاب گذارند تا خشک شود پس بقدر دانة عدس حب

کدو استنشاق کنند که برای خشم که از سدة مصفات بود مجرب  روغنو اگر سوزشی محسوس شود به  نمایندسعوط 

چقندر یا  آب بهمقطعة ملطفه چون شونیز و پودینه و شحم حنظل و بول شتر مفرد و مرکب یا شونیز  ادویهدیگر  است و

ملطفه مثل طبیخ بابونه و شبت و فوتنج و مرزنجو ش  ادویهمرزنجو ش یا پودینه حل کرده در بینی چکانیدن و به 

دماغ ناف   تنقیهاستنشاق نمودن بعد تلطیف خلط و انکباب و نطول ساختن و در آن فلفل و کند ش و جاوشیر حل کرده 
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و پودین جبلی و حاشا  جند بیدسترو همچنین تعطیس بکند ش و تبخیر بشونیز بریان در سرکه تر کرده و تضمید سر به 

به سرکة عنصل سرشته مفید و مرزنجو ش نانخواه صعتر سداب تمام قیصوم کوفته بیخته در بینی دمیدن سدة مصفات 

کند و کذا نفوخ عاقرقرحا دارچینی خردل سفید نطرون شیح کوفته بیخته در این باب مجرب است و اگر سبب در را زائل 

بطون دماغ باشد به عالج لیثرغس عالج کنند و صاحب تکملة هندی گوید که اول دماغ را به حب ایلوه پاک سازند به 

پستربول شتر یا گاو  نمایندله یا تونبری تلخ سعوط نفس عضو آب بارکتائی یا بندال یا آب کری تنقیهعده به جهت  

نازائیده یا شراب تقطیر کنند و مکرر از آن بشویند و از نکپهکنی و مشک و مرچ و کایپهل و امثال آن ناس بگیرند و 

ی و اگر تخم تورئ چکاننددر بینی  آمیختهگاو  روغنیاناکگلیسر دانة االیچی خر و چهرکیسرسونئه بقدر یک ماشه در 

او  آب بهبخار آن بگیرند پس  جوشانیدهدشتی سفوف کرده ناس او بگیرند بطالن شم را مفید بود و اگر قرنفل در آب 

عده  به نماینددماغ  تنقیهالنف  است و اگر خشم از سدة ریحی باشد اول به دستور  به قول سرهندی عاجل نمایندتنطیل 

گل بابونه سه ماشه مقل ازرق یک ماشه در اطریفل اسطوخودوس یک نیم توله ورق نقره یک عدد بخورند و دیگر 

معاجین محللة ریاح به عمل آرند و شونیز بزرالبنج بابونه دارشیشعان مکوه هر یک سه توله جو ش کرده صاف نموده در 

بادام  روغنماشه هزار اسفند فلفل سفید مرزنجو ش هر یک دو ماشه در سه  جند بیدسترو نمایندمثانة گاو انداخته تکمید 

و کند ش عطسه آورند و بر مطبوخ تخم  جند بیدسترو به فلفل و  نمایندقطور  آمیختهتلخ و قسط هر یک یک توله 

کوره انکباب محللة مذ ادویهکرفس و خردل و زیره و شیح و نمام و سداب و پودینه و بابونه و مرزنجو ش و صعتر و غیره 

بادام تلخ و نفوخ حرمل و قدری فلفل سفید سوده در سده ریحی جالینوس ستوده است و نفوخ  روغنسازند و قطور 

مفتح سده که مذکور شد به عمل آرند و شم ریاحین  ادویهنیز ناف  است و دیگر  سائیدهپوست بندق هندی خشک کرده 

 تنقیهسمین مفید است و اگر از سوءمزاج بارد ساذج باشد سوای و یا 511حار خوشبو مثل نرگس و سوسن و بابونه 

رسانیدن نیز .... اکثر اوقات بخار آن د جوشانیدهتدابیر مذکوره به عمل آرند و پودینه مرزنجو ش سداب صعتر در سرکه 

شند و کذا و مشک حل کرده با جند بیدسترخشم بارد و ریحی را ناف  است و تسعیط ادهان حاره که در آن فرفیون و 

است و دخان کبریت نیز مفید خشم  ادویهترین  بان حل کرده در اینجا ناف  روغنخیری زرد  روغنمشک یک حبه در 

و نطول سازند و مداومت خوردن پیاز و شلجم و سیر و  جوشانیدهاست و بابونه اکلیل الملک صعتر نمام شیح مرزنجو ش 

گل  روغنآنها بر سر و پیشانی مفید بود و اگر از سوءمزاج حار باشد  قسط و جند در بینی و مالش روغنگندنا و قطور 

و پارچه به صندل و گالب آلوده از خارج گذارند و  نماینداستنشاق  آمیختهنیلوفر بقدری گالب .... العالم و یا  حی آب به

و صندل و  نمایندالب سعوط گل و گ روغنو .... نیلوفر مستخرج  روغناگر حرارت تا بطنین مقدم دماغ رسیده باشد به 
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کافور و نیلوفر و بنفشه و گل سرخ و گل خشخا ش ببویند و چون سنگی گرم کنند و سرکه بر آن پاشند و چشم پوشیده 

آن به بینی رسانند از تکرار این عمل خشم که از سوءمزاج حار باشد زائل گردد و باقال به سرکه تر کرده بر آتش .... 

و تبخیر صندل سفید و دخان گل و برگ آس نیز هر واحد مفید و ایضاً بنفشه بابونه گل سرخ انداخته دود آن گرفتن 

که جهت  نمایندگرم نطول  سر به بخار آن دارند و از آب آن نیم جوشانیدهنیلوفر برگ بید خطمی تخم تورک برگ خرفه 

عده به مثل مورد و  رگ پیشانی کنند به ناف  است و به قول انطاکی در سوءمزاج حار دموی و صفراوی فصد سررو یا....

عده این حب بخورند صبر مصطکی مساوی  و ماءالشعیر به عناب و تمر هندی چند روز بنوشند به نمایندچقندر استنشاق 

کرفس حب سازند شربت مثقال و اگر از سوءمزاج یابس باشد طم  فالح این قسم  آب بهغاریقون تربد هر واحد نصف 

پذیرد و  اً که بعد امرا  حادة مجففه بهمرسد مگر آنکه مریض بافل باشد که گاهی اصالح مینباید داشت خصوص

پرهیز .... بالجمله ترطیب و ترک استفراغ و تعدیل مزاج دماغ به عمل آرند و از اطعمة حار مثل فلفل و عسل و مانند 

 روغنبادام اقتصار ورزند و ماءالجبن به  روغندیرگوشت چوزة مرغ و مزورات ما ش و اسفاناخ و احسای شکر و  نمایند

بادام و جالب و به سکنجبین در بعض اوقات بخورند زهرة گاو ماءالجبن لنیت  روغنبادام اقتصار ورزند و ماءالجبن به 

مثل سفوف مرکب از تخم  نمایندطب  زیاده از آنچه واجب است بهمرسد ترک کنند و یا بر آن چیزی قلبض طب  اضافه 

چون ترطیب بدن و اعتدال مزاج حاصل گردد به شیر .... م حما  و طباشیر و گل ارمنی و قرط و طراشیث خرفه و تخ

بنفشه سعوط کنند و اگر از سوءمزاج رطب باشد هر چه در عالج امرا  دماغی  روغنکدو و به  روغندختران و به 

و هر چه در اقسام عالج امرا   ایندنمرطب گذشت به عمل آرند و بالجمله در جمی  سوءمزاجات عالج به ضد آن 

و اگر از تنگی مجرای بینی در اصل خلقت باشد عالج ندارد  نمایند استعمالدماغی از ساذج و مادی منفصل مسطور شد 

دماغ در اوقات مناسب کنند و  تنقیهمگر آنکه برای محافظت دماغ از اجتماع فضالت در آن و من  انصباب آن از بینی 

و ایارج به چنگ بمالند و اگر متحمل آن نباشد سماق و سعد بر نهار مضن  کنند و بر زبان  نمایندبر اطریفالت مداومت 

لحم زائد و بواسیر االنف یا ر  ... و از جماع حذر کنند و اگر از ورم و سرطان و  نمایندبمالند و از اطعمة غلیظه پرهیز 

و  شود میعالج آن علیحده بیاید و صاحب خالصه گوید که گاهی خشم به تبعیت مر  آتشک عار   نف باشد

 زعفرانعالجش به دستوری است که در موضعش مذکور گردد انشاءاهلل تعالی و جمود به آبرنگ شنگرف بزرالبنج 

عبارت از تشویش و تغیر  مفساد شمساوی همه را مانند تنباکو چندوم در قلیان بقدر طاقت بکشند که مجرب است 

چنانچه اگر مریض جمی  روایح را به یک رایحه  نمایندشامه است از مجرای طبیعی و تشخیص اسباب او از اقسام او 

سوءمزاج ساذج یا حصول خلط ردی در مقدم دماغ باشد و اگر از یک چیز روائح .... احساس کند سببش عرو  مکی از 
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الکیفیه و اگر بعضی روایح محسوس شوند  باشد در مزاج مقدم دماغ از مواد مختلف مختلف دریابد سببش وقوع اختالف

و بعضی نه پس اگر چیزهای خوشبو را ادراک نماید و اشیای بدبو را نه سببش نزد رازی و مسیحی و سمرقندی حصول 

ر اقصای بینی که قوت شامه مادة عفنه در مقدم دماغ یا در زائدتین شبیه به سر پستان است و یا وقوع قرحة متعفنه د

بدان مالوف شود و از آن منفعل نگردد و بقول انطاکی سدة مجاری است خاصه پس نافذ نشود مگر لطیف و هر خوشبو 

چنین باشد و اگر چیزهای بدبو را احساس نماید و اشیای خوشبو را نه سببش اجتماع مادة شیرین دم یا بلغم طبیعی 

زائده و تاثیر اندک حرارت محترقه در آن که به حد رمادیت نرساند پس در هر صورت قوت باشد در مقدم دباغ در آن دو 

شامه مالوف بدان سبب گشته و از آن منفعل نگردد و نزد انطاکی است این قروح یا خلط متغیر میان معدة دماغ بود که 

از دماغ از .... شبو مثل قرنفل است هوا از آن متکیف گردد و عالمت کاین از معده خفت آن وقت امتال و اخذ شیء خو

دم آن بر یک حالت بود و اگر مریض خوشبو یابد بو مدام همی یابد و حال آنکه چیزی از آن موجود نباشد سببش 

مزاج اربعة ساذج از عالماتیکه در خشم مذکور شد نمایند و ایضاً اگر چیزهای بدبو .... سوءمزاج باشد پس فرق در انواع 

درک نکند مگر یک رائحه را ... 510از اشیای خوشبو کراهیت کند سببش سوءمزاج حار یابس است  را خو ش دارد و

خوشبو بود یا بد بود اگر چه موجود نباشد سببش سوءمزاج بارد رطب ضعیف باشد چه برودت و رطوبت قوی باعث خشم 

سنبل دریابد سببش خلط حار محترق یا از همه روائح رائحه واحد مانند بوی فلفل و .... نه موجب فساد شم  گردد می

باشد و اگر به رائحة ذی .... صفرای حاد یا تغیر دم به صفرا باشد و اگر به رائحه عفونت احساس نماید سببش خلط 

رطوبت و کافور ادراک نماید سببش خلط بارد باشد و اگر به رائحه تر ش بو کند سببش خلط سوداوی باشد و سائر روائح 

ند و بدانند که اگر خلط ردی بسیار باشد و یا آن را کیفیت قوی از کیفیات فاسده باشد همیشه رائحه آن ...بر این قیاس 

یت کم باشد و یا در کیفیت ضعیف بود وقت بوئیدن چیزی از ....را ادراک نماید به غیر بوئیدن شیء از خارج و اگر خلط 

ن موجود بودن ....  حاده روائح غیرمعتاده و غیر معدوده خارج به رائحه آن خلط احساس نماید و چون مریض در امرا

زرد و غیرها احساس نماید و در اینجا  روغنشیء ذی رائحه ببوید و م  ذلک به رائحة مثل مشک یا گل مبلول یا 

به نحوی که در خشم گذشت و  نماینداو قریب است عالج در سوءمزاج ساذج تبدیل مزاج .... عالمات ردی باشد پس 

آن خلط است به حسب مناسب از فصد و  تنقیهقسم بارد را ناف  است و در مادی  آمیختهیر عنبر و در آب پودینه تقط

مسهل و حبوب و غراغر و سعوطات و شموطات و غیره که در انواع عالج امرا  دماغی خلطی مفصل مسطور شد و 

از مواد مختلف به مستفرغات مناسبه بعد انضاج آن دماغ و معده  تنقیهائح مختلف شمیده شوند ....آنجا که از یک شیء 

صار بر اغذیة غیر مبخره و تسعیط به معدل مزاج دماغ و ....و بعد از آن به تعدیل مزاج دماغ پردازند و لزوم پرهیز  نمایند
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به ازالة ....  و اگر قرحه نماینددماغ از مواد عفنه  تنقیهمزیل سبب کنند و عطسه آورند و آنجا که بوی بد محسوس نشود 

آن کوشند پس مشک و عنبر و الدن و مانند آن از روائح طیبه تند بود دائم ببویند و سعوط دارشیشعان و کند ش و 

مادة موجبة آن چیزهای  تنقیهو آنجا که خوشبو مدرک نگردد بعد از  نمایندماشه ... قرنفل و سعد و تربد سفید هر یک 

فلفل گرد و تربد .... سکبینج و مر و جاوشیر و کند ش ببویند و در بینی چکانند  و جند بیدستربدبو که گرم باشد چون 

مینمایند و گویند که سعوط صبر و برگ  استعمالوزن همه مساوی میگیرند و سعوطا  کنند میسیاه عو  جندو کند ش 

رزانی بوئیدن شونیز و هزار ید سیاه و گل تاتوره مساوی قوی تر است و شاه ا....سرو و فنجنکشت و دفلی و برنج کابلی 

اسفند که در بول خر تر کرده باشند از مجربات خود نوشته بالجمله این طریق معالجه برای رازی و مسیحی و سمرقندی 

که شخصی که بوی بد دریافت کند و  نویسد میاست و مختار اکثر متاخرین همین است چنانچه حکیم صادق علی خان 

 زروردالطیب و  کانیدن بول خر بسیار ناف  بود و سعد و قرنفل و سنبلچو  چکانندبینی او  مدام در جند بیدستربوی نیک 

ل ان و حب ایارج کنند و شخصی که بوی نیک دریابد و بوی بد نه ...بلغم  تنقیهدر بینی دمند و اگر فائده نشود  سائیده

خوشبو نماید فقط .... و به قول انطاکی عالج آنکه  نمایندخلط محترق  تنقیهمشک دائم بچکانند و اگر مفید نگردد 

و مشک و سکبینج و اخذ محلالت کماواً و سعوطاً و شرباً و آنکه ادراک بدبو  جند بیدسترسعوط بهر شی منفذ است مثل 

 جندغایت مفیدست و از مجربات من سعوط به این مرکب است  به ایارجات کنند سعوط به بول خر به تنقیهنماید خاصه 

ن بنفشه نیم اوقیه همه را بجوشانند تا ....زردآب کرفس هر واحد اوقیه  روغنکند ش قسط قرنفل هر واحد درم  بیدستر

و  شود میکنند و گاهی الدن فلفل سفید هر واحد نیم درم فرفیون رب  درم اضافه کرده  استعمالمختلط گردد و سعوطاً 

دماغ و گرسنگی و تلطیف غذا مالک این امر است و خکیم  تنقیهدانند که است و ب ادویهترین  نیز در اینجا از صالح.... 

که بوی بد دریافت نکند مواظب بوئیدن قرنفل و به سبابه و جوزبوا .... عابد سرهندی نوشته که آنچه مجرب است برای 

این همه بعد  منتن مداومت کردن و.... و مشک در گالب سوده است و برای کسی که خوشبو احساس ننماید بر شم 

حمام و در خلط حار بعد فصد و استفراغ عام نف  تمام دارد و شیخ و تابعین او برانند که هر کسی که  استعمالنقای تام و 

سعوط نماید حتی که اصالح یابد و هر که بدبوی احساس کند و  جند بیدسترکند و بدبوی حس نکند مدام به .... خوشبو 

عوط نماید تا آنکه حال او نیک و صالح پذیرد یعنی به ازاله بوی بد عفن کریه ادراک خوشبو حس نکند دائم به مشک س

به جهت غلبة آن خلط متعفن و استیالی آن بر  نماید میخوشبو نماید همیشه رائحه آن خلط را و احساس به خوشبو ن

کر تشخیص اقسام این مر  روائح خوشبو و علی هذا القیاس و نزد رازی و غیر هم سببش خالف این است و آن در ذ

برآمدن خون از بینی و آن مر  باشد یا عر  امرا  حاده و بواسیر انف و ثبور آن و عر  امرا   رعافمسطور شد 
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نیاز  کشادن رگ بی 511حاده یا در روز بحران افتد و یا در روز بحران افتد و یا در غیر روز بحران و بهر کیف سببش 

ق شبکه دماغ و شرائین آن از شدت امتالی خون و ضربه و سقطه و باشد که بس  حدت خون باشد یا شگافتن عرو

حدت و شدت امتالی خون باعث رعاف گردد پس آنچه به قطرات و اندک اندک آید و خود باز ایستد و یا  سبب بهافعی 

ون بینی باشد به واسطة های باریک اندر بسیار آید و به دیر ایستد و آثار غلبة صفرا یافته شود سببش کشادن دهن رگ

حدت خون یا بخارات حارة متصعده و آنجه به یک بار آید و بسیار آید و بیشتر بعد حدوث صداع شدید و التهاب و مر  

حاد یا عقیب سقطه و ضربه افتد سببش شگافتن عروق مشبکة دماغ یا شرائین او بود به واسطه شدت امتالی دم و 

و یا ضربه و سقطة سر و تاب  او اعرا  فساد افعال دماغ چون فساد عقل و تخیل یا  غلیان آن و یا بحران امرا  حاده

جالسه بدان موض  و  ادویهنرسیدن  سبب بهو این در اکثر غیرقابل عالج است  باشد میسرسام و دوار و سکته و سبات 

ن رعاف عرقی و شیرمانی آن و فرق میا شود میبحرانی در روز بحران امرا  حاده و حمیات دمویه و صفراویه واق  

آید و رقیق و گرم و سرخ خالص باشد و بوثبات و حضرات خارج شود و ایضاً  است که خون شریان به کثرت و بدفق می

رعاف گاه باشد که با دوار معلوم آید ساکن شود و باز عود کند و گاهی دفعهً واق  گردد و سیالن رعاف از احوالی است 

نفعت بود و گاهی باعث ضعف و مضرت شود و آنکه سبب منفعت باشد عقب او راحت و که گاهی موجب راحت و م

سبکی سر از امتال حاصل گردد و رنگ چشم و روی از سرخی شدید و سحنه بعد انتفاخ به اعتدال آید و السیما این 

نه و خاصهً دموی و دماغ و جگر گرم را و در امرا  حاده و اورام باط مزاج و صاحب منفعت مردم کثیرالدم و گرم

الجنب اکثر از آن است که در  و نف  رعاف در ذات باشد میصفراوی و در دماغ پس در کبد پس در حجاب پس وریه 

الریه باشد و رعاف در امرا  حاده و خصوصاً مثل جدری و حصبه سود دارد و بحران بزرگ باشد و آنکه سبب  ذات

زرد غیر معتاد یا رصاصی یا تیره از زردی و سیاهی شود و الغری  مضرت بود و اسراف نماید ضعف آرد و رنگ روی

بسیار پدید اید و دست و پا سرد گردد و اگر چه خون باز ایستد عاقبت محمود نبود و آنکه رنگ او به زردی گراید صفرا 

ن غالی آید و آنکه به روی غلبه کند و تضررا و به خروج خون کمتر بود و آنکه رنگ او به رصاصیت میل کند بلغم بر آ

رنگ او به کمودت مبدل گردد سودا بر آن غلبه نماید و این شدیدالضرر است به نقص خون و غلبه خلط روی و جمی  

کسانیکه رعاف بر ایشان افراط نماید از امرا  ضعف جگر و استسقا و غیرها همین نباشد و شدیدترین ابدان از روی 

اند و از رعاف معتدل انتفاع یابند عالج تبرید از لعاب بهدانه و شیرة  الدم قیقاستعداد برای رعاف مراری صفراوی و ر

و گاهی عرق  کنند میعناب و شیرة مغز تخم تربوز و شربت نیلوفر بدهند و گاهی عو  مغز تخم تربوز تخم کاهو 

ره مغز تخم کدو افزایند و گاهی شیرة تخم خیارین شیرة تخم خشخا ش سفید شیرة کشنیز خشک شی شاهتره نیز می
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افزایند و گاهی صرف عناب به  شربت بنفشه یا شربت صندل اسپغول پاشیده حسب حاجت همه یا بعضی از اینها می

و اگر خواهند شیرة کاهو شیره تخم خرفه عرق بید و شربت عناب و  دهند میعرق شاهتره ده توله و شربت نیلوفر 

چهار ماشه در آب بارتنگ سبز مروق بیخ لوله و آب ساده برآورده  قدری کتیرا سوده بدهند و بعضی شیرة بیخ نحبار

 دهند میهر یک چهار ماشه همراه شربت مذکور  االخوین دماآلس دو توله داخل کرده و یا شیرة گلنار شیرة  شربت حب

لوفر دو توله و یا شیرة بارتنگ شش ماشه شیره تخم خرفه شیرة تخم کاهو شیرة بیخ انجبار هر واحد یک توله شربت نی

شاخ گوزن سوخته طباشیر  االخوین دمصمغ عربی کتیرا هر واحد یک نیم ماشه سوده پاشیده بدهند و گاهی بعد از فصد 

خورانیده شیرة بیخ انجبار پنج ماشه شیرة حب آس شیره  آمیختههر واحد یک ماشه سوده در شربت انجبار یک توله 

اآلس  عاب بهدانه سه ماشه در عرقیات برآورده شربت نیلوفر یا حبتخم خشخا ش شیرة بارتنگ هر یک هفت ماشه ل

و اگر ضعف زیاده باشد مروارید زهر مهرة برّی گل قزبسی گل  دهند میچار توله داخل کرده بارتنگ چهار ماشه پاشیده 

 یختهآممختوم هر واحد یک ماشه در شربت انجبار و شربت یاقوت علوی خان هر یک یک توله ورق طال یک عدد 

االس هر یک نه ماشه در عرق بارتنگ و کیوره هر یک دو توله برآورده شربت  بلسانند باالیش شیرة بارتنگ و حب

سیب و به هر یک دو توله تخم شربتی هفت ماشه بدهند و وقت شام قرص بسد یا قرص خشخا ش بسدی سه ماشه در 

ک دو توله در عرق سیب و ابریشم و بارتنگ هر همراه شربت خشخا ش و انجبار هر ی آمیختهشربت یاقوت یک توله 

سه ماشه دهند غذا کله پایچه بچة بز و چوجة مرغ و عدس و بنوما ش باسفاناخ پخته با  فرنجمشکیک پنج توله تخم 

عده تبریدات مذکوره یا تبرید عناب پنج دانه به  برنج یا نان کنند و اگر رعاف با غلبة خون باشد اول فصد سررو گیرند به

 ادویهرق شاهتره پاو سیر مالیده شیرة تخم کاهو شش ماشه نبات دو توله داخل کرده دهند و چون نوبت بغشی رسد ع

 آمیختهمروارید هر یک ماشه در مربای سیب یک توله ورق طال یک عدد  االخوین دمقابظة مقوی مثل طباشیر که با 

د و غذا آ ش جو شربت نیلوفر و اگر رعلف با شقیقه اآلس سه توله در عرق بارتنگ نه توله حل کرده دهن شربت حب

عده تبرید دهند و اگر رعاف م   به نمایندعده خون از بینی برآید فصد سررو  نزلی باشد که اول جریان آب نیلگون به

صداع باشد شیرة کاهو شش ماشه شیرة کشنیز خشک چهار ماشه نبات یک نیم توله داخل کرده بدهند و آب کشنیز 

 سبب بهاندازند و خون بگیرند و اگر رعاف بعد حبس از خوردن حریرة خشخا ش و بادام  بهم مبنی و به بینیسبز و کافور 

لعاب بهدانه  511و بعد فصد سررو تبرید شیرة  شود میجاری گردد و گاهی از ترشی نیز جاری  گرمی و حدت ماده باز

عرق  الثعلب عنبو عرق شاهتره و شربت نیلوفر دهند و اگر رعاف بعد ضربه رسیدن دوام نماید در این تبرید عرق 

ص بسته بر سر گذارند و آب حل کرده دهند و گل ملتانی آمله در آب ساگ سرخ سوده قر... گاوزبان عو  عرق 
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طال کنند و گاهی عو  تبرید نقوع عناب ... کشنیز سبز و شیر دختر کافور سوده آمیخته در بینی اندازند و باالی سر 

پنج دانه سپستان نه دانه کشنیز خشک آمله گل نیلوفر هر واحد شش ماشه در آب تر کرده شیرة کاهو شیرة مغز تخم 

و یا شاهتره کشنیز خشک هر واحد دو مثقال عناب هفت دانه شب  دهند میو توله داخل کرده له شربت نیلوفر د...کدو 

در آب گرم تر کنند و صبح آب صاف گرفته و تخم خرفه هر یک مثقال در آب نقوع شیره برآورده به انصاف کرده دو 

عاف معتاد شود فصد سررو به تکرار توله شربت نیلوفر انداخته یک مثقال اسپغول پاشیده بنوشند و گویند کسی که به ر

کهربا یک ماشه سوده با شربت انحبار بخورد و به قول اهل هند گل پالس یک توله جوشانیده یا خیسانیده قدری 

چندی بنوشنددف  رعاف کند و نوشیدن رب انجبار پنج درم و یا پوست بیخ آن یک مثقال .... شیرینی داخل کرده حاوی 

فذ ان سوده و کذا عصاره آس و کذا خون ظبی کذا .... ت و گویند که شرب برادة شاخ گاو در رعاف مجرب سویدی اس

ضماداً و .... مغز اور زردی بیضة نیم برشت آمیخته و کذا برادة شاخ بقر وحشی هر واحد قاط  رعاف است و همچنین 

 ضمادارمنی یا نشاسته به سرکه سائیده بر سر کهربا شرباً و تعلیقاً و طراشیث شرباً و نفوخاً مفید بالجمله بعد تبرید گل 

کنند نیز مفید بود و اگر حرارت زیاده بود کافور قدری  ضمادبر تارک سر ...... و اگر آمله خشک تنها و یا با گل  نمایند

ر در آب افشرده سرگین خ... و آنچه معمول و مجرب است کافور  چکانندافزایند و کافور در سرکه جوشانیده در بینی 

و اگر قدری افیون اضافه کنند قوی تر گردد و همچنین پشم  کند میکه در حال رعاف را بند  چکانندحل کرده در بینی 

و نفوخ خاکستر خرمهره مجرب سرهندی است و کذا کاغذ سوخته  نماید میالفور حبس رعاف  یدن فی.....شتر سوخته 

تر کرده به گرد آسیا آلوده در بینی نهند بعد از آنکه بینی را به . ...بود ار سوخته در بینی دمیدن مفید و خانة عنکبوت 

کزمازج هر یک نیم ....صمغ عربی تر کرده فتیله ساخته  آب بهگالب و قدری سرکه شسته باشند و یا خانة عنکبوت را 

و یا آهک  سائیدهگج کهنه در آب  ضمادبر آن پاشیده در بینی گذارند و  سائیدهماشه عدس گرد آسیا یر یک یک ماشه 

سر تا  ضمادبر پیشانی و کذا کافور بر ناصیه و یا فوخ و کذلک برگ کنار بر جبن و همچنین .... در سرکه حل کرده 

زبل خر و گالب است و کهائی خرد در  آب بهحاجبین به سرگین گاو تازه که هنوز گرم باشد مجرب و اقوی از آن ضماد 

و  سائیدهلی ....کردن و کذا پوست درخت گولر و برگ  ضمادآّ خمیر کرده بر سر  و کذا آرد ما ش هندی در سائیدهآبی 

و یا شورة قلمی و سرکه  سائیدهبرگ نیب یا اجواین خراسانی و یا یرگ چوالئی  ضمادیا آب کیله سعوط نمودن و کذا 

و کذا نوشیدن صندل  سائیدهز دوب سب آب بهمکیه کرده بر یافوخ بستن و کذا سعوط ....و کذا پوست درخت گولر  سائیده

بر پیشانی و صدغین و تارک سر و کذا کالی تاالب ....  بندولگل ملتانی  ضمادسرخ سوده قدری کافور حل کرده و کذا 

خرفه یا آب ساده و کذلک اسپغول ناکوفته به سرکه سرشته بر پارچة  آب بهاز مجربات اهل هند است و ایضاً آرد جو 
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و مهاور و  اف  و سعوط کافور یک حبه در یک درم آب کشنیز سبز حل کرده مجرب و کذا گلنارطال کردن ن.... نیلی 

است و  هنگام ضعف از کثرت رعاف معمول.... چکانیدن و اگر سریش را در سرکه پخته بر تارک سر  بینیکافور در 

گران  و چون سریش کمان نمایند ضماد بینیگرم بر پیشانی و  نیم سائیدهیش میگیرند و ربعضی گل ملتانی برابر س

تا مؤخر سر بچسبانند و دیگری  بینیگویل که قریب یک انگشت عریض باشند طال نموده یکی از آن از سر ....گذارند 

و چون از  چکانند بینیگاو خام در  روغندو سه قطره ..... از یک بناگو ش تا بناگو ش دیگر کشند و هر گاه خون بند شود 

و اگر فتیله را ...تر کرده فرود آرند در رعاف شدیدالمعمول استاد  آب بهم  شود پارچهای مذکور را معاودت خون خاطر ج

بر سر و  سائیده آب بهگذارند و گل ملتانی یم الد  به سفیدی بیضة مرغ آغشته و کافور سوده بر آن پاشیده در منخر سهائل

تکرار عمل رعاف بند شود و مجرب است و چون مسکه شود دیگر اعاده طال کنند به ....نمایندجبهه و گردن طال 

برگ به برگ بکن هر چه از .... خرفه مکرر شسته و کافور بدان آمیخته سعوط نمایند و برگ کنار و  آب بهنمک را  بی

فوراً رعاف بند شود و یا مازو و کشنیز گرد آسیا کندر صبر و  نمایند ضماداینها بهم نرسد نرم سوده بر پیشانی 

 ادویهفتیله از کاغذ یا پارچه ساخته در آب سرگین خر یا در سفیدی بیضه تر کرده به  سائیدهشب یمانی  االخوین دم

می دمند و اگر فتیله به سیاهی تر کرده در مازوی سبز خام .... مسحوقه را  ادویهنهند خواه این  بینیمذکوره آلوده در 

در  514به انبوبه  ادویهگذارند و یا این  بینیرم سوده آلوده در شب یمانی گلنار حببین نشاسته صمغ عربی مساوی ن

بینی دمند نیز مفید بود و یا نشاسته گل ملتانی گیرد صندل هر یک یک ماشه افیون نیم ماشه کوفته بیخته مسعوط 

و قرطاس سوخته  ندچکان بینیسوده مکیه ساخته بر یافوخ نهند و یا آب پودینه یا کافور در  آب بهو از آمله خشک  نمایند

دمند و یا کندر صبر گلنار نوره زنده قلقطار غبار آسیا حببین خاکستر  بینیدر  سائیدهیک جزو قلقطار نیم جزو باریک 

داخل کنند و اگر حضض کاغذ سوخته ماز و  بینیدمند و فتیله بدان آلوده در  بینیکاغذ مازو مثل سرمه سوده در 

نهند مجرب حکیم عابد است و یا به قول صاحب شفاءاالسقام  بینیبه فتیله آلوده در سوده نفوخ کنند ویا  االخوین دم

در آرند  بینیدمند مرهً بعد اخری و بعد از آن فتیله به سپیدی بیضه تر کرده در آهک آلوده در  بینیآهک سفید زنده در 

و به قول مسیحی سنگ اسیا گرم کرده سزکه بر آن پاشیده بخار او گرفتن قط  رعاف نماید و گویند که آویختن سنگ 

یشب بر سر بالخاصیت مفید رعاف است و گویند که اگر شاهتره تازه را بسایند و آب او بنوشند و چهره و پیشانی و مقدم 

بنوشند برای رعاف حادث از حمیات و غیره مجرب است و اگر از زاج  سائیده آب بهیا شاهتره خشک را  نمایندسر را طال 

نباشد شاخ بز .... گلنار سفیداب قلعی قشار کندر چرم سوخته گرد آسیا شاخ گوزن سوخته و اگر  االخوین دمسوخته 

ی سریش بسد سوخته سوخته گل قیمولیا گل شامو ش گل مغره براده آبنوس اقاقیا بیخ انجبار صمغ عربی کهربای شمع
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بارتنگ و آب خرفه سرشته بر پیشانی طال سازند  آب بهدمند و قدری  بینینشاسته کوفته بیخته قندی در انبونه کرده در 

نهند جهت حبس رعاف مجرب  بینیآغشته در  ادویهسرگین خر تازه تر کرده به  آب بهو فتیله از نسج عنکبوت ساخته 

ذرور کردن و باقی در آب  بینین و گلنار چهار درم کندر دو درم مثل غبار سوده در خا است و مخترع والد حکیم علوی

نمودن مجرب سویدی است و تعلیق رساذ است نیم مثقال بر صاحب رعاف نیز مجرب اوست و  ضمادآس سبز سرشته 

که در قانصة حباری  گویند که تعلیق عقیق که رنگ او مثل ماءاللحم باشد و کذا حجر عاجی و کذا یاقوت و کذا سنگی

و سرگین اسپ محرق به سرکه قطوراً و ضماداً و بفتیله آلوده در بینی ..... برآید نیز ناف  و قلقطار نفوخاً و نشوقاً و طالءً 

تا معصمین سه شب متوالی و ..... نهادن و خضاب هر دو دست به سریش و کذا جنطیانای رومی ده درم حنا بست ورم 

مفید است و در خواص آمده که کعک باکبعض به خون صاحب رعاف بر پیشانی او نوشتن قاط  شستن  آب بههر روز 

رعاف است و بدانند که سوای این تعابیر دلک قدمین و نهادن آن در آب سرد و بستن هر دو باز و وثدیین و بن ران و 

اف  و گویند که خصیتین مرعوف در و بنصر محاذی منخر سائل ن.... و کذا کند میخصیتین به عصابه محکم نیز فائده 

و اطراف ریختن و .... سرکه نهادن همان وقت خون بند نماید و بهر تسکین حدت خون و تغلیظ آن آب سرد برف 

نوشیدن و در دهن گرفتن و در بینی کشیدن و یا برف بر سر نهادن و بر پیشانی بستن و یا صندل و کافور و گالب بر 

یا خرفه به گالب و قدری سرکه تر کرده بعد حلق راس بر سر نهادن و شربت کادی و پیشانی و جگر طال کردن و 

عناب و ریباس و رب به یا شربت سیب و گالب یا رائب تر ش با شربت خشخا ش نوشیدن و عدس مقشر و برنج پخته 

د فصد سررو باریک حالبات بند نگردد و خوف سقوط فوت نباش استعماللیمو خوردن ناف  بود و در صورتیکه از  آب به

اندک به تفاریق برآرند و محجمه بالشرط بر ساقین  آید و خون اندک کشایند از جانی محاذی منخر که از آن خون بر می

و گویند که وض  محجمة ناری زیر پستان جانب  نمایندو فنخذین کشند و بر دو ش و شکم نهند و امر بمص شدید 

دا تسکین و تبرید و تکثیف و در انتها وقت ضعف حبس باید کرد و پیش از الحال قط  کند بالجمله در ابت رعاف فی

ضعف اماله از زلو و یا حجامت و اگر امتالی خون و ذرور عروق باشد فصد سررو ضرورست و اال نه و استعمال مبردات 

که با تپ باشد فصد او و تقلیل غذا مناسب و در مشائخ بهر اماله حجامت قفا به جای فصد باشد و جالینوس گوید رعافی 

انف  از فصد مرفق است و  اطراف در آب گرم قاط  رعاف است و فصد رگ کتفی از خلف....را زائل کند و بقول رازی نها 

گویند که در رعافی که از سعوط دوای حاد بهم رسد آشامیدن این تبرید حابس رعاف زهرمهرة خطائی جواهر مهره 

لیسیده باالیش شربت حیب و انجبار هر یک دو توله  آمیختهربت یاقوت یک لوله خاکستر تیواج هریک یک ماشه در ش

پیشانی به طحلب در شیر بز سوده و سعوط آب  ضماددر عرق بیدمشک و عرق ابریشم هر یک هفت توله حل کرده و 
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قشر در شیر بز همه سر بعد تراشیدن موی سر به دال مونگ م ضمادزن مساوی و .... برگ بید ساده و آب پشم ضفادع 

دور کرده  ضمادو بعد ساعتی .... گل یک  روغنو گل گرئل و سدا گالب و یاسمین سفید هر یک دو توله و  سائیده

و غذا خشکه  بینیزیختن آب یخ بر تارک سر و گردن به فاصله دو سه وجب تا یک گهری و نهادن پارة برف در سوراخ 

ر رعاف از استنشاق گرد گج و غیره عار  شود و بعد فصد سررو و گرفتن و اگ کند میدر یک روز قط  .... با باالئی 

کدو و  روغنو بعد برآوردن آن از بینی ...  515گذارند و اندکی بر پیشانی و تارک  بینیخون به دفعات پارة برف در 

ست و پای و خصیه و یا به مسکة گاو همه سر و کف و د چکانند بینیخشخا ش و بادام و شیر زنان و با خر مساوی در 

از پشم غوک و برگ بید ساده و کشنیز و داودی و گل گرهل و صندل سفید و گل ارمنی هر یک نه  ضماد... چرب 

به شوره پرورده بر سر ریزند و از حرکات عنیفه و هوای حار .... ماشه بر پیشانی و صدغین و یا فوخ نهند و یا آب 

ن مغز تخم ...الئی ماست دهند و اگر از بوئیدن مشک و جند افتد شیر زن و خر بپرهیزند و غذا دوغ گاو و یا برنج یا با

و شربت آلو و نیلوفر هر یک دو توله در عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هر یک پنج  چکانند بینیپزدبه و کاهو برابر در 

بن از شیر خر به شربت نیلوفر نوشانند و توله حل کرده بنوشانند و غذا آ ش جو به شربت نیلوفر دهند و ماءالقرع یا ماءالج

اگر ..... کنند و سلطان محمد مراد در مجربات خود از ابن بیطار نقل کرده که شاخ نفر  استعمالاضمدة قابضه مبرده 

مرعوف بخورد مجرب است و اگر غبار برنج که هنگام  سائیدهرعاف از طرف راست باشد و شاخ چپ از چپ باشد در آب 

رعاف قط  کند و مغز خروس خام در رعاف سقطی و ضربی به تجربه  نمایندسعوط .... د کردن او بهمرسد کوفتن و سفی

جاب دماغ قط  کند و نفوخ خاکستر ....االدویه کوید که خون کبوتر ضماداً و قطوراً رعاف حادت  رسیده و صاحب جوام 

العمل است و گویند که رعاف گاهی از گرمی و  موی مطلق نف  به آن می نماید و جمله انافخ لطوخافی االنف قوی

و بر سر بمالند که مفید افتد و  چکانند بینیکدو سرد کرده در  روغنبادام و  روغنها مفید نیاید  و این عالج... خشکی 

شود و ایضاً برای  به غایت ناف  بود و زود برطرف  چکانندو اگر قدری کافور در این روغنها حل کرده  چکانندمکرر 

تسکین حرارت و سوز ش بینی که منجر به رعاف شود شیرة مغز تخم کدو شیرة مغز تخم تربوز لعاب کتیرا لعاب بهدانه 

 فرماید میو مجرب است و شیخ  کند میکشند که خون بند  بینیقدری سنگ جراحت سوده داخل کرده در آمیختهبا هم 

شود سبیل عالج او آن است که تا سقوط قوت محسوس نگردد .... اف بحرانی و مانند آن و آنکه از نفس خود که رع

و در این حالت واجب است که هنگام  رسد میحبس او نکنند و بس است که نوبت به خروج چهار رطل خون  آب به

و در رعاف که به سبب  نمایندبس رعاف حا ادویهشدت افراط رعاف به حبس او پردازند و اما غیر آن را عالج به 

از آن قبل از حدوث او و تعدیل خون آن به اغذیه و اشربه مطفیه .... استعداد بدن و صفراویت او افتد دوام استفراغ 
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جانب مقابل مشارک و .... چون باریک بگشایند  نمایندواجب است و فصد بهترین عالج است که بدان حبس رعاف 

واق  شود و گیالنی گوید که عالج رعاف بحرانی به حبس جائز است چون به حد سقوط قوت  خصوصاً هر گاه غشی

رسد و در آن هنگام بگیرند صبر و مندر هر دو جزو در آن فتیله مبلول به سرکه آلوده در بینی نهند و یا دقاق کندر و 

گذارند و  بینیرکه تر کرده بدو آلوده اندر کتان به س.... و صبر و مر مساوی کوفته بیخته فتیلة  انزروتو  االخوین دم

اند و با مبرد .... حابس رعاف و خون یا  ادویهدمیدن ناف  است توضیح  بینیدر  سائیدهشب یمانی و نشاسته مثل سرمه 

حسب مغلظ مجمد و یا مغریه لزجه و یا حادة کاویه و یا ذوالخاصیت و یا جام  دو یا سه امر مذکور و هر واحد از اینها به 

التیش و اقاقیا و گلنار و گل سرخ و عدس و مازو و کزمارج و  ضات مثل عصارة لحیه....اما  نمایند استعمالسبب موجب 

مبردات مغلظه بعضی از آن .... حضض و عصارات برگ آس و عوسج و برگ امرود و برگ به و عصی الراعی است 

اند مثل افیون و کافور و بزرالبنج و تخم کاهو و  ردات بالقوهاند یخ و برف و آب شدیدالبرد و بعضی مب مبردات بالفعل

و اما مغریات مثل غبار آسیا و  مطبوخعصارة برگ او و برگ بید و آب شگوفة خرما و قاقلی و عصارة بارتنگ همه غیر 

و قلقطار و  و اما کاویات مثل انواع زاجات االخوین دمارمنی و گل مختوم و .... دقاق کندر و صمغ عربی و سریش و 

 استعمالخورنده گوشت و سوزاننده و خشک کنندة عضو و لیکن واجب است که اینها را به احتیاط  ادویهزنگار و غیره 

و اما ادویات  گردند میو بعد سقوط او از اول زیاده باعث شر و فساد  کنند میچه بس است که خشک ریشه پیدا  نمایند

مذکوره یا به  ادویهج و آب پودینه و خانة عنکبوت است و بدانند که اقسام خاصیت مثل سرگین خر و آب بادرو.... 

اما سعوطات پس  نمایند می استعمالو طال و یا شموم و یا حشو  ضمادطریق سعوط و یا نشوق و یا فتیله و یا نفوخ 

شگوفة خرما ... ا عصارة بلح و ی چکانند بینیبگیرند آب شکوفة خرما و اقاقیا هر واحد نیم اوقیه کافور یک حبه مدام در 

و آب کشنیز  نمایندالتیس و کافور به عمل آرند و ایضاً آب بلح م  عصارة گندنا و یا آب مالح مر قطور  م  عصارة لحیه

آب خیار مر به کافور و یا عصارة بادروج به کافور و یا آب بارتنگ به گل مختوم ....  مطبوخبمرات و یا عصارة قاقلی غیر 

النف  است آب سرگین  که مجرب سرهندی است و یا عصارة عصی الراعی به آن هر دو و آنچه درین باب بالغو کافور 

ور ...خر تازه است و اگر خروج خون به کثرت محسوس شود و احتیاج داغ بینند زنگار محلول در سرکه اندک اندک 

ت قبض و تبرید و ایضاً آبی که در آن افیون بارتنگ به جه آب بهسعوط گلنار باریک سوده  استعمالو ایضاً  نمایند

در آب بادروج یا آب برف م  آب کراث مفید و کذا سعوط اخثای  516گداخته باشند بنابر تجمید ناف  و حضض سوخته 

آس تازه و یا مداد به سرکه حل کرده و یا عصارة  آب بهبقر محرق به سرکه مخلوط و یا خون صداه و یا کافور دو حبه 

مامیران و یا آب گندنا به سرکه و کندر و یا اثمد به عصارة بلح حل کرده و یا عصارة صداب به سرکه و یا عصارة برگ 
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رگ البان و یا صدف م  لحم او کوفته در سرکه حل کرده و یا آب ثمر یا ب انجیر و یا قلقطار ب  عصارة کراث و یا حب

گل و یا پوست  روغنمغیالن و کذا آب کاهو به کافور و کذا عصارة برنجاسف به سرکه و کافور و یا آب پوست طل  به 

و یا آب  سائیدهکشنیز سبز و یا آب برگ طرخون و یا آب شجرة آبی مالک یا حلزون بری به سرکه  آب بهبیضة سوخته 

سعوط کردن منقول از اهل هندو  آب بهفر انار خام برابر سوده هوفاریقون هر واحد قاط  رعاف است و بلیله گل معص

معمول والد مرحوم است و مؤلف گاهی در این بعض ادویه دیگر مثل گل ارمنی و صمغ عربی و کافور حل کرده به 

سوخته  و یا کاغذ چکانند بینیدر  سائیده آب بهاالثر یافته و یا کندر افیون کافور هر یک یک حبه  عمل آورده و سری 

پوست تخم مرغ سوخته اقاقیا مازو سوخته در سرکه سرد کرده پوست انار تر ش کندر مر صدف سوخته شادنج مغسول 

و اگر کافور چهتر ذانگ افیون کندر مر  چکانند بینیبادروج در  آب بههر یک یک جزو کافور رب  جزو کوفته بیخته 

ته شب یمانی بریان مازو در سرکه سوخته عصارة لحیة صدف سوخته شادنج هر یک سه درم قرطاس سوخته زاج سوخ

الحمل بسرشند و خشک کنند و سه بار چنین  هر یک چهار درم بکوبند و بپزندو به عصارة لسان االخوین دمالتیس گلنار 

د خون آمدن از بینی باز دار چکانند بینیدر  سائیدهها ساخته نگاهدارند و به وقت حاجت چیزی مناسب  کنند پس قرص

و اگر قرطاس مصری سوخته پنج مثقال مازو سبز سوخته در سرکه سرد کرده ده مثقال کشنیز سوخته هشت مثقال 

سعوط سازند رعاف قوی را قط  کند و اما نشوقات پش استنشاق آب سرد ممزوج به  آمیختهکوفته بیخته در آب بارتنگ 

رعاف که از  نمایندربی و افیون قدری آمیخته استنشاق سرکه ناف  است و اگر در آب آملة سبز و آب کشنیز سبز صمغ ع

القطرب و کذا پشک شتر سوده و کذا زاج و کذا غبارالرحی و کذا  باشد مفید بود و کذاا عصارة سراج بینیانفتاح دهن رگ 

یا فتیله به سفیده کهربا هر واحد ناف  است و انا فتائل بگیرند فتیله و در سیاهی و ادوات آلوده زاج سوده بر آن پاشیده و 

نهند و ایضاً از عصارة برگ قریص و پشم خرگو ش و سرگین خر  بینیمرغ آلوده قدری کافور سوده بر آن پاشیده در  تخم

خشک یا تر و عصارة گندنا و کندر فتیله سازند و آنچه مجرب است فتیله رسوت سوخته و آب بادروج است و ایضاً فتیله 

الرئیس است و همچنین فتیله از زاج و کاغذ  یبر به سرکه و سفیدی بیضه مجرب شیخاز غبار آسیا و دقاق کندر و 

بادروج و کذلک عصارة به گالب تر کرده در قلقطار و صبر آلوده و یا عصارة در آب گندنا  آب بهسوخته و قشار کندر و 

و یا عصارة از نسج عنکبوت و  تر کرده نعناع خشک سوده پاشیده و یا عصارة اسفنج و زفت گداخته در سرکه تر کرده

قلقطار و زاج و اندکی زنگار بکار برند و بدون زنگار مجرب سرهندی است و به قول صاحب کامل هر سه اجزای اول 

مساوی باریک کوفته در سرکه سرشته بر فتیلة کتان طال کرده در بینی نهند و یا فتیلة پشم خرگو ش در کندر و سرکه 

و یا عصارة  آمیختهند آلوده و ایضاً عصارة زاج سوخته دو جزو افیون یک جزو در سرکه به سفیدی بیضه سرشته باش
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پوست بیضه سوخته در سیاهی مازو مخلوط کرده و عصارة نورة مغسول به سفیدی بیضه مجرب است و یا پهئکری 

گذارند و یا عصارة از نسج  بینیگلنار مازو صمغ عربی افیون سوده عصارة کاغذ به سیاهی آلوده دوا بر آن پاشیده در 

گذارند و یا به قول قرشی افیون رب  درم غبار آسیا گلنار مازو  بینیعنکبوت و قلقطار محرق با سرکه سرشته ساخته در 

پر کنند و گالب و کافور بر پیشانی  بینیسرگین خر سرشته به خانه عنکبوت آغشته در  آب بههر واحد نیم درم سوده 

 آب بهبادروج یا  آب بهکندنا یا  آب بهاقیا و تراب کندر و قلقطار و زبل حمار تر یا خشک پشم خرگو ش و یا اق نمایندلطوخ 

و شب یمانی آلوده به عمل آرند و ایضاً  االخوین دمنهندو با فتیله از گرد آسیا و کندرو  بینیخرفه فتیله  ساخته در 

ت انار تر ش شب یمانی مساوی باریک سوده در آب قرطاس سوخته پوست بیضه سوخته شاخ گوزن سوخته اقاقیا پوس

السمک سوخته و مثل او کافور  که مجرب گیالنی است و کذا غری...  بینیبرف آمیزند و فتیلة خر کتان بدان آلوده در 

ة الفور قط  رعاف کند و یا به قول مسیحی فتیلة خرق نهند که فی بینیسوده به سرکه آمیزند و فتیله به همان آلوده در 

نهند و اگر مازو شب یمانی  بینیکتان در سیاهی آلوده به مازو محرق مطفی به سرکه و شب یمانی و کاتفور آغشته در 

بدارند نیز مجرب است و یا  بینیگلنار نشاسته صمغ عربی سوده بر فتیله کاغذ که به مداد تر کرده باشند پاشیده در 

در  سوختهنهند و یا مازو ...  517گندنا بسرشند و فتیله  آب بهقلقطار اقاقیا موی خرگو ش خاک کندر سرگین خر همه 

سرکه سرد کرده دو ماشه زاج سیاه چهار ماشه شب یمانی شش ماشه کافور یک دانگ کوفته بیخته فتیله کتان به 

 آمیختهنهند و یا فتیله به سرکه آغشته و به زیره آلوده و یا به قلقطار ... ین دوا گردانیده عصارة سرگین خر آلوده و در ا

کشنیز سبز سرشته به فتیله  آب به.... نهند و کذا فتیله برگ بیخ سوده و کذا فتیله صدف م  لحم او کوفته و کذا  بینیدر 

پارچه کتان بسته بسوزند و  سوختهاما نفوخات حضض تنها  گذاشتن ناف  است و بینیآلوده و کذا فتیله از کلخ ساخته در 

افشانند و همچنین غبار آسیا یا غبار گل خزف سفید یا نورة  بینیدر  سوختهغوک  و ایضاًدمند  بینیخاکستر او سوده در 

جفف ثمر و لپ م پوستدمند و کذلک  بینیو زاج مساوی در  سوختهو شاخ بز  سوختهقشار کندر و کاغذ .... مطفی 

و اگر به آن گل کالل باشد جید تر بود و سر آن  نمایند.... مسحوق مجرب و بگیرند تگرگ و در کوزه کرده تجدید 

الفور رعاف بند گردد و یا  فی نماینددر بینی نفوخ  سائیدهببندند حتی که در سایه خشک کنند و به وقت حاجت مثل غبار 

اند بیضه درست را بسوزند تا سفیدی آن سیاه گردد و  بعضی گفته به عمل آرند که مجرب است و سوختهبیضه  پوست

چرایته و گل نسرین و تخم گل و قرنفل هر واحد درم مر مازو هر واحد نیم درم  و ایضاًدر بینی دمند ....  سائیدهباریک 

مساوی نرم  وختهسقرن اصل و قشر بیضه و بسد و کهربا همه .... اندکی مشک و کافور در بینی ایام متوالی بدمند 

رعاف و یا دارمانی .... االث است  سوده عجیب سوختهو ودع محرق سوده ناف  و نفوخ پر طاوس  سوختهسوده و کاغذ 



886 
 

و  نمایندنفوخ  سائیدهدمند یا کهربا سوده و یا بسد مروارید  بینیخاکستر آن را در  سوختهسرخ را با خون رعاف آغشته و 

نیز  سائیدهده نفوخ کردن مجرب است و نفوخ شب یمانی و نشاسته مساوی مثل سرمه خر خشک سو.... کذا کندر سوده 

و سرمه قاط  رعافی است که از حجاب دماغ عار  شود و اقوی از این .... مفید و نفوخ اخثای بقر محرق مسکن رعاف 

یا جمله مثل کحل غبار آس االخوین دم سوختهزاج  سوختهزبل حمار محرق است و نفوخ قشار کندر قرطاس مصری 

گل ارمنی صمغ عربی کوفته بیخته در بینی دمیدن مجرب است و  االخوین دممجرب حکیم عابد است و کذا  سائیده

نفوخ خاکستر انبویة وووو مغسول مجفف به غایت مجرب و همچنین خون خروس خشک کرده در بینی دمیدن مجرب 

شادنج عدسی  سوختهانار والیتی صدف  پوستسرد کرده ... . سوختهمازو  سوختهبیضه مرغ  پوستو یا کاغذ سوخته 

 سوختهتپر ....  سوختههر یک سه ماشه کافور یک نیم ماشه نفوخ کنند و یا دارائی سبز کهنه  سوختهمغسول خرمهره 

نفوخ شب یمانی و سرمه و کذلک نفوخ  و ایضاًغبار آسیا هر یک سه ماشه بکار برند  االخوین دم سوختهشاخ گوزن 

و  نماینددمند و یا کهربا گل سرخ گلنار مازو برابر نفوخ  بینیالتیس کافور در  عصارة لحیه.... شقایق و اگر گل مختوم 

عده فتیله در  دمند به بینیو نوره سوده قدری در  االخوین دمکذا خاکستر قرطاس و عفص محرق مطفی به سرکه و 

مکد یک جزو قلقطار نیم جزو  سوختهودع  سوختهنهند و یا کاغذ  بینیتر کرده در دوای مذکوره آلوده در سفیدی بیضه 

مساوی باریک سوده  سوختهدر سرکه سرد کرده و قلقطار  سوختهدمند و یا زاج مصری و کندر و مازو  بینیسوده در .... 

نهند و اگر گلنار مازو افیون گرد آسیا  بینیاشند بدان آلوده در و سرکه تر کرده ب.... نفوخ کنند یافتیله پارچه کتان که در 

دمند در  بینیو قدری از آن به انبونه در ... را به گالب  بینیمساوی نرم سوده اول  ادویهکهربا همه  االخوین دمکافور 

گل ..... نالنیس صمغ عربی مق االخوین دمقشار کندر نشاسته  و ایضاًحبس رعاف از مجربات حکیم علوی خان است 

 استعمالبه دستور  سائیدهمغره گل شاموس کافور نشارة آبنوس حضض شاخ بز محرق اویم محرق گرد آسیا باریک 

 سوختهکاغذ  سوختهپارچة  سوختهوالد حکیم ممدوح است و حضض مکی گل ارمنی کدو ..... نمودن از مجربات حکیم 

باشیر کوفته بیخته نفوخ کردن از مجربات فقیر است و یا قلقطار ط سوختهآمله خشک افیون صمغ عربی کتیرا کهربای 

دمند و اگر شب یمانی قلقطار  بینیهر یک یک جزو بسیار باریک ساخته در  سوختهصدف  سوختهنیم جزو قرطاس 

 سوختهمطقی در سرکه کافور کاغذ  سوختهمغسول مازو سبز  سوختهودع  سوختهقلقدیس زاج شاخ گاو کوهی  سوخته

دمند رعاف شدید را بند کند و جالینوس گوید که سرمه یک جزو شب یمانی مازو گل ارمنی مکد نیم ...ک ساخته باری

و آب آس مکد یک جزو و آب کشنیز نیم جزو چندانکه مضاعف .....  آب بهجزو کهربا رب  جزو مثل غبار بسایند پس 

و  نمایند استعمالبه طریق نفوخ ... و وقت حاجت باشد صالیه کنند تا غلیظ گردد و شیاف ساخته خشک کنند  ادویه
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طالی کل بدن به گل در آب سرد سرشته خیلی ناف  است و گویند که نفوخ برگ سداب یابس و یا تخم آن سوده و کذا 

پان هشت برگ خشک انجزه سوده و کذا خون خشک کبوتر و کذا برگ خشک کدو و کذا گل آن و کذا گلنار و کذا 

و کذا مازو محرق و بلوط محرق مطفی به سرکه و کذا راتینج سائیدهو کذا مازو مثل غبار  سوختهبردی  فوه ابصن  و کذا

بیضه و کهربا و ودغ سوده و  پوستسوده و کذا اسفنج محرق و کذا بقم سوده و کذا کشنیز خشک بریان سوده و کذا 

و کذا زیرة کرمانی سوده نیز هر واحد قاط  رعاف است و نفوخ حجر احمر رومی سوده مجرب  سوختهکذا کبد ماغر 

 سائیدهزاج شب یمانی مساوی باریک  االخوین دمسویدی است و این قرص نیز مجرب است قرطاس محرق مازو اقاقیا 

ساعتی  نمایند استعمالنفوخ آس سبز قرص سازند و خشک کرده باریک سوده نفوخ نمایند و بدانند که هر گاه  آب به

و اما ضمادات و  نمایندو باید که نفوخ به انبونه  نمایندبکیرند و آنچه به سوی دهن نازل شود و از خون تبزق  بینی

اطلیه بگیرند آب برگ بید و برگ انگور و برگ آس و گالب همه را سرد کرده خرقة کتان تر نموده بر پیشانی گذارند و 

ارد قابض مخدر معروف بگیرند و در عصارات بارد و قابض مثل عصارة اطداف بید و عوسج و شاخ ب ادویهکذلک جمی  

و برگ حارف و کرم و کمژی و  ضمادو  نمایندو طال  ضمادانگور و برگ امرود و بهی و عصی الراعی حل کرده 

ه گل ارمنی و اقاقیا و آرد سفرجل و گل سرخ تازه به سرکه کهنه و اندک آرد جو سرشته و کذا طالی راس و جبهه ب

عدس و گلنار و صندل و کافور و قدری افیون مجرب حکیم عابد سرهندی است و یا گل ملتانی مغز تخم کدو کشنیز 

التیس گل ارمنی آرد عدس گل سرخ آرد جو  و اگر رعاف شدید نماید عصاره لحیه نمایند ضمادآملة خشک بر پیشانی 

گ بید برگ خشخا ش زاج مصری قلقطار محرق مساوی کوفته بیخته با سرکة تند صندلین گلنار  فارسی یرگ کرم یر

التیس  و یا به قول مسیحی و جرجانی آرد جو خطمی گل ارمنی اقاقیا عصارة لحیه نمایند ضمادسرشته بر جبهه و یا فوخ 

هه به جبسین محرق و طالی جب نمایندگلنار صندل و اندکی کافور و افیون به سرکه سرشته بر سر و پیشانی طال 

هر .... منخول در سفیدی بیضه سرشته مصطکی کندر بر آن پاشیده و یا جبسین و عدس و گل ارمنی ناف  است و 

رعاف را قط  نماید و یا به قول صاحب کامل اول  نمایندانفحه در آب سرشته بر منخرین گذارند یا در داخل آن لطوخ 

انار گل سرخ مکد یک جزو عدس مقشر دو جزو حضض برابر  پوستزوی سبز آب شدیدالبرد بر سر ریزند بعد از آن ما

که به برف سرد کرده ..... کنند و اگر خرقه کتان ب ضماددر آب آس و گالب سرشته بر جبهه و یا فوخ  سائیدههمه را 

یا گل ارمنی عصارة  و نمایند ضمادبه سرکه  مطبوخ سائیدهباشند تر کرده بر تارک نهند قوی تر خواهد بود و یا لوبیا 

سازند  ضمادبه سرکه سرشته  سائیدهالتیس آرد عدس آرد جو گلنار مکد یک جزو کافور افیون مکد رب  جزو باریک  لحیه

عدیل است و یا آرد عدس آرد لوبیا  طال کردن بی بینیبه سرکه بر حوالی  سوختهو گویند که سرگین کبوتر یا خر 
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و اگر آرد جو گیر و گل  نماینددر آب آس تر و سرکه سرشته بر سر طال  صندل خطمی آهک کشته و قدری کافور

نشاسته صندل سرخ گچ کهنه گل اجاع هر یک نیم توله کافور افیون هر یک یک ماشه با .... ملتانی آمله هر یک سه 

یف خان صاحب از مجربات عم حکیم شر نمایندال طسرکه و گالب یا آب بکن یا آب کشنیز سبز بر پیشانی و تارک سر 

عدس مقشر صندل  و ایضاًبر پیشانی طال کردن  سائیدهاست و کذلک نشاسته صندل سخ گل ملتانی به سرکه و گالب 

که مجرب است و یا صندل سرخ تخم  نمایندمورد بر یافوخ و پیشانی طال  آب بهسفید خطمی مامیثا گچ و اندک کافور 

و آرد جو گلنار اقاقیا عصارة  نمایندگیر و مساوی گرفته طال  کاهو آب کشنیز آب خیار آب خرفه کافور شاهتره

که برای رعاف  نمایند ضمادبر پیشانی  سائیدهالتیس افیون صندل سفید از هر یک سه درم کافور دانگی به گالب  لحیه

ک یا آب برگ مورد یا آب برگ تا آب بهتر و مجرب است و یا اقاقیا نشاسته گل ارمنی گلنار مساوی کوفته بیخته  قوی

بارتنگ و کذا صدف م  لحم او کوفته و کذا  آب بهوکذا گلنار  سائیدهبرگ آس  ضماد و ایضاً نمایندبارتنگ سرشته طال 

به سرکه و کذا زبل حماروحشی به زردی بیضه و کذا افیون به گالب حل کرده هر  سوختهغبار آسیا و کذا استخوان 

آهن گران آرد نخود ..... تر از این این است که آمله گل سر شود و دخ واحد ناف  است و کذا آمله در سیر بز سوده و قوی

ین خر تازه شمیدن ناف  است و و اما شموطات سرگ نمایند ضماد سائیدهبریان هر یک هفت ماشه در آب گل سدا گالب 

کافور و سرکه و صندل بوئیدن و کذا شم ارائح منتن و کذا شم کافور تنها و کذا شعر جدی بخوراً ناف  و .... کذا گالب 

تعلیم به قول  نمایندرا پر  بینیآید  و یا سائر پنبه گه از نبات بر می.... اما حشایا پس به ریشه نی و بسر جاروب و به پنبه 

بارک مقبل منخر سائل و ..... یخ در رعاف صعب کائن از غلیان حرارت شدید باشد یا انفجار شرائین البد است از فصد ش

از حجامت موخر سر به شرط خفیف و بر پستان مقابل تعلیق بال شرط و گاهی به اخراج خون از فصد قیفال یا از رگ 

دد فی الفور ساکن شود و این در رعاف شدید وافر بکار برند که غشی کند و چون مؤدی تعتبی گر... کتفی چندان جار

قبل از آنکه قوت سائل شود و اگر به  نمایندو حفر احساس ....  519الفور مبادرت کنند چون  بلکه واجب است که فی

اخراج خون است که .... حفر شدید یعنی به قوت و دف  شدید نباشد و لیکن به قطرات و یا به نوائب باشد در این صورت 

و هر گاه فصد به مبلغ کفایت رسد الزم است که به تغلیظ خون متوجه شوند  نماینداز فصد اندک اندک بمرات متوالی 

بدانچه مبرد او باشد و آنچه مغلظ او بود و اگر چه مبرد نباشد مثل عناب و حجامت بر مقاومت دم غالب قدرت ندارد 

و نهادن محاجم بی شرط بر کبد اگر  نمایند استعمالاو را بکاهند بعد از آن بلکه واجب است که اول به اخراح از فصد 

واجب  و ایضاًرعاف از طرف راست آید و بر طحال اگر از یسار باشد و بر هر دو اگر از جانبین بود از اجل معالجات است 

ف  ناف  و الزم است که نطول به غایت نا بینیاست که اطراف ببندند حتی که خصیتین و قدمین از ساق و بستن هر دو 
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است که احتیاج به نشانسیدن انسان در آب بارد به برف افتد حتی که اعضای او به سبزی ...سرد کنند  آب بهبسیار 

و اکثر بر سر او آهک کشته صرف یا آهک محلول به سرکه .... گرایند اگر مانعی مثل هزال و شیخوخت و ضعف قوت 

یاه مبرد به برف می ریزند حتی که خدر آرد لیکن گاهی ریختن آب شدید البرد خون را در و بر سر او منمایندغالف می 

بادروج  آب بهپس افراط او نشاید و بیشتر ضرورت به فتائل قویه زنگاریه افتد و  گرداند میاغشیه دماغ منجمد و منعقد 

آب به برف سرد کرده در دهن گیرند و  درم سعوط کنند و کمتر از این نیست که..... م  کافود و به مومیائی خالص

پس  شود میرطل خون از آن خارج .... ماند تا آنکه زیاده از بست رطل تا بست  بدانند که اکثر انسان در رعاف زنده می

به .... و اما اغذیه مرعوف عدسیه به سماق با  گردد میسبب قط  رعاف  شود میمیرد و بیشتر غشی که از آن واق   می

انند آن است مثل رمانیه و تفاحیه و حصرمیه و سماقیه و رجلیه و کاهو به سرکه و غیره مزورات بارد بالطب  و حصرم و م

بالفعل بر برف سرد کرده و پنیر تازه اغذیة موافقه مناسبه برای مرعوفین است و لباب نیز محمود است و کذلک 

صفراویت خون باشد مفید و .... که مستعد به رعاف برای آن جوشانیدهشیرهای جوشیده تا آنکه غلیظ گردد و بیضه 

به سبب آنکه در آنها تقطی  و تلطیف است پس بقول صاحب  کنند میها بیشتر به صاحبان رعاف مفرت  ترشی

و آنچه در آن قیض م  حموضت باشد اختیار کنند و سرد کرده به عمل آرند و رشته  نمایند استعمالین ....شفاءاالقسام 

ناف  و رعاف که بر سبیل بحران باشد اگر افراط کند ..... لزوجت و نغربة او و اسفاناخ و ملوخیا به جهت بنابر این 

بدهند و اوستاد ...فواکه به شربت نیلوفر شیرین  آب بهشوربای چوجة مرغ دهند و در ابتدا سویق شعیر یا مغز نان مغسول 

باشد یا به نفث یا غیر آن هرگاه افراط کند در آن احتیاج به  الدم که به اسهال او گفته که رعاف و جمی  اقسام نزف

تغذی لحوم کنند تا آنچه مستفرغ شده بدل او گردد و خوف سقوط قوت نماند و عادت حذاق در چنین صورت آن است 

و عشا در عشا اال هنگامی که ضعف بسیار باشد در صباح ... نمایند  به ترفّه آن در صباح و من  می کنند میکه امر 

رعاف پیدا میشسود و به قول ... اند و گویند که از کثرت  و خوردن جغرات و نان رطب نیز مفید گفته دهند میرخصت 

صاحب کامل با وجود عالجات مذکوره تدبیر مغلظ خون به اغذیه غلیظه مانند اخبصة معموله به آرد و نشاسته و برنج 

که رعاف بسیار عار  شود همین اغذیه دهند و به پنیر  را از اصحّاو بعضی کسان  نمایند استعمالمشوی ....معمول 

سازند و به قول شیخ جماعتی از مجربین زعم کرده است که دماغ  مطبوختازه و لبل و لحوم حمالن و هرائس و گندم 

واجب است طه باشد و لیکن ....ماکیان از افضل غذای ایشان است بلکه از افضل دوا است برای کسی که رعاف او از 

و از جهت  کند مینف   نماید میکنند و شراب از جهت انکه تقویت  استعمالو به مرات متوالیه  نمایندکه در آن افراط 

و چون اضطرار  نمایند استعمالمضر باشد پس اگر به سوی او اضطرار از جهت تقویت باشد قدری ممزوج .... آنکه مهیج 
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و بر پشت خواب نکنند تا  نمایندشیدن او نشاید و واجب است که محافظت .... به سوی او نباشد و رعاف به اسقاط قوت

گردد و هیجان غشی نماید و ... چیزی از خون به سوی شکم نازل نگردد و منجمد نشود که نفخ معده پیدا کنند و نبض 

و مبادرت به این کنند هر گاه نزول او به سوی معده  نمایندهر گاه چیزی نازل شود مادامیکه در معده باشد قی 

که به سرعت خارج شود و در معده و امعا باقی ماند تفهیم  نمایندبه امعا تجاوز کرده باشند حقنه ...محسوس گردد 

حتی که ضعف و تعیر رنگ پیدا  شود میکثیر م  بواسیر انف حادث .... خالصه کالم طبری در این مقام آن است که 

محتمل باشد و حجامت ساقین و وض  ..... و عالجش اوالً المالة ماده و جذب اوست به سوی خالف جهت  کند می

 مطبوخ... عده به قوت مریض نظر کنند اگر احتمال  محاجم تحت ثدیین به غیر شرط و بستن ساقین و مالیدن قدمین به

ة مرغ و تیهو وتذرو اگر ممکن باشد و اال به لحم حلوان و و از اغذیه غلیظه پرهیز کنند و بر چوج نمایند تنقیهافتیمون 

پس اگر دم رعاف  نمایندبیضة نیم برشت اقتصار ورزند پان ده و از البان و سموک و نمک سود و گوشت شکار حذر 

فور مثل چینی مثل نیم جزو از آن و کا.... بواسیری از این تدبیر منقط  نگردد بگیرند قلقدیس و قلقطار و زاج مساوی و 

رب  جزو از تاجزای آن جمله بسایند و در سرکة کهنه حل کرده و فتیله ساخته در هر دو منخر نهند و اگر خون بند نشود 

سازند و  ضمادآب بر سر ریزند تا آنکه سردی در دماغ محسوس گردد و سفیداب یا آهک در سرکه حل کرده بر پیشانی 

ها بنهند و این هر دو علت چون قرار گیرد و مزاج مریض  گرم پای....ببندند  محاجم زیر پستان و بر نقره نهند و ساقین

اعرا  مانعه از آن .... احتمال نماید هر روز صبح حب مقل یک نیم درم یا دو درم و تا سه درم به قدر قوت علیل و

مائم یا از حدت خون و بدهند و گاهی رعاف غیر از این سبب باعث گرمی مزاج دماغ از مشی در آفتاب یا از هبوب س

و به واسطة انصداع عروق پس اگر عرق منصدع شعبه باشد قط  رعاف سهل بود به  شود میو عروق حادث .... غلیان 

و اگر رگ بزرگ باشد در قط  او تعب شدید بود و کثرت خون به حسب ..... تبرید مزاج دماغ و شم سرکه و کافور منق

 نمایندبحران باشد اعانت بحران .... ن همه قط  سبب است و اگر سبب اندفاع امتالی بدن باشد و طریق معالجة ای

.... عده تعدیل مزاج علیل کنند اگر متغیر شده باشد در مداوات او طریق تطفیه به طور امرا  حاده مسلوک نمایند  به

و  نمایندعدیل او تبرید زیاده غذا اختصار کنند و به اصالح او پردازند و اگر در مزاج مریض حدت باشد بهر تسکین و ت

و هر دو بازو و سااق بربندند و اگر فائده نشود محاجم زیر پستان نهند و از اغذیه .... فصد قیفال کنند و فتیله مذکور دو 

برگ بارتنگ هر واحد یک بافه در آب بپزند .... بر سماقیه و حصرمیه بچوجة مرغ و مزوره اقتصار ورزند و لحیه التیس و 

.... باشند  جوشانیدهگل قدری جوزالسرو  روغنسرو که در  روغنهرا شود و آب او یک رطل صغیر بگیرند و بر آن تا م

به قدر  آمیختهقتا و آب بادروج  آب بهظاهر شود از ده درم تا بست درم ریخته حقنه به عمل آورند و  روغنقوت او در 
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مذکور شد در همه انواع رعاف جائز است و ابن سیار امر میکرد که .... قلقدیس و  استعمالو  نمایندسه درم از آن سعوط 

الحال رعاف منقط   فی....  بینیبه سرکه مخلوط کنند و فتیله بدان آلوده در  آمیختهمثل آن کافور  سوختهالسمک  غری

اند که اگر  ر کردهو بعض اوائل ذک گردید میدیدم که در زمان صیف از نشانیدن در آب سرد این رعاف بند  شد و من  می

است و گاهی رعاف  و کافور بسایند و در سرکه سرشته شمامه سازند هر وقت ببویند قط  رعاف مجرب زعفرانبا ....

و این اگر از گزیدن نوعی از حیات افتد عالجش آن است که خون را  شود میسر حادث ... سبب شگافتن رگی از  به

کبیر از یک مثقال تا یک و نیم مثقال در دو دفعه بدهند و .... ز آن مریض را بگذارند تا آنکه بسیاری خارج شود بعد ا

و به شمیدن او امر کنند و بعد ساعتی دوغ تر ش گاو بیاشامند و در آب بنشانند و اگر قئت  نمایندمنخرین را بدان طال 

و به تمضمض از سرکه کهنه  مریض احتمال نماید شریان صدغین او قط  کرده داغ نهند و ساعتی در آب سرد بنشانند

امر کنند پس اگر رعاف به تریاق یا بتر شریان منقط  گردید خالص او مرجو بود و اگر رعاف شریانی در امرا  وبائی 

و به فصد و  نمایندتسکین خون و اصالح او مسلوک ....نپذیرد بنابر فساد جمی  اخالط و اگر خواهند طریق  آب بهافتد 

بسیار محمود بود .... ل تعر  نکنند و رعاف بحرانی که در امرا  حاده افتد جون بحران صحیح اسهال در مثل این حا

و کذلک اسهال و قذف پهر چه از اینها افراط نماید به قط  آن پردازند و جالینوس گوید که رعاف شریانی را عالجی 

اف هر چون که یاشد اگر مخالف دم نیست اال اماله و بستن اطراف و وض  محاجم بر مراق و انطاکی گوید که رع

باشد پس فصد قیفال از هر دو دست بگیرند اگر رعاف از هر .... طبیعی بود و قوت ساقط نشود قط  او جائز نبود و اال 

 نماینداستنشاق شب و کافور .... دو جانب باشد و اال از دست مخالف و منعشات دهند و تبرید سر به طالی مثل کشنیز 

ها و کذا زیره به سرکه و آب گندنا  و از مجرب  ها و کذا پنیرمایه ها و سرگین  کردن خاکستر جمله مویو دمیدن و طال

قاط  این است  که بگیرند بلح سبز و آب آس هر واحد یک جزو و آب کشنیز نیم جزو و با هم آمیزند و اثمد یک جزو 

این باشد تسقیه داده شیاف سازند و ..... های مذکور  آببه  سائیدهشب مازو و گل ارمنی هر یک نیم جزو کهربا رب  جزو 

قط  ....  دخ سازند که به هر دو طریق مجرب است و خوردن برادة شاخ نر گاو مشهوونزد حاجت سوده استنشاق یا نف

قط  و اگر از این من نمایندرعاف مشکل شود محاجم بر طحال و کبد و قفا گذارند و اطراف بندند و از طین بریدن طال 

افعی رعاف کند قطعاً هالک گردد خصوصاً اگر خون او منجمد نشود و از کالم .... نشود المحاله بمیرد و کسی که 

امرا  باشد لیکن اکثر در آن چندان .... که رعاف اگر چه در بعض احیان مبشر به عافیت  شود میحکیم علی معلوم 

 500.... النف  به مشاهده رسیده  ات معروفه در رعاف صعب قلیلو عالج گرداند میکه بسیاری را هالک  گردد میافراط 

فتم بهر آنکه گاه حدت خون و امرطبات مشهود گشته و چون درین تامل کردم رطوبت را غیر شدیدالمنافات در اینجا ی
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مرطبات در آن قرار یافت و در  استعمالپس در رای من جواز  باشد میحرارت و ناریت آنرا مدخل عظیم در افراط رعاف 

بنفشه بادام به اندک مسکة فائق تازه مخروج کرده به استنشاق آن مکرر به مریض امر  روغنالعالج  رعاف قوی صعب

نمودم و در استنشاق اول خون کم شد و در مرتبة دوم رنگ خون مائل به سفیدی گشت و در کرت سوم محتبس 

رای رعاف سخت به این امر اقرار یافت و جائی تقصیر نکرد فقط و در عهد حکیم گردید بعد از آن مدار معالجة من ب

علوی خان به سبب وقوع جنگ عظیم در بالد هند میان اوالد پادشاه اورنگ زیب تپ وبائی عار  شد و بحران به 

شد و هر کسی که  میماند و در هر روز سه یا چهار بار جاری  و رعاف سه روز یا چهار تا هفت روز می گردید میرعاف 

یافت و هر که حبس خون او به تدبیر  گروید صحت می کردند و خون از خود محتبس می رعاف او به تدبیر بند نمی

 استعمالکردند یا بحران او به رعاف نشد هالک شد و مقصود از بیان خالصة این دو قول اخیر اطالع متعلم به جواز 

افتد و خصوصاً  گاه ضرورت به رعاف آوردن می تدبیر مرعفی است فتذکر مرطبات در رعاف و من  حبس رعاف بحران

در امرا  حار دماغی و در هنگام کثرت خون و من  مانعی از فصد و عند ثقل راس و از این جهت قدما آلتی رعاف آرد 

ز تدبیر ترعیف دغدغه به و ا نماینداند تا بدان بسیاری از امرا  که در عافیت آن احتیاج به رعاف سائل بود عالج  ساخته

اطراف نبات لین خشن است خصوصاً آنکه بر نبات اذخر بروید مانند زهره و در هند نقبیلة برگ درخت لرزان اندرون 

حاده مفتحه  ادویهاز  و ایضاًخارند و شیاف معمول از فقاح اذخر و پودینه دشتی و کذا از گل انجره و کذا ازقنه  می بینی

درآورند و گویند که شم افتیمون و  بینیفرفیون کوفته به زخرة گاو سرشته فتیله ساخته اندر  مثل کند ش و مویزج و

یاسمین بری و فرنجمشک و شابانک به قوت مدام رعاف آورد و کذا نام شماً و سعوطاً و صن  سداب و آب مرزنجو ش 

اند بهر  ای هر دو مر  با هم مشترک و آن انصباب فضول دماغی است و زکام و نزلهسعوطاً و اکل گرسنه مولد عافیت 

لیکن نزد بعضی اطبا آنچه به سوی حلق و  شود میآنکه مبدای علت واحد است یعنی در هر دو سیالن ماده از دماغ 

نازل شود به اسم زکام و بعضی این هر دو را نزله نامند و  بینیسینه ریزد به اسم نزله مخصوص است و آنچه از راه 

رقیق و بسیار متواتر فرود آیدو من  حس شم نماید و بسوی چشم و جلد وجه ریزد آن را زکام خوانند و  بینیآنچه از راه 

چنانچه گاهی به  شود میقیاس نزله به دماغ مانند قیاس مر  ذرب است به معده و نزلة ردی است سبب اکثر امرا  

و بیشتر شهوت کلی از آن تولد  کند مینها پیدا و اکثر قرحه در آ گردد میطرف حلق و ریه به جانب مری و معده جاری 

الریه و  و خناق و ذات گردد میگاهی از آن متولد  شود میو گاهی در عصب به سوی اعضای بعیدتر جاری  نماید می

 و ایضاًالحنب و سل خاصهً والسیما چون نزله حار حاد بود و اوجاع معده و اسهال و سحج هر گاه شور یا تر ش باشد  ذات

حنک و وج  ....  و صدر و وجهو خصوصاً از مخاطی خام ار آن و کذلک سبب ورم گو ش  شود میآن قئلنج حادث از 
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و اکثر تاب  نزله سرفه و گرفتگی آواز و  گردد میدندان و رمد و شقیقه و خدر و صمم و فالج و داءالفیل و دیگر امرا  

  به قول شیخ یا حرارت مزاجی است خاصهً یا خارجی و سبب این مر باشد میحمیات صعب و صداع شدید و قشعریره 

و پیاز یا مالش  زعفرانگرم مثل مشک و جند و  ادویهاز آفتاب باد سموم یا قرب آتش یا گرمی حمام یا بوئیدن 

های گرم بر سرکه چون به دماغ عار  گردد رطوبتی که در آن بود بگدازد و سائل سازد و به سبب سخونت دماغ  روغن

منجذب گردد و نازل شود و از خوردن اشیای حاره حریفه مثل ثوم و بصل و خردل و مانند آن نیز افتد ... بدن  از جمی 

سرد و هوای بارد یا شمالی مکثف ظاهر سرکه بسر رسد و  آب بهعسل ... و یا برودت مزاجی خاصه یا وارد خارجی از 

کنند و السیما وقت ... کند و خصوصاً سر در آن برهنه من  تحلل رطوبت دماغی نماید و آن را به طریق عصر بیرون 

که بدن را  شود میتخلخل دماغ از حمام یا ریاضت یا غضب یا فکر یا مانند آن و گاهی از فصل تخلخل مسام حادث 

خصوصاً بعد فصد بسیار و همچنین در سوءمزاج حار که  کند میسازد و نزله پیدا  مهیا می..برای قبول گرمی و سردی 

حق بدن گردد از تخلخل مهیای حدوث نزله گردد و برودت مزاجی هر گاه قوی شود مستحکم گردد چنانچه در ال

یابد تا آنکه در غایت صحت مزاج و حرارت او سند جهت آنکه چون به سوی دماغ بارد در مشائخ و  مشائخ که نضج نمی

و نازل  باشد میآن به تمامه هضم نگردد و فاضل غذا برسد به سبب ضعف او آنچه بسوی او نافذ شود در .... ضعفای 

گردد چنانچه بخار متصعد بسوی سقف حمام را  پان دوازدههر بخار که متکاثف شود مستحیل به مائیت  و ایضاً گردد می

تواتر امتال و تخمه و خواب بر طعام کثرت نماید و در اکثر تا  سبب بهعار  شود و کذلک گاهی این رطوبات در دماغ 

تر بود و  سبب داخلی و خارجی هر دو جم  نشود نزله و زکام پیدا نگردد و زکامی که از اجتماع دو سبب باشد قوی

مسطور  سمرقندی و غیره اسباب جزئیه این مر  هشت نوع بیان نموده جهار نوع از سوءمزاج دماغ و او همان است که

شد و چهار قسم دیگر از امتالی خلطی از اخالط اربعه در جمی  بدن و ارتفاع بخارات آن خلط از بدن بسوی دماغ پس 

اگر بخارات صفرا غالب باشد زکام و نزله صفراوی گویند و کذلک حسب غلبة خلط دموی و بلغمی و سوداوی نامند و 

ت آن رکث سبب بهیق دماغ که آنچه از فضول بسوی آن متصاعد شود انطاکی گوید که سبب زکام یا از داخل بود مثل ض

و حمام و شم  روغنو غضب و غم و آنچه نفس را حرکت دهد و یا از خارج باشد مثل مقابلة حار بالفعل از  دف  کند

ت در روائح حاده مفتحه مثل یاسمین و گل سرخ و حمل بار گران و سختی حرکت و تغیر وثار که بر سر باشد و برود

اینجا از اسباب سابقه بود خاصهً بهر آنکه خلط را سائل نکند و حرارت را حبس کند و بیشتر عرو  نزالت امزجة رطبه 

سوی ریه فرود آید  و از امرا  مخوفه است اگر به رسد میو مشائخ را و در خریف در ربی  و بلدان شمالیه و جنوبیه بهم 

و نامند به جهت آنکه ماده و باعث اکثر امرا  است بالذات یا بالعر   االمرا  می مو ماده حار حاد باشد و اطبا نزله را ا
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که زکام و نزله حادث از سردی بیشتر از آن افتد که از گرمی حادث شود و صاحبان مزاج گرم  فرماید میشیخ  ایضاً

اصحاب امزجة حاره اکثر ایمن از و  باشند میشدیداالستعداد برای قبول اسباب خارجی فاعل زکام از صاحبان مزاج سرد 

عرو  زکام و نزلة حادث از اسباب بدنی نسبت به اصحاب امزجة بارده هستند چه در دماغ بارد آنچه از غذا به آن 

ماند و به طریق  پذیرد بلکه غذا فاضل می تحلیل نمی شود میسوی او متصاعد  یابد و آنچه از ابخره به نضج نمی رسد می

مثل قرع و انبیق و ریز ش نوازل بر  شوند میو بخارات منقلب به رطوبات بوده نازل  کند میا دف  تنکیس فضول غذا ر

و نزله گاه غلیظ و گاه رقیق مائی و گاه حاد تلخ و شور و گاه تر ش یا بدطعم یا بی طعم و گاه حار  نماید میایشان دوام 

عی و فساد از روی قوام و طعم و کیفیت ماموسه مختلف لذاع و گاه باز و به حسب اختالف مواد و حال آنها در غیر طبی

ترین الوان در نزلة بارد سبزی است پس سیاهی و در حار زردی و در زکام امان است از  و به قول انطاکی خبیث باشد می

 باشد میخروج ماده و گاهی از امتالی همه بدن  جفاف اعضا به سبب بهمثل مالیخولیا است  جذام و افراط آن مفضی به

پس اگر در این هنگام همچنین باشد علت عظیم بود و استعداد برای او واجب گردد و اال امر سهل باشد و عالمت اول 

تساوی نبض در عظم در دموی و بلغمی است و شهوق در غیر این هر دو عالمت ثانی همچنین است زیر غیر سبابه و 

یابد و نوازل و امرا  نزلی وقت وزیدن باد شمالی و خصوصاً بعد  نمیپذیرد و حار از تپ انتفاع  نزلة بارد از تپ نضج می

در فصل زمستان و خاصهً چون بعد از آن تابستان شمالی باشد که در آن باران  و ایضاًهوای جنوبی کثرت می پذیرند 

و  باشند میواد به کثرت با کثرت باران باشد و نوازل در بالد و اهویة جنوبی بنابر امتالی رؤس از م.... کم آید و خریف 

هر گاه تابستان گرم بسیار باشد و در آخر او باران کم آید در زمستان آینده نزالت کثیر بهم رسد و خواب روز در زمستان 

 استعمالزکام آردو فواکه رطب خصوصاً خربزه و تربوز خوردن زکام را تازه کند و کسی که مستعد آن باشد زکام آرد و 

آن در زمستان زکام پیدا کند و بقراط گوید هر که را نوازل بسیار عار  شود طحال او را عار   بسیار و ملش روغن

جذام الم  سبب بهدر این زمان بعض اصحاب نوازل را مطحول یافته و هر گاه صداع با نزله شزیک گردد .... نگردد و 

  عطاس و مال سدید گوید که مراد از نزلة مواد را نزله زیاد شود و زکام در امرا  صدر و اضالع مخوف است سیما م

حار آن است که مادة او حار باشد نه آنکه سبب او گرمی هوا یا آفتاب باشد فقط طریق تشخیص اقسام این مر  باید 

سوی چهره و چشم مریض نظر کند اگر سرخ  که اوالً دریافت نمایند که او حار است یا بارد پس اگر نزله زکامی بود به

با حدت و رقت بود حار باشد و اگر شدت  بینیسوز ش و خار ش و رطوبت سائل از  بینیملمس سرگرم و در  و نمایند

و این نشان بارد زکامی است و اگر نزله .... سده و غنه در آواز معلوکم شود حال سردی رطوبت سائل و دغدغه نیز هر 

احراق و رقت او م  التهاب سر و چهره و چشم  آید با حدت و شدت سوی حلق فرود می حلقی بود بپرسند که آنچه به
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هست اگر باشد حار بود و اال بارد باشد و در این حالت از سردی و غلظ نفث و سفیدی یا کبودی رنگ او و تمدد پیشانی 

عظم و سرعت و تواتر نبض و  و ایضاًمزاج و حار دلیل تام است .... نیز سؤال کنند و انتفاع از عرو  تپ در بارد و 

غلبة هر خلط که یافته .... است بعد از آن به عالمات مخصوصه اخالط اربعه نظر کنند  ردی قاروره دلل حرارت مزاجیز

شود همان خلط فالب باشد و این چنان باشد که هر گاه آثار زکام حار مثل سرخی چشم و غیره با کدورت حواس و 

بود زکام  بینیو گو ش و ردی و خروج رطوبت گالبی از  و گرانی سر و دغدغه و خار ش لهات و لثه 501.... پنکی و 

دموی باشد و اگر با تلخی دهن و تشنگی و صداع و سوز ش سر و چشم و سیالن اشک و خروج رطوبت رقیق زرد رنگ 

بود صفراوی باشد و هر گاه عالمات زکام بارد مشخص گردد و با آن کدورت حواس و گرانی سر م   بینیسوزنده از 

دهن و عدم احساس ذائقه ماکول و مشروب و ثقل زبان و تغیر شدید در کالم یافته شود بلغمی باشد و اگر فرط رطوبت 

در دهن و ادراک بوی دخان  سوختهخشکی در هر دو چشم مدرک گردد و با آن ثقل سر و صداع و احساس مزه چیزی 

بدانکه اصل در عالج زکام و نزله پختن  کامعالج کلی اقسام نزله و زو عفونت هنگام شمیدن اشیاء بود سوداوی باشد 

مغلظات غلیظ گردانند و بارد و  استعمالماده است و آن چنان باشد که قوام او را اعتدال دهند یعنی حار و رقیق را به 

ملطفات رقیق سازند تا پخته قابل دغ  گردد و در امر این غفلت و مهلت روا ندارند که به طول  استعمالغلیظ را به 

بهر آنکه اگر زود پخته نگردد و زائل نشود موجب تولد اکثر امرا   نمایندانجامد بلکه زود نضج داده آن را دف  و اخراج 

و دندان و  بینیمثل امرا  چشم و گو ش و گردد و به هر عضوی که فرود آید آنجا مرضی مخصوص آن پیدا کند 

انکلب و ذرب و سحج و اسهال دماغی و  الجنب و شوصه و درد معده و جوع خناق و سرغه و سل و ذات الریه و ذات

قئلنج و مفاصل و مانند آن و باشد که مادة غلیظ در دماغ محتبس شود و سکته یا صرع یا صداع و شقیقه و مالیخولیا یا 

اند که آماده در دماغ موجود باشد زکان و نزله را بند نکنند بلکه مادة  دمانیا یا دوار و سدر آرد و لهذا گفته سرسام و بسات

مفتحات و مرفقات انفتاح و اخراج کنند و بالجمله در  استعمالو اگر خودبه خود بند شود به  نمایندآن را بالتمام اخراج 

ویت دماغ و معده ضرور است و صاحب این مر  را الزم است که تقلیل خلط و من  ابخره و تق تنقیهاین مر  نضج و 

و  روغنبه تشنگی و گرسنگی و کم خوابی مصابرت کند و تا زکام زائل نشود از خوردن  مهماءمکنطعام و شراب نماید 

فراریج به مر  ملجوم رطبه مثل لحم جدی و لحوم مضطر باشد نزدیک انحطاط  استعمالگوشت احتراز نماید و اگر به 

و از  نمایند استعمالکشک شعیر در نزلة حار و لجوم یابسه مثل عصافیر و بچة کبوتر بریان با شوربای آنها در بارد 

و گوشت غلیظ مثل گاومیش و آهو و غیره و جرجیر شراب و اغذیه مبخره مثل جوز و پنیر کهنه و پیاز و گندنا و سیر و 

 روز فواکه رطبه و روبروی باد سرد و آب جاری نشستن بپرهیزند و خوابچیزهای سخت غلیظ و عفص و شورو ترشو 
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زکام و نزله پیدا کند و اگر چه نزله حار باشد از هوای سرد و آب بسیار سرد اجتناب ورزند و سر را از سردی و هوای سرد 

روز خصوصاًبعد از طعام و  نمالد و از خفتن بر پشت و خواب روغنبر سر ..... به کاله یا عمامه پوشیده دارد و حتی 

خوردن مموضات و لبنیات و سرنگون کردن و حرکت عنیف نمودن و از امتال و تخمه و جماع محترز باشد و بالین پست 

داشتن و پیشانی را بر بالش گذاشته خوابیدن در این اوقات بهتر است و در ابتدا زکام را حبس نسازند بلکه اگر محتبس 

و خداوند این  نماینداماله  بینیو غیره جاری کنند و نزلة نازلة حلق و صدر را به فتیله داشتن در شود از بخور و انکباب 

علت را فصد مناسب نبود مگر در بعضی صور مثال اگر ماده کثیر و حار بود خوف افتادن به طرف ریه و حدوث قرحه 

اجت به فصد و اسهال هردو باشد ابتدا به و به قدر ضرورت خون بگیرند و آنجا که ح نمایندباشد پس آن وقت فصد 

عده مسهل دهند و به قول بقراط در نزلة که بسیار حدت نداشته باشد فصد بعد سه روز مناسب بود و  به نمایندفصد 

و  کند میمعطسات در ابتدای نزله و زکام ضار است من  نضج و جذب فضول دیگر  استعمالعطسة بسیار از خود یا به 

نضج پس اگردر اول زکام خودبه خود عطسه بسیار آید به مسکنات او که در ... است از جهت دف  فضول بعد نضج ناف  

عطاس مذکور گردد باز دارند و همچنین حمام در اول زکام مضر بود به جهت تحلیل رقیق ماده و تغلیظ به قی و در 

ستحمام نباید کرد و کسی را که زکام بسیار آخر آن بعد نضج جهت تحلیل بقایای ماده مفید و اگر با نزله تپ بود ا

عار  شود دماغ او ضعیف بود پس در حالت صحت استحمام و تعریق او را سود دارد و باید که طعام ناخورده اندر حمام 

و چون با نزله نخس به  کند میول ...رود و در آن زیاده مکث ننماید و به تدریج سر پوشیده بیرون آید و حقنه جذب 

...  استعمالو تدخین اکثر تپ آورد و  نمایندتان دریابند دلیل میل ماده بسوی جنب باشد پس مبادرت به فصد جای پس

سعال برای خشونت صدر است نه بهر مواد سر و هر که را نوازل در تابستان و زمستان دوام نماید برای او حب قوقایا 

 استعمالازل بنابر جذب ماده به اسفل بسیار ناف  بود بعد از آن اعضای سافله برای نو.... است و  ترین عالج و مجرب ناف 

ها زیر زانو به دلک عنیف موج  طویل انف   ک مالیدن پای...آن بر امتال  استعمالتکمیدات و تبخرات م  مراعات عدم 

د تراشیدن و سر زو 504تدابیر است و گویند که نطول آب بسیار گرم و استنشاق او در زکام برءالساعه است و موی سر 

سر رسد مسام را بگشابد و مادة نزله را دف  سازد و جمی   پوستخاریدن و شانه کردن به نحوی که شانه به قعر موها و 

دماغ است بهر آنکه اگر آنچه  تنقیهاطعمه مغری  مان  نزله و ناف  اوست انطاکی گوید که مالک امر در عالج این مر  

دد حواس را فاسد و کدر و مظلم گرداند بعد از آن حفظ اعضا از سائل اگر مضرت بدان مهیا به نزول است اگر حبس گر

و لثه متعفن  بینییابند و این یا به من  بود مطلقاً یا به ازالة آنچه حاصل شده بهر آنکه اگر در اعضای فک باقی ماند در 

معده و قصبة ریه کنند و کذا از اعضای سافله اگر شود و التهاب آرد بعد از این اخراج فضول به نفث یا تحلیل از سینه و 
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مواد بدان برسد خصوصاً اگر قاروره متغیر گردد بعد از آن حبس آن اگر افراط کند بعده تقویت دماغ پس این قوانین 

 عالج در نوازل مطلق وافی است و از خواص است که مرکوم چون خرما ببوید بعده صرة آن در پارچه بسته در راه اندازد

و زکام بسوی کسی که آن را بگشاید منتقل گردد و کذلک سرگین استر چون بر آن تفل کرده آن را اندازند و باید که 

در مدت مر  بر پشت خواب نکنند و در خواص آمده هر که ادمان تعلیق آهن نماید حدوث نزالت از آن دف  گردد و 

باقال تنها و یا در سرکه یک شبانه روز تر کرده  ضمادکذا  گویند که گل ارمنی شماً و شرباً مان  حدوث نزله است و

و کذا تضمید غبار آسیا و کذا عودالفرح و کذا کندر سوده در سفیدة بیضه سرشته بر خرقه کتان  سائیدهخشک نموده 

و یا مالیده بر صدغین چسبانیدن مان  حدوث نوازل است و همچنین ذرور مازو سبز و یا تخم عودالفرح و یا سندروس 

شوکة مصریه و یا جوزالسرو و یا برگ شهداانج و یا کهربا هر واحد سوده بر مقدم راس و تغذیه به ما ش ناف  است و 

بخور شکر و شرب جالب آن در نزالت صعب مجرب سویدی است و بدانند که از کالم شیخ و قرشی و غیرهما مستفاد 

یعنی تقلیل ماده موجب به تحلیل و استفراغ و تلیین و که عالج نزله و زکام محصور است در شش اغرا   شود می

مقابله سیب فاعل یعنی تعدیل مزاج و قط  سیالن ماده و تعذیل قوالم و تحریک او به طرف دیگر یعنی امالة ماده به 

جهت مخالف و تقدم من  آنچه از آن متولد شود مثل خشم و قروح امف یا مثل خشونت حلق و سرفه و قروح ریه و 

بدن است در حار به فصد سر ورو و مسهل مخرج  تنقیه استعماله قریب بدان است و ورم آنها اما تقلیس ماده به آنچ

مسهله بلغم راس از مشروبات و حقنجات و قلت اکل و شرب  ادویهاخالط حاره و حقنة جاذب ماده باسفل و در بارد به 

آب یا ترک او اصال یک شبانه روز و اما مقابله بر سبب غاعل در حار جهد کنند به تبرید راسن بدانچه مبرد و بالقوه 

متصل باشد مثل دخول حمام هر صبح بر نهار و ریختن آب بر دست و پا و مسح اطراف و سره و مقعد و مذاکر و آنچه 

نطول از جو و خشخا ش و بنفشه و بابونه و ریختن مبردات بر سر و میل به اغذیه  استعمالبنفشه و  روغنآن باشد به 

بادام برشته و اما در  روغنبه  مطبوخخفیف مبرد و مرطب بالقوه مثل کدو و ملوخیا و اسفاناخ و رحله هر یک از این ها 

تدا کند به تسخین سر و تکمید به خرقه گرم تا آنکه گرمی او به داغ چنانکه دغدغه و عطاس اب نمایندبارد جهد 

محسوس گردد وحفظ سر بر این سخونت و اکثر احتیاج به تکمید از نمک و جاورس افتد و گاه از آب بسیار گرم 

اکیر به کنند و اطراف و سره و مقعد مذ استعمالو نطوالت منضجه و محلله در آن  نمایندچندانکه احتمال حرارت او 

 روغنغار و  روغنسداب و روغن بان و  روغنتر از آن  شبت وبابونه و مرزنجو ش بمالند و قوی روغنادهان حاره چون 

نرسانند زیرا که عمده در عالج نزالت حاره و  روغنسوسن است و به صابون رومی سر بشویند و لیکن باید که به سر 

عث سد مسام و مان  تحلیل بخارات و خروج آنهاست و اگر تدهین راس بارده تفتیح مسام جلد راس است و تدهین آن با
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او جائز بود و چون در نزلة بارد بر سر و پیشانی لطوخات  استعمالالبد باشد برای اثبات تبرید یا تسخین بعد استفراغ 

و به اغذیة خفیف و خردل و قسط و مانند آن به عمل آرند باید که بعد از آن به مثل آب صابون و مانند آن بشویند 

محمره باشد مانند آنکه در آن سرگین  ادویه استعمالو گاهی احتیاج به  نمایندلطیف و مسخن و مجفف ملین صدر میل 

داغ حاجت بر آید جهت آنکه تسخین سر و تجفیف او ناف   استعمالفیسا افتد بلکه به ... کبوتر و خردل و انجیر و پودینه 

مان  است از بهر آنکه حادث خواهد شد اگر مانعی نباشد و باید که در این نوع نزله اندر  است برای آنکه حادث شده و

و بوئیدن مشک و عنبر و شونیز بو داده و رهرة  نمایند استعمالحمام قبل از نضج داخل نشوند بلکه تکمیدات یابس 

ناف  است و به قول بصضی متاخرین کتان کتان نیلگون و نهادن صوف در روغن حار مسخن تر کرده اندر گو ش در این 

بویانیدن افیون و کشنیز سبز و کاهو و مانند آن و از داخل  د شبهر تعدیل مزاج در حار تبرید مزاج از داخل و خارج کنن

های گردن و  به گوشت بزغاله و تدهین مهره قرعیه دماغیه و اسفاناخیه و کزبریهمانند خورانیدن اغذیه سرد و تر چون 

شربت نیلوفر چهار  حلب و خوردنبستن حنا و یا برگ بید و یا ورد و یا  و ایضاًالنف  است از خارج  ه عظیمپشت و خصی

توله در عرق نیلوفر نه توله و اگر به زیادتی تبرید حاجت آید انار میخو ش و هندوانه عرق بید مشک زده و افشرة انناس 

رح ....   505و تسخین دماغ کوشند از داخل امادربازو وان و و سیب و کمرک و غذا بقلة ریحانیه و سرمق به گوشت حل

مثل تکمید جاورس و ارزن و بزرالبنج و بابونه و نمک هندی هر یک دو توله و بوئیدن عنبر و مشک و شونیز بریان هر 

سر بر یک سه ماشه مجموع یا تنها در لتة کبود بسته و بخور جاورس و کهربا و مرزنجو ش و به قول صاحب التجلرب 

و یک ماشه در عسل دو توله ... بخار بابونه و شلجم داشتن بسیار مفیدست و از داخل مثل شونیز و زربناد و بسباسه 

تخم بادرنجبویه یک نیم ماشه اسطوخودوس دو ماشه در یک تولة عسل و غذا کبک دراج و لوه به نان و به جای  ایضاً

االثر است و همچنین خوردن معجون فالسفه و اما قط   و چلغوزه عظیم آب ماءالغس دهند و خائیدن مغز بادام با نبات

تخم  مطبوخکشنیز و آب انار و یا آب  آب بهبارد و گالب و آب عدس و  آب بهسیالن به غراغر مجمدة بارده مثل غرغره 

 و ایضاً نمایندخشخا ش و پوست خشخا ش و عناب و عدس و کشنیز خشک بارد بالفعل برای حار و حار برای بازو 

ساخته باشند در دهن دارند و آب او بل  ننمایند و مثل  زعفرانخصوصاً در بارد مثل حبی که از افیون و میعه و کندر و 

شربت خشخا ش ساذج برای حار و شربت کرنب و شربت خشخا ش که .... اشربة که در حبس نزله آن را خاصیت است 

ابتدا بنابر من  نزله از صدر و هر ... نکنند مگر  استعمالشربت خشخا ش  در آن مر و غیره داخل باشد برای بارد بدهند و

گاه محتبس گردد و احتیاج به نفث افتد این شربت مناسب نبود بلکه ماءالشعیر دهند و مثل بخورات حابسه چون تبخیر 

و کذا بخار  و ایضاًاً و قسط یا با شکر برای حار و بارد هر دو مجرب است و شونیز برای بارد بخوراً و شموم.... سندروس 
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به این تبخیر به کندر و عود خام و سندروس و قسط و میعه .... شراب یا عسل بر سنگ آسیای گرم انداخته و آنچه 

و کافور و .... است و بخور طرفا و گل سرخ برای حار و کذلک شکر طبرزد و باقال و جو در دوغ گاه تر کرده خاصهً 

حار بخور کنند و همچنین بخار سرکه بر سنگ آسیای گرم صاف انداخته ناف  است و بعض  نخالة منقوع در سرکه در

متاخرین گویند که برای من  سیالن ماده در حار شربت خشخا ش و نیلوفر و لعاب اسپغول و بهدانه در عرق نیلوفر و 

و ش داده صاف نموده حضض عدد ج.... مکوه دهند و غرغره از عدس مسلم و مکوه و کوکنار هر یک یک توله عناب 

آ ش .... لیسانیدن بسیار مفید است و  آمیختهقند دو توله  سائیدهنه ماشه داخل کرده بکار برند و تخم خشخا ش یک توله 

السوس گاو زبان پرسیاوشان هر یک هفت ماشه مکوه  دهند اصل مطبوخجو به شربت خشخا ش دهند و اما در بارد این 

چهار توله مالیده صاف نموده و غرغره از بزرالبنج و بادیان و .... گل بنفشه هر یم نه ماشه عناب هفت عدد و خمیرة 

دو سه ماشه کی ... شفاءالحیات و عذبه و کزمازج و کوکنار هر یک نه ماشه کنند و چای خطائی نوشانند و بر شعشعای 

الصخه در عسل دهند و غذا کباب مرغ و دراج به نان خمیری دهند و اما تعدیل قوام مادة حار را به تغلیظ و  و یا حافظ

خشخا ش و کاهو و لعوقات بارد و گرفتن کتیرا و بهدانه در دهن برای تغلیظ مادة حار تا  استعمال نمایندبارد را به تلطیف 

تا که به غلظ خود ایذا نرساند و بعضی گویند که  السوس اصلآنچه مرفق آن باشد مثل  الاستعمبه عمق بدن نریزد یا 

یلقوذا در عرق .... بهر تعدیل قوام ماده بنابر آسانی خروج آن در حار بهر تغلیظ رقیق شربت خشخا ش و یا فریادرس 

بوخ زوفا و شربت اسطوخودوس و یا مکوه و گاوزبان دهند و حضض تنها در دهن دارند و در بارد بهر ترفیق غلیظ مط

جای آب ماءالعسل  بادرنجبویه و گاوزبان دهند و یا عسل در عرق مکوه و بادیان دهند و به.... تنبول و یا فراشیون در 

جهت  تنقیهقوقایا و ایارج علوی خان کنند و پس از .... افتد در حار به حب بنفشه و در بارد  تنقیهنوشانند و اگر حاجت 

طات حابسه .... نزله بند و غراغر و  زمقمزاج حب بیش و حب سیماب و حب چای و حب چوب چینی دهند و  تعدیل

سوی حلق ریزد به معطسات و بهر آنچه لذع منخر نماید  طرف دیگر پس اگر نزله به و اما تحریک او به نمایند استعمال

حجامت بر نقره اماله کنند و همچنین انکباب بر  ستعمالااسفل سیالن نماید به ....طرف بینی جم  گردد و اگر نزلة حار 

و فاریقون و کند ش و فلفل و  جند بیدسترمعطسه مثل خربق سفید و  ادویهسوی بینی و  ریاحین جاذب ماده به مطبوخ

و معطسات خفیف مثل شم افیون و شاخ بادروج و زراوند طویل و گل سرخ  نمایند استعمالخردل است مجموع یا مفرد 

جهت مائل ساختن مادة نزله از  و ایضاًین است و لطوخ باطن بینی به دوای معطس بهتر است از نفوخ او در آن ...ای بر

معطسات تند مثل بوی زنجبیل و کند ش و فلفل گل چینه و زنبق و امثال آن  بینیرای ....جانب سینه و حلق و قصبه 

و اکثر آن به  نمایندآنکه صیانت حلق و ریه از آفت .... قدم به عمل آرند و سعوط علوی خان از مجربات است و اما ت



911 
 

 استعمالبنفشه و تناول آ ش جو به خمیرة بنفشه و آب انار شیرین و  روغناغذیه باشد در خار به تمریخ صدر از 

ئیه بارده و تعوقات لینة بارده و اشربة زوفا استعمالنشاسته و آرد جو و باقال به شیر اگر تپ بود شیر مضر باشد و ....

حسوهای حارة ملینه مثل  استعمالبان و قیروطی حار و  روغنبنفشه و  روغنصدر به .... السعال و اما در بارد مثل  حب

لعوقات  استعمالمثل نان به میفختج و  506 بادام و عسل پان شان و روغناطریه به شهد و مثل آب سبوس گندم به 

زوفا تنها م  اصطرک و شراب آب کرگ در نوازل ناف  است به جهت نضج او و  یضاًو املینه حارّه و اشربه زوفائیه حاره 

ود و گاهی در ابتدا نف  دارد و اما بعد از بدف  غائله در اعضای نفس بنابر انضاج و تلیین و نبیذ به صاحبان نزله موافق ن

در رقیق به زمانة ابتدا من  نضج می  نضج معتدل از آن موافق بود و برای نزلة حار شراب ممزوج الزم است و زهومات

اند تا از آن لذع و آفت عظیم نرسد  نماید و گویند که برای حفظ قصبة ریه و سینه و حجاب که گذرگاه مادة نزله

کنند و این غرغره نیز ناف   استعمالالصحه  ها و غراغر و مطبوخات حابسه و حبوبات مثل حب سیماب و حافظ حریره

بهدانه عناب  عالج زکام و نزلة حارعربی مکوه کوکنار هر یک دو توله شربت شکوفه پنبه پنج توله حلبه بزرکتان صمغ 

سپستان تخم خطمی گاوزبان در آب جو ش خفیف داده صاف تنوده شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و اگر نزله باز 

صمغ  زعفرانهمراه جوشانده زیاده کنند و افیون  آمیختهنایستد صمغ عربی کتیرا هر دو یک ماشه در خمیرة خشخا ش 

ر آن بکاغذ را مثل روپیه تراشیده سوزن زده  آمیختهدر آب کوکنار یا سفیدی تخم مرغ  سائیدهکتیرا هر یک یک ماشه 

خا ش فرو برند و از تخم خش بقد و دانة سوئهحب بسته  ادویهمالیده بر هر دو شقیقه بچسبانند و نیز در آب مذکور از این 

خشخا ش در آب  پوستنازج کشنیز خشک  رک الثعلب عنبکتیرا صمغ عربی عربی نشاسته حب ساخته در دهن گیرند و 

رب جوز  جوشانیدهصاف نموده غرغره کنند یا عدس مقشر گلنار زرد و تخم کاهو عو  کرنازج داخل کرده  جوشانیده

خشخا ش  پوستوالد علوی خان است و یا تخم خشخا ش به عمل آرند که در حبس نزله و زکام حار از مجربات  آمیخته

غرغره سازند که از  جوشانیدهمائین خروماتین کالن مازو برگ توت عناب کشنیز  الثعلب عنبعدس مقشر گلنار فارسی 

مجربات استادی مرحوم است و اگر عناب پنج دانه سپستان ده دانه خطمی خبازی هر یک پنج ماشه کوکنار تخم 

نیز حبس نزله و تغلیظ آن نماید و کذا  نمایندغرغره  جوشانیدههار ماشه عدس مسلم شش ماشه خشخا ش هر یک چ

صاف نموده  جوشانیدهخشخا ش کشنیز خشک مساوی  پوستاآلس  غرغره گل سرخ گلنار خرنوب شامی عدس حب

گل سرخ هر یک  خشخا ش برگ مورد تخم کاهو پوستنافه و همچنین برای تغلیظ مادة رقیق خشخا ش بزرالبنج باقال 

بنفشه و جو مقشر و  مطبوخیک توله در نیم سیر آب بجوشانند تا پاو سیر بماند غرغره کنند و بهر من  نزلة حار نوشیدن 

نیز .... بادام و شکر پخته  روغنخشخا ش م  شربت خشخا ش و حریرة که از آب سبوس و آرد باقال و نشاسته و کتیرا و 
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بادام و یا عناب و سپستان و بنفشه و تخم  روغندر زکام حار رقیق آ ش جو به  یضاًو اناف  و خوردن دیاقوذا مفید 

السوس و تخم خبازی و گل نیلوفر  با شربت خشخا ش دهند و اگر سرفه باشد بر آن بهدانه و اصل جوشانیدهخشخا ش 

ربت بنفشه و یا خشخا ش و و تا سه روز یا پنج روز بهند و به جای طعام و شراب آ ش جو تنها و یا با ش نماینداضافه 

جوشاندة اول را سوای گاوزبان در عرق  ادویهنیلوفر و استاد مرحومی در صورت تپ و خشکی زبان و کثرت تشنگی 

دادند و گاهی جهت نضج نزلة حار و  شیرة مغز تخم کدو و خاکشی افزوده می جوشانیدهو عرق گاوزبان  الثعلب عنب

رماشه نبات ایره خرفه نه ماشه شیرة مغز بادام پنجدانه شیرة تخم خشخا ش چهش جوشانیدهسرفه مویز منقی دو توله 

و گاهی در نزله و زکام حار و  دهند میسفید یک توله داخل کرده صمغ عربی یک ماشه کتیرا نیم ماشه سوده پاشیده 

یرین شش ماشه نبات سرفه برای تسهیل خروج مادة حلق و قصبة ریه شیرة مغز بادام چهار دانه شیرة مغز تخم کدو ش

السوس مقشر  و گاهی برای نزله و سعال اصل دهند مییک توله صمغ عربی کتیرا نشاسته هر واحد یک ماشه سوده 

کوفته دو درم بهدانه نیم درم صمغ عربی یک درم کتیرا نیم درم دارچینی دو ماشه سپستان هفتده دانه نبات مصری  نیم

بنوشند و گاهی در ریز ش نزله و  ثهوهبان جو ش دهند وقتی که نصف بماند بطور یک و نیم توله در پاو آثار عرق گاوز

و عرق گاوزبان  الثعلب عنبانسداد منخرین بهدانه سه ماشه گاوزبان خطمی پرسیاوشان هر یک پنج ماشه در عرق 

و  جوشانیدهو کذلک دانه هیل دوماشه بهدانه سه ماشه کوکنار دو سرخ نبات یک توله  دهند میجو ش داده بطور قهوه 

السوس سه  گاهی در ریز ش نزله و بلغم سینه برای نضج خمیرة خشخا ش خورانیده بهدانه عناب سپستان نه دانه اصل

شربت نیلوفر ماشه تخم خطمی خبازی هر یک هفت ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح جو ش داده صاف نموده 

نوشانند و نوشیدن آ ش جو که در آن عناب سپستان و خطمی و خشخا ش پخته باشند با شربت بنفشه یا  داخل کرده می

خمیرة آن نضج و تغلیظ نزلة گرم نماید و اگر تا سه روز عو  طعام و شراب بر همین اقتصار ورزند بهتر است و شربت 

 مطبوخر زکام حار تغلیظ ماده و تبرید دماغ و تقویت او و نوشیدن قول صاحب حاوی ده خشخا ش همین عمل کند و ب

ورة ما ش م  مغز بادام ... 507عناب ده دانه با شکر ده درم ناف  و اگر با وی سعال باشد سپستان و بهدانه افزایند و غذا 

یا شربت بنفشه و اگر  دهند و اگر با سرفه و صداع باشد طبیخ بنفشه سپستان عناب شکر یا ترنجبین یا خمیرة بنفشه

خوابی باشد شربت خشخا ش و مغز بادام و تخم کاهو مفید و حکیم علی نوشته که اگر نزلة سائل حار باشد جبهه و  بی

شویند و اگر نزله از غیر  اجفان را به قلقدیس و عدس لطوخ نمایند و بعضی قلقدیس را در آب حل کرده از آن روی می

بود جبهه را به چیزی از برگ علیق تر کوفته و یا از آب خرفه و یا آب بهی و آرد جو و  ورم حار باشد و علت قریب جلد

الثعلب یا حلزون مرقوق م  خزف او از بناگو ش تا  یا مازو سوده به شراب و سویق یا شوکران و اسپغول به آب عنب
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رند آرد گندم جریش و مرور کندر به بناگو ش دیگر ضماد نمایند و بالجمله بدانچه مبرد و قابض باشد ضماد کنند و بگی

سفیدی بیضه بر جبهه لطوخ سازند یا طباشیر مر و قاق کندر به سفیدی بیضه استعمال نمایند و گویند که گل بنفشه و 

کذا خشخا ش سفید و کذا ثیل شرباً و ضماداً و بزرالبنج سفید شرباً و غرغره به برگ اجاص و ضماد عصارة برگ انگور به 

ما  جوشانیده هر گاه قوام او غلیظ گردد بر مقدم دماغ نهادن ناف  ....الراعی و کذا سماق در عصیر  عصی سویق و کذا

سوی بینی مدام عطسه گیرند و بوئیدن صندل سرخ به  نزلة حار است الحاصل در انتها بهر امالة ماده نزله از حلق به

بوئیدن و برای سدة بینی و عدم حس شم در زکام حار سرکه سوده زکام گرم را بگشاید و همچنین سبوس جو با سرکه 

باقال در سرکه تر کرده بر آتش نهند و بخار او بکیرند و کذا صندل سفید و سک چون بسوزند و کذلک انکباب به بخار 

حجر آسیای گرم در سرکه سرد کرده و نخالة منقوعه در سرکه بر آتش انداخته و یا شکر طبرزد و برگ مورد بنفشه 

ر گیرند و انکباب بر بخار طبیخ بابونه بنفشه جو مقشر خشخا ش و غسل سر بدان نیز ناف  و برای من  سیالن فضول بخا

رقیق اگر به طول انجامد و مر  دیر کشد پرچه شیشه را بر آتش نهند و کافور بر آن پاشیده چادری بر سر کشیده 

مذکور بخار او بگیرند و اگر کافور رب  ... بر آتش گذاشته  بخار او در بینی گیرند و یا سبوس گندم در سرکه خیسانیده

درم سبوس گندم آرد جو آرد باقال صندل سفید گل بنفشه ثمر طرفا هر یک نیم درم کوفته بیخته در سرکه کهنه 

ها سازند و وقت حاجت بر آتش سوخته دود آن بگیرند در زکامی که از گرمی  شک کرده به گالب بندقه...خیسانند و 

باشد من  سیالن بینی نمایند و در فوائد شریفیه وزن که ادویه و چند آنها نوشته و کشنیز و آمله یک یک درم افزوده بعد 

مهرا پختن به بخور آن امر نموده و بخور حاج حسین نیز ناف  است و غذا آ ش جو و حریره سبوس و حسوء وز و یا دال 

کدو و ملوخیا و رجله و سرمق و بقلة یمانی به روغن بادام مناسب و  مونگ با خشکه و مزوره ما ش مقشر و اسفاناخ و

از نضج به مسهل صفرا و حب بنفشه تنقیه کنند و مسهل از بنفشه و عناب و سپستان و ریشة .. اگر حاجت تنقیه شود

خشت السوس مقشر نیمکوفته جوشانیده مالیده صاف کرده مغز خیار شنبر شیر  خطمی و خبازی و بهدانه و اصل

ترنجبین در آن حل کرده باز صاف نموده روغن بادام بر آن چکانیده نیمگرم نوشیدن نیز در زکام حار ناف  و بعده آب 

است و کذا حب نزله به   الشفای علویخانی و مویز مدبر در من  نزله مجرب نیمگرم استحمام نمایند و تریاق انزله و حب

و به نسخة بیا  حکیم  خان علویحکیم علی مردان خان و والد حکیم نسخه حکیم محمد باقر و حکیم احمدو اصول 

شربت نزله و فریادرس و شربت .... اکمل خان و خمیرة خشخا ش کوکناری و دیاقوزا و رب خشخا ش و سفوف ناف  

 گولر و شربت خشخا ش و لعوق نزاة حار و لعوق شمعون  و لعوق جمیز و قرص نزله بند تالیف حکیم محمد هادی و طال

خلد و لطوخ مجرب حکیم اکمل خان و نزله بند همه در نزلة حار معمول لیکن بدانند که در صورت کثرت ..... و لطوخ 
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گردد و آنجا که ماده سخت گرم و  روی به فسار می.... ماده نزله تا نخست تنقیه بدن نشده باشد حبس نزله روا نیست 

سه .... دی که در عالج امرا  حار دماغی گذشت بدهند و یا لعاب تیز و با حدت باشد اول فصد سررو نمایند و تبری

های سرد چون روغن  ماشه لعاب ریشه خطمی شیرة تخم خیارین هریک هفت ماشه نبات یک نیم توله دهند و روغن

تبرید و صندل تبخیر کنند و به قول محمد زکریا زکام که در صیف عار  شود ... نیلوفر و کدو و استنشاق نمایند و از 

با صداع و تپ بود لعاب ... النف  است  کبد به اطلیة بارده سیما خرقه کتان به آب کاسنی تر کرده مکرر نهادن سری 

بهدانه شیرة عناب شیرة تخم کاهو عرق شاهتره شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و باز شیرة مغز تخم تربوز به 

کنند و کتیرا سوده برای سرفه افزایند و ایضاً بعد فصد در منضج بارد جای شیرة کاهو شربت بنفشه عو  شربت نیلوفر 

عو  کاسنی و شاهتره و گل سرخ داخل کرده شب در ... السوس مقشر  سپستان بست دانه تخم خبازی چار ماشه اصل

وشانند و غذا آ ش کرده بن... عرق شاهتره و مکوه و گاوزبان هر یک هفت توله خیسانیده شربت بنفشه یا نیلوفر چار توله 

جو به شربت بنفشه یا نبات و یا اسفاناخ یا برنج خورانند و به جای آن آب عرق مکوه و نیلوفر و سه چهار روز هر دو 

هر یک شش توله خمیره بنفشه و گلقند هر یک چهار توله شربت سنا سه چهار توله روغن .... وقت دوا داده خیار شنبر 

شله کهچری و صبح تبرید لعاب بهدانه و ریشه  508هند و پهر آب مونگ و شام بادام هفت ماشه افزوده مسهل د

خطمی هر یک سه ماشه عرق مکوه و نیلوفر هر یک هفت توله شربت نیلوفر چار توله اسپغول یا تخم ریحان نه ماشه 

وله وقت شب پاشیده دهند و همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل کشنیز یک ت

دهند و صبح شربت خشخا ش سه توله در عرق مکوه نه توله و اگر ماده بسیار تیز بود و زکام با صداع و شقیقة شدید 

منذر بخ سرسام و با تپ باشد بعد فصد سررو و تبرید و ضماد و سعوط صداع حار روز ششم برایی نضج ماده گل بنفشه 

السوس چهار ماشه خیسانیده و شیره تخم کاهو  انه سه ماشه اصلخطمی هر ک شش ماشه سپستان یازده دانه بهد

شیره مغز تخم تربوز هر یک شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده بدهند و روز هشتم عناب 

در  پنج دانه گاوزبان خبازی پرسیاوشان گل نیلوفر هر یک چهار ماشه تخم خیارین کوفته شش ماشه مویز منقی دو توله

خیسانده افزوده شیرجات موقوف نمایند و چون نضج ماده از قاروره ظاهر گردد روز دوازدهم اسطوخودوس جهار ماشه 

و مغز فلوس شش توله ترنجبین چهار توله روغن بادام شش ماشه  طبیخسنای مکی یک توله گل سرخ چهار ماشه در 

ب روز دوم تبرید از لعاب بهدانه شیره عناب شیره کاهو افزوده مسهل دهند و به جای آب عرق مکوه و دو پهر نخودا

شربت بنفشه اسپغول پاشیده دهند باز مسهل و تبرید به دستور و اگر با نزله و زکام حار بواسیر و قبض و تپ و دردسر و 

شربت  غلیان رطوبات بدنی باشد تبرید از شیرة عناب ده داته شیره کاهو یا شیره مغز تخم کدو و شش ماشه عرقیات
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بنفشه یا شربت نیلوفر خاکشی دهند بعد تسکین برای نضج ماده عناب پنج دانه بهدانه سه ماشه بنفشه خبازی 

السوس هر یک چهار ماشه سپستان پانزده دانه خیسانیده شیره کاهو شیره مغز تخم کدو هر یک شش ماشه گاهی  اصل

خطمی شش ماشه گاوزبان چهار ماشه در نقوع اضافه شیره خیارین شربت بنفشه دهند باز برای نضج ماده سوداوی 

کرده شیره تخم کدو و خیارین موقوف کنند و خاکشی شش ماشه افزایند پس اگر آثار غلبة بلغم دریافت شوند برای 

تلطیف آن مویز منقی ده دانه زوفا پرسیاوشان هر یک سه ماشه افزایند نکته بدانند که در نزلة حار شیرجات مثل 

دهند لیکن چون مر  طول کشد بادیان سوده پاشیده می افزایند به رعایت معده تا از شیرجات معده  غیره می خیارین و

اند که شدت حرقت چشم و کثرت اشک را که در زکام عار  شود و استنشاق آب بسیار گرم  خراب نگردد بعضی گفته

فصد قیفال و شرب ماءالشعیر با شربت بنفشه و بعده الحال دف  کند ابن هبه اهلل گوید که عالج زکام حار  به تکرار فی

اندک آب انار و استعمال آب آلو به جالب و ترک غذای حار وشراب حار و تقویت دماغ به شم روائح بارد مثل بنفشه و 

نیلوفر و بعد نضج ماده دخول مریض در حمام و در صورت کثرت سیالن انکباب بر بخار شکر و صندل و کافور و باقال 

جو و سبوس در سرکه تر کرده و حذر از خواب بر پشت و بعد اصالح تغذیه به مزورة آب انار و احتراز از امتالء و  و

تعر  هوای گرم است ابو سهل گوید که در نزله و زکام کائن از حرارت ودی آن است که از آن رطوبت رقیق حاد 

و شربت و یاقوزا صبح و شام و تمام روز اندک اندک  سائل شود و آنچه مغلظ و مبرد این ماده باشد استعمال کنند

بنوشند و هنگام خواب غرغره بدان نمایند و لعوق خشخا ش دائم بلیسند و خشخا ش سوده به جالب آمیخته لیسیدن نیز 

بنفشه و خشخا ش  طبیخناف  است و تخم خشخا ش در حریره معمول از شکر و نشاسته و روغن بادام استعمال کنند و 

و باقال م  پوست کوفته وجود بابونه و برگ کاکنج و برگ درخت گل سرخ استنشاق نمایند و هنگام شدت  م  پوست

الثعلب یا آب خرفه سرشته بر سر و پیشانی و چهره ضماد سازند و  امر گل مختوم یا گل ارمنی به آب بارتنگ یا آب عنب

جوشانیده باشند بر سر بمالند و از باقال در سرکه  یا روغن بید که در آن خشخا ش م  پوست کوفته و برگ مورد کوفته

تر کرده خشک نموده و به سندروس و سک و صندل و کافور تبخیر کنند و بر بخار سرکه که اندران سنگ آسیا یا 

االمکان خواب کم کنند و غذا حریرة معمول از نشاسته و آرد  حجرالنار گرم کرده انداخته باشند انکباب نمایند و حتی

ال و جو مقشر و کدو و خرغه و کاهو و روغن بادام سازند پس اگر حرارت قوی نباشد در آن بچه ماکیان یا دراج یا باق

ماهی رضراضی داخل کنند و جالب و شربت بنفشه و آب انار بنوشند و اگر شکم نرم باشد خرنوب شامی از دانه پاک 

سوده و اندک صمغ عربی سوده داخل کرده بنوشند و  کرده کوفته در آب بجوشانند و صاف کرده تخم خشخا ش بریان

غذا کشک جو بریان و بادام بریان و پنیر در تنور خشک کرده و شسته و زردی بیضه در سرکه جوشانیده که بر آن 
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قدری طباشیر و کشنیز خشک سوده پاشیده باشند تناول نمایند و به بخار سبوس در سرکه تر کرده به انبوبه و از گل 

ک و نبات و برگ مورد و باقال هر دو در سرکه تر کرده تبخیر نمایند تفری  در زکام دموی فصد سررو و تلیین سرخ خش

طبیعت به نقوعات مذکوره و لزوم ماءالشعیر و شربت عناب و خشخا ش و اگر سده باشد و ماده خوب اخراج نیابد 

نبر اشهب و عود بر آتش گذاشته تبخیر نمایند الطیب و سندروس و نبات سفید و کاغذ مصری و کشنیز خشک و ع سنبل

الملک و مرزنجو ش از جمله  بابونه و اکلیل طبیختح سده در زکام دموی ناف  است و انکباب بر ... 509.... که جه

منضجات و مفتحات زکام دموی است ایضاً در صورت آثار غلبة خون بعد فصد شیره تخم کاهو یک توله با شربت نیلوفر 

واه گل بنفشه شش ماشه گل نیلوفر چهار ماشه عناب هفت دانه سپستان بست دانه خیسانیده میدهند و بعد دو توله خ

کنند و افیون در حبس مجرب است و در زکام سوداوی سوای تدابیر مذکوره  چند روز اسهال صفرا و بعد تنقیه حبس می

الشعیر و مزورات مذکور و بهر نضج انکباب بر سپستان تنقیه ماده به ماءالفواکه و مغز فلوس و ترنجبین و تغذیه به ماء

بنفشه و بابونه و خطمی و کاهو و پوست خشخا ش و نوشیدن شربت خشخا ش اگر نزله رقیق باشد و بخور به شکر 

طبرزد و کاغذ و کشنیز خشک و عنبر اگر رسد و افتد نیز مفید است انطاکی گوید که اگر زکام از خون یا صفرا باشد در 

مبادرت به فصد سررو واجب است اگر زکام خاص به سر باشد و اال هفت اندام اگر سبب عام بود و اال باسلیق دموی 

آور  بعده تبرید مزاج به مالزمت مثل روغن نیلوفر و کدو و بنفشه در تدهین و استعمال روغن کاهو نشاید بهر آنکه خواب

در غذا و مثل مورد و نیلوفر و بنفشه و بید شماً و و وضعاً  است و خواب در اینجا مضر است و مثل کدو و خرفه و قطف

باید کرد و از مجربات نهادن برگ کنار و سیب و زعر در مبلول به گالب است و کذا کافور طالءً و بخوراً بیده اگر ماده 

داری و ریاضت متزاید بود و در سینه عالمات ثقل ظاهر شود و خوف اجتماع ماده در آن باشد واجب است استعمال بی

السوس و پرسیاوشان و انیسون و ترنجبین و گلقند  خفیف و لزوم تلیین به مثل آلو بخارا و سپستان و انجیر و اصل

شکری جوشانیده و یا خیسانیده و اگر حرارت شدت کند بنفشه و جو افزایند ئ اگر سرفه نباشد تمرهندی زیاده کنند و 

السوس  که جو مقشر و دو اوقیه گلقند و خمیرة بنفشه هر واحد یک اوقیه اصلاز مجربات من قاط  زکام حار این است 

و پرسیاوشان و تخم خشخا ش هر واحد نیم اوقیه در چهارصد درم آب بجوشانند تا پنجاه درم بماند صاف کرده به شربت 

بابونه و اکلیل  طبیخر در آن انار یا شربت بنفشه بنوشند و این از اعظم منقیات دماغ است و اگر حاجت به نطول افتد بهت

که در دموی تقدیم فصد کنند از رگ قیفال اگر نزله از صدر تجاوز نکرده باشد  نویسد میو بنفشه است ایضاً در نزهه 

بعده لزوم شرب ماءالشعیر به رب  آن تخم خشخا ش سوده تا نضج یابد و طال به روغن مورد و نطول بدان و به مازو و 

و اقاقیا مجرب است و کذا مالش بدان طبری گوید که در صفراوی اگر مانعی نباشد فصد کنند و بعد گل سرخ و به گلنار 
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السوس و تخم خطمی ترنجبین آمیخته  از آن تلیین طبیعت به مطبوخ عناب و آلوی شیرین و سپستان و بنفشه و اصل

مرکبه ناف  زکام و نزله حار بخور ناف  نمایند و دو سه روز بر شرب آ ش جو و شربت خشخا ش اقتصار ورزند ذکر ادویه 

بزرالبنج سفید پوست خشخا ش  خان علوینزالت و مسگن اجاع سر و دندان و گو ش منقول از حاجی حسین تلمیذ والد 

الثعلب هریم جزوی و اگر نزالت بارد باشد  السوس گل اردانه پوست بیخ لفاح گل بنفشه خبازی گل خطمی عنب اصل

الملک از هر یک جزوی و اندکی جند بیدستر داخل نمایند و در آب بجوشانند و سر و دهان  اکلیلمرزنجو ش تمام بابونه 

و گو ش را بر بخار آن بدارند پس صاف نموده قدری از آب آن مضمضه نمایند و ثفل آن را بر سر ضماد کنند ترکیب 

از نزله پیدا شده باشد مثل صداع و مویز از حکیم واحد علی مرحوم که جهت حبس نزله و زکام و برای هر مرضی که 

درد دندان و غیره و از برای صداع مطلق مفید است و نزلة حار بارد هر دو را ناف  لیکن عمل این در نزلة بارد و هر 

الجمله سر دست در امرا  حاره البته مفید  مر  بارد ضعیف است و بالخاصیت مفید بود زیرا که مزاج این مویز فی

که در نزله بارد و جز آن به ادویه حاره که مناسب نزله و غیره باشد ضم نموده استعمال نمایند که است پس بهتر آن

اکسیراالثر است تخم دهتورة سیاه سه توله اجوائن خراسانی یک نیم توله هر دو را در یک نیم پاو آب جو ش دهند هر 

ارند تا درد آن فرو نشیند پس آب صاف جدا کرده باز گاه آب به قدر نیم پاو بماند از پارچه صاف نموده در ظرفی نگاه د

از پارچه گذرانیده بگیرند و مویز سرخ کالن پاو آثار گرفته تخم آن دور نموده در آن آب اندازند و به آتش نرم بپزند تا 

بعده از داده باشند تا مویز به ته دیگچه چسبیده سوخته نگردد  آنکه آب جذب شود و در این اثنا از چمچه حرکت می

دیگچه بر آورده در آفتاب خشک کنند در دو سه روز خشک خواهد شد خوراک از رب  تا نصف مویز است و کسی را که 

از خوردن آن قی یا کرب یا دیگر عوار  پیدا شود کئکی بقدر دو سه ماشه جو ش داده بنوشانند دف  گردد و شراب نیز 

ر  پیدا شود یک مویز بخورانند همه دف  شود و زیاده از حد مصلح این مویز است و کسی را که خوردن شراب عوا

السوس گل  مذکور مسکر و ممسک است حب بنفشه جهت تنقیه در نزله و زکام حار معمول بنفشه تربد موصوف رب

ها سازند جمله یک شربت  سرخ هر یک یک درم سقمونیا غاریقون هر یک نیم درم کوفته بیخته به آب تازه سرشته حب

طریق استعمال این مثل حب ایارج است حب نزله نسخة حکیم محمد باقر بزرالبنج افیون صمغ عربی کتیرا تخم  است و

السوس نشاسته زعفران مساوی کوفته بیخته به آب حب سازند نوع دیگر از حکیم اکمل خان بزرالبنج  کاهو بیخ لفاه رب

ا شکر تیفال آرد باقال بیخ لفاح مغز بادام شیرین السوس صمغ عربی نشاسته مصطکی کتیر سفید تخم کاهو مقشر رب

افیون زعفران تخم خشخا ش هر یک یک مثقال نبات سفید پنج مثقال کوفته بیخته به آب سرشته حب سازند نوع دیگر 

روز در چهار و  شبانه  نزالت حاره به غایت ناف  است کوکنار م  تخم صد بکوبند و یک 509-0از حکیم ممدوح افیون 



917 
 

د مثقال آب تر کنند و بجوشانند تا به نصف رسد پس صاف کرده با هفتاد و پنج درم شکر یا عسل یا مثلث به نیم ص

التیس هر یک نیم درم کوفته بیخته بسرشند و  قوام آرند که مثل لعوق شود و بعده اقاقیا زعفران مازو و عصارة لحیه

اف  سهر و یبوست دماغ کشنیز مقشر تخم کاهو تخم شود به غیر ادویات سفوف ناف  نزبه د گاهی ساده ساخته می

السوس بادیان دارچینی هر یک یک مثقال کوفته بیخته سفوف سازند خوراک دو  خشخا ش هر یک دو مثقال اصل

السوس مقشر پوست  مثقال بعد تنقیه به عمل آرند ایضاً زکام و نزله را بعد تنقیه مفید آید تخم خشخا ش سفید اصل

نبات برابر همه کوفته بیخته صبح از سه درم تا شش درم خورده باشند شربت بنفشه که از زکام و نزلة  هلیلة زرد برابر

الریه و صداع و درد چشم و درد گرده را ناف  بود بول براند و سینه را نرم کند گل بنفشه خشک  الجنب و ذات حار و ذات

شکر سفید به قوام آرند و اگر گل بنفشه تازه باشد پاو آثار هفت و نیم مثقال در آب تر کنند و بجوشانند و با یک آثار 

بگیرند و همین طریق ساختن شربت نیلوفر است شربت خشخا ش معمول در نزلة حار که با حرارت و قبض بود و مفید 

سرفة یابس و سل و دق کوکنار م  تخم صد عدد صمغ عربی بهدانه مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خطمی هر 

کوفته و تخم خطمی و صمغ و بهدانه در آب تر سازند بعده به آتش  پنج مثقال شیرخشت سی مثقال کوکنار نیمواحد 

مالئم بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده سی و سه درم قند به قوام آرند و وقت قوام شیرخشت محلول و از مغز تخم 

ام شربت آید شربت نزله به جهت نزلة حار و دف  قبض کدو و خیارین شیره برآورده صاف نموده داخل نمایند تا به قو

اآلس  عدیل و معمول استادی مرحوم انجیر زرد سه دانه عناب بست دانه سپستان پنجاه دانه پرسیاوشان سه درم حب بی

السوس تخم خشخا ش سفید هر یک ده درم جو مقشر پانزده درم  کتیرا هر یک پنج درم تخم خطمی هفت درم اصل

ه سی درم ترنجبین یک نیم پاو شربت سازند نوع دیگر که جهت نزله حار و بارد مجرب و معمول برای خمیرة بنفش

شود و اعانت بهر  محرورین بعضی اجزای حارة آن کاسته و برای مبرودین و معتدلین همه به حال داشته بکار برده می

ر درم فراسیون پنج درم پرسیاوشان تسهیل نفث و دف  عسر و تسلیس نفس هم میکند بنفشه نیلوفر هر یک چها

السوس زوفای خشک بیخ بادیان جو مقشر تخم خطمی تخم خبازی تخم کتان گاوزبان هر یک هفت درم انجیر  اصل

است جوکوب کرده در سه رطل آب  زرد بست دانه عناب سی دانه مویز منقی چهل دانه سپستان پنجاه دانه آنچه کوفتنی

هر گاه نصف بماند مالیده صاف نموده ترنجبین خراسانی یک رطل قند سفید دو رطل  شب بخیسانند و صبح بجوشانند

النفس که از  داخل کرده به قوام شربت آرند خوراک از پنج درم تا هفت درم شربت گولر داف  نزلة حار و سرفه و ضیق

کوفته  ار پاره کرده سپستان پالک نیمنزلة حار بوده باشد از مجربات میر قادر علی بنارسی گولر خام یک آثار پاو باال چه

کوفته هر یک یک چهانک عناب والیتی پاوسیر همه ادویه راشب به آب تر نمایند و صبح جو ش  السوس مقشر نیم اصل
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سفید انداخته قوام نمایند و دو توله ناشتا به آب حل کرده تا حصول صحت نوشیده .... داده مالیده صاف نموده سه پاو 

ات کند مرمکی ایلوه گوند ...ه پرهیز از ترشی و بادی و روغن تلخ و جفرات و شیر واجب بود طال که من  باشند بالنازع

به بول نشاسته کتیرا سپیاری چهالیه هر واحد سه ماشه افیون بزرالبنج هر واحد یک نیم ماشه کوفته بیخته بر روی 

که در من  سیالن  خان علویالیف میرمحمدهادی پدر طال نموده بر صدغین بچسبانند قرص نزله بند ت.... کاغذ سوسن 

االخوین برگ مورد هر یک یک  نزالت از سر به اعضا بسیار مجرب مرمکی صبر سقوطری حضض مکی صمغ عربی دم

دانگ افیون قیراطی زعفران طسوجی کوفته بیخته به سفیدة تخم مرغ سرشته اقراص سازند و در سایه خشک نمایند 

و به دستور نسخة قبل بکار برند تعوق جهت نزلة حار مغز بادام مقشر سه درم کتیرا چهار درم خشخا ش  مقدار دانگی..... 

وزن فانیذ و برابر فانیذ تخم خرفه مقشر کوفته آمیخته به مویز  سفید پنج درم صمغ فارسی ده درم همه را کوفته و هم

هر کدام دو اوقیه ... سودمند است خشخا ش سیاه و غایت  منقی لعوق طیار سازند لعوقی که نزله و زکام حار را به

کوفته سه اوقیه بهدانه تخم خطمی هر کدام یک اوقیه صمغ عربی کتیرا هر کدام نصف اوقیه  السوس مقشر نیم اصل

همه را غیر از صمغ و کتیرا در پنج رطل آب تر کرده بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده صمغ و کتیرا باریک سائیده 

سند نزله ....اندک  سپغول نیم رطل شکر سفید دو رطل اضافه کرده بجوشانند تا به قوام آید بردارند و پیوسته اندکلعاب ا

االخوین صمغ عربی کتیرا گل سرخ  بند معمول حکیم اکمل خان تخم کاهو تخم خشخا ش افیون زعفران بزرالبنج دم

ک شش ماشه ادویه سوای خشخا ش و کاهو و بادام تخم کاهو دارچینی اسطوخودوس هر ی 509-1انزروت اگر حاجت 

السوس گاوزبان هر  کوفته بیخته و مغزیات را علیحده صالیه کرده آمیخته نگهدارند پس بگیرند بنفشه بیخ بادیان اصل

واحد دو مثقال عناب پانزده دانه سپستان هفتده دانه اسطوخودوس دو درم زوفای خشک و دو درم زوفای خشک عود 

سوسن پرسیاوشان هر یک یک مثقال انجیر زرد هفت عدد مویز منقی چهار .... الطیب هر یک یک درم بیخ  غرقی سنبل

توله این ادویه  را در سه پاو آب بجوشانند هر گاه سوم حصه بماند مالیده صاف کرده با نیم آثار قند سفید آمیخته به 

سازند خوراک یک توله بر نهار خورند و از ترشی و بادی  قوام آرند و ادویه کوفته بیخته نگاهداشته را آمیخته معجون

ناف  از برای نزالت بلغمیه مزمنه و منقی دماغ و آالت سینه از بلغم عناب انجیر  خان علویپرهیزند اطریفل ملین تالیف 

و السوس زوفای خشک گل بنفشه اسطوخودوس ایرسا به سفائج فستقی فراسیون هر یک د زرد هر یک بست دانه اصل

نیم مثقال مویز سرخ تخم بیرون کرده بست و پنج مثقال مجموع را در سه چهار یک من تبریز آب خالص بجوشانند تا 

صد و پنجاه مثقال داخل کرده به قوام آرند بعده پوست هلیلة زرد پوست  به نصف رسد بیاالیند و عسل سفید مصفی یک

خودوس کشنیز خشک مقشر هر یک پنج مثقال بادیان انیسون هلیلة کابلی هلیلة سیاه پوست بلیلة آمله منقی اسطو
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مصطگی حب بلسان هر یک دو نیم مثقال فلفل سیاه نیم مثقال تخم خشخا ش سفید دو مثقال و نیم روغن بادام 

شیرین دوازده مثقال و نیم ادویه را کوفته بیخته به روغن بادام چرب نموده ب  عسل مذکور بسرشند شربتی از یک 

گرم برشعثا معنی برءالساعه است به جهت نزله و زکام و امرا  دماغی بارد و تسکین درد  سه مثقال به آب نیم مثقال تا

دندان معمول و برای ظلمت چشم و دوار و طنین و لقوه و فالج و صرع و رعشه و سبات سهری و نسیان و مالیخولیا و 

ترخای لثه و بالدت ذهن بخر فم و سیالن لعاب و غیره امرا  سوداوی و سهر مفرط و هذیان و ضعف اعصاب و اس

نزف دم و قولنج و مفص و درد معده و جگر و ضعف کبد و انواع استسقا و سرعت انزال مفید و ادمان او بعد انزال مفید 

ئیس الر و ادمان او بعد انزال امن دهند از مضار او و در قل  حمیات عتیقه و سعال ناف  و پادزهر جمی  سموم نسخة شیخ

الطیب  فلفل سیاه فلفل سفید بزرالبنج سفید هر یک بست مثقال افیون مصری ده مثقال زعفران پنج مثقال سنبل

اف که سه چند ادویه باشد ...عاقرقرحا فرفیون هر یک یک مثقال ادویه جدا جدا بکوبند بعده وزن نموده همراه عسل 

قدار شربت او نهایت نصف مثقال و اقل او دانگی و قوت او تا بسرشند و سه ماه در جو بدارند پس استعمال نمایند و م

دارچینی زنجبیل هر یک یک مثقال عو  فلفل سیاه است  خان علویماند و در نسخة معمول حکیم  پنج سال باقی می

یک ها و مجرب است دارفلفل دارچینی جنطیانا سلیخه جند بیدستر هر  نوع دیگر به نسخة ابوالبرکات که بهترین نسخه

الطیب فقاح اوخر  چهار درم زعفران پنج درم زنجبیل پودینة خشک هر یک هفت درم روغن بلسان یا روغن گل سنبل

زراوند طویل هر یک ده درم فوه اسارون هر یک ده مثقال و نیم افیون یک نیم اوقیه تخم کرفس انیسون بزرالبنج هر 

چهار صد و پنجاه مثقال به دستور مقرر مرتب سازند بر شعثا از  واحد پانزده مثقال فلفل سیاه بست و دو نیم مثقال عسل

رساند مروارید کهربا  محمد صادق برای نزله و زکام ناف  بود و ممسک و مقوی باه است و دیگر امرا  سر را نف  می

هر یک الطیب عاقرقرحا خولنجان زنجبیل سلیخه بهمن سفید بهمن سرخ ساذج هندی آملة منقی ورق نقره  بسد سنبل

شش ماشه گل سرخ چهار درم قرنفل جوزبوا دارچینی عود بلسان دواله سعد کوفی زعفران هر واحد چهار ماشه بزرالبنج 

نانخواه هر یک دو درم مشک خالص یک ماشه افیون پاو آثار عسل خالص دو آثار مغز پسته مغز بادام مغز نارجیل مغز 

خته به دستور معمول معجون سازند حب نزله که جهت نزله و زکام از گردکان هریک یک دام فلفل چهار ماشه کوفته بی

السوس دارچینی افیون هر یک سه مثقال صمغ عربی کتیرا  مجربات است جند بیدستر زعفران هر یک یک مثقال رب

ال السوس دو مثق بقائی وزن رب.... ها سازند مقدار شربت دو حب است و  نشاسته هر یک پنج مثقال بقدر فلفل حب

است و در قادری وزن جند بیدستر یک نیم مثقال و دارچینی پنج مثقال نیز مرقوم حب چای ختائی که به طریق قهوه 

خورند نزلة بارد را ناف  است و تقویت باه و معده و دماغ نیز کند و ریح بلغمی از بدن دور نماید و گرده و پشت را  می
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وله پوست ترنج شش ماشه در آب شب تر نمایند و صبح سه چهار ت.... قوت دهد چای ختائی پودینه خشک هر یک 

کنند و بعد از آن که قریب سرد .... جو ش داده صاف نمایند و نبات داخل کرده به قوام آرند پس عنبر اشهب یک ماشه 

شدن برسد قرنفل دارچینی هر یک سه ماشه دانة االئچی کالن و خرد مصطگی هر یک یک توله فوفل دمکنی عود 

ها به طریق نور بسته نگه دارند و در  رقی هر یک شش ماشه نمک خالص یک ماشه همه را سائیده داخل کرده و حبغ

طور قهوه پخته قبل از طعام و بعد آن خورند حب مومیائی جهت دف  نزله و زکام و تقویت  گالب یا آب انداخته به

صمغ حسن لبر  ی یک ماشه قرنفل دارچینی کبابهاعصاب و دماغ مجرب است و نظیر ندارد و امساک را ناف  مرمک

السوس هر یک سه ماشه مصطگی خولنجان بهمنین هر یک دو ماشه ابریشم مقر  چهار ماشه  عربی عود هندی رب

در امرا  باردة دماغ و عصب ناف  بود از بیا  والد مرحوم دارچینی جوز  509-1مومیائی کانی میعة سائله هر یک 

آن را دور کرده به ..... بوا بسباسه عود صلیب قرنفل هر یک یک توله کچله دو توله اول کچله را در شیر خیسانیده 

یخته در عرق نانخواه خمیر سوهان ریز نموده یا از کارد باریک تراشیده خوب صالیه کرده بعد از آن ادویه دیگر کوفته ب

صبح وشام بقدر مناسب دو حل به عرق اجوائن و عرق صعتر هر یک بقدر مناسب ده توله بنوشند و .... کرده مقدار نخود 

یت باه و امساک فائده عظیم دارد و اگر عقیمه بعد از ....شود  چون در این حب ادویه مقویه و ممسکه اضافه نموده می

یت حفظ و رف  ریاح و ....حب بالدر برای نزله و جمی  امرا  باردة دماغی و اعصابی و رطوبی  ظهر بخورد بار گیرد

البول فائده عظیم دارد و تقویت باه و امساک و رف  عقم از زن و مرد نماید بلدر مغز گردکان کنجد مقشر مساوی  سلس

یک حب شروع نمایند و این حب و حب سابق را ها مقدار نخود بندند و از  همه را بکوبند خوب با هم مخلوط نموده حب

بیفزایند و عورتی برای درد پای و ثولول فم .... بعد از آنکه چیزی ضرر محسوس نشود آهسته آهسته به قدر برداشت 

رحم استعمال کرد و زائل شد و هرگاه بهمنین شقاقل ثعلب عنبر اشهب و دیگر مغزیات مانند فندق و مانند آن اضافه 

عدیل گردد و چون این هر دو حب را به جهت امساک استعمال نمایند در  ر تقویت باه و امساک و دیگر آثار بینمایند د

یا ادویه مناسبه استعمال نمایند نیز در تقویت باه و امساک فائده عظیم خواهد ... آب کوکنار حب بندند و اگر حب از مغز 

و زکام مقوی دماغ پوست خشخا ش یک سیر در یک حصة آب  غائله بود خمیرة خشخا ش معمول ناف  نزله کرد و بی

باران و دو حصة گالب بخیسانند و بعد چهار پاس به دست مالیده بجوشانند تا به ثلث آید صاف نموده تخم خشخا ش 

د ن شیره گرفته با قند سفید دو سیر به قوام آرند و از آتش فرود آورده عنبر اشهب نیم توله صندل سفی....یک سیر را 

چهار مثقال عود غرقی مصطکی زعفران هر یک دو توله سوده بکار برند و زعفران به گالب حل کرده مخلوط سازند و 

تر .... ورق نقره پنجاه عدد ورق طال نیز آمیزند سعوط که برای امالة نزله از حلق به سوی بینی در انتها بکار آید برگ 
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ه خشک شود پس از آن شش درم بگیرند و صعتر فارسی زراوند طویل بیاویزند ک باورچیخانهگرفته بر جای بلند در 

درم سحق بلیغ نموده سعوط سازند فلونیای رومی ناف  نزله و ... زعفران هر یک نیم درم کند ش چهار درم عاقرقرحا 

هر یک بست  ینج.... سرفه و اوجاع کبد و اختالط و درد دندان و تاکل آنها و درد قولنج زعفران پنج درم فلفل سفید 

الطیب چهار درم ساذج هندی سلیخه  درم افیون ده درم فطراسالیون چهار درم تخم کرفس نبطی سه درم سنبل

یک درم همه ادویه را کوفته بیخته یکجا جم  کنند و به روغن بلسان خوب لت کنند و .... عاقرقرحا حب بلسان فرفیون 

ماه مثل نخود استعمال کنند برای ....بردارند و وقت حاجت بعد  به عسل کف گرفته سه چند ادویه بسرشند و در ظرفی

کنند و هر قدر که کهنه  قولنج و درد گرده به آب کرفس و جعده و بعضی اطبا عو  تخم کرفس نبطی و وقو داخل می

قویت دهد و یای فارسی ناف  برای نزله و سرفه و قولنج و حیض و ریاح رحم و اسقاط و رحم را ت... تر باشد  شود ناف 

نج هر یک بست درم افیون ده درم و بعضی اطبا ...اصالح قی و اختالف بلغم و بالدت و دماغ و بدن کند فلفل سفید 

الطیب مرمکی عاقرقرحا فرفیون هر یک دو درم جند بیدستر  اند زعفران پنج درم سنبل گل مختوم ده درم داخل کرده

رید مشک هر یک نیم مثقال کافور یک نیم دانگ همه ادویه کوفته بیخته درم زرنباد و رونج هر یک نیم درم مروا....

برداشته بعد شش ماه وقت حاجت استعمال کنند شربتی از آن ..... جم  نموده به عسل کف گرفته سه چند ادویه سازند 

ه گردد جیدتر بود این دوا کهن.... الدم و نزف حیض به آب سماق و  یک درم به آب سرد برای قی مفرط و اسهال و نفث

الملک صمغ عربی کتیرا قرنفل بسباسه حضض مکی بزرالبنج جدوار خطائی افیون زعفران  نزله بند از حکیم حاذق

مصطگی در گالب و سفیدة تخم مرغ سوده بر کاغذی که برابر روپیه باشد به سوزن سوراخ نموده ادویه طال کرده بر 

نباکو سورتی یک دام زعفران یک ماشه قرنفل هفت عدد باریک سائیده قدری اکبری ت.... شقیقه بچسبانند ناس نزله از 

االخوین عاقرقرحا زراوند طویل صعتر برابر  له دم حضرت استادی غفراهلل.... ناس بگیرند ناس محسن خانی برای نزله 

ده بر کف مالیده ببویند رچونه قدری با هم سو....کند ش برگ کشنیز خشک برابر همه کوفته بیخته ناس گیرند ایضاً منه 

لوله کایپهل دو .... مادة مجتمعه نزله بارد دف  شود ناس برای نزله از خط بصاحب مرحوم منقول تخم سرس بالچهره 

ماشه زعفران یک ماشه باریک سوده ناس بگیرند ایضاً برای نزله از بیا  والد مغفور سمندر پهل دوازده عدد قرنفل 

بست و پنج ماشه مشک خالص یک رتی در آب ادرک باریک سائیده  در سایه  بست و پنج عدد نکچهکنی 511

خشک کنند و باز سائیده پارچه بیز نموده نگاهدارند صبح و شام بکار برند ایضاً از مجربات آن مرحوم مغز پوست رواسن 

شه همه را نامند خشک نموده یک توله مغز تخم سرس یک توله زنجبیل شش ماشه فلفل گرد دو ما که جیت می

باریک سائیده سعوط کنند نفوخ ناف  نزله و شقیقة مزمن که سدة آن بکشاید تخم هلهل شش ماشه مغز گهونگچی 
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یک ماشه کوفته بیخته قدری در بینی ناس گیرند تا آب جاری گردد و ... سفید چهار ماشه فلفل سیاه دو ماشه و شا

ن آب از بینی دارشیشعان یک دام دوره بندال هفت ماشه زعفران حدت بسیار دارد نفوخ برای تنقیه دماغ و جاری نمود

دو سرخ قرنفل دو عدد باریک سائیده بکار برند ایضاً برای نزله و درد شقیقه که از نزله باشد نکچهکنی سه ماشه فلفل 

و سردی دماغ  د ایضاً برای نزلهنگرد چهار عدد لونگ یک ماشه کافور یک سرخ کوفته بیخته نگاهدارند و به عمل آور

نکچهکنی مشک خولنجان زنجبیل بندال زعفران دارچینی هر یک یک ماشه تنباکو سورتی یک دام سائیده قدری ناس 

ی که در نزله بارد از مجربات است و به کرات و مرات به تجربه رسیده برادة اسرب دارشیشعان هر خان علویگیرند ناس 

یه نموده بکار برند ایضاً قوی تر از اول برگ دفلی دارشیشعان فلفل یک دو مثقال چهار پاس در آب گل رواسن صال

عقل بیر مساوی صالیه نموده بکار برند ایضاً گل رواسن سیاه گل یاسمین برگ رواسن برگ کینر .... گرد تخم دهن

نقیه دماغ برادة تربد سفید زنجبیل عقل بیر هر یک یک توله سائیده به عمل آرند نوع دیگر قوی تر برای نزلة بارد و ت

سا شود پس خاکستر  اسرب سه توله فلفل گرد یک توله هر دو را در سنگ سماق سه پاس صالیه نمایند که سرمه

یک توله در شیر عشر تر نموده قرص بسته در سایه خشک نمایند و همین نمط چهار مرتبه تکرار نموده .... پاچک د ش

نند و غنچة یاسمین شگفته برگ خرزهره در سایه خشک کرده هر یک در اندک روغن گاو تازه بر تابة آهنی بریان ک

الطیب تربد سفید هر یک نه ماشه آمیخته باز سائیده اقوال اطبا سویدی گوید که در نزله بارد بخور و  یک توله سنبل

ک و کذا گل عود ذرور آن بر مقدم سر و مالش و شم روغن گل نارنج معمول به روغن بان و ذرور گل نارنج خش.... شر

خشک کرده و کذا پوست سبز جوز خشک کرده و کذا کبا ش ... جوز خشک و کذا برگ نازک آن که در اوائل ربی  

بر مقدم  عبیژانقرنفل و کذا برگ بید انجیر خشک و کذا بسباسه هر کدام سوده بر مقدم سر و شم نرگس و شم و ذرور 

ماد برگ خشک جوز یا پوست جوز در قدری برگ کنار آمیخته سر و بخور و شرب عنبر و شم و ضماد گل یاسمین و ض

و بعده شستن و مالش روغن بادام تلخ و کذا روغن تخم و کذا روغن .... در حمام بر سر و داشتن آن تا زمان خضاب 

 تخم تلخ شفتالو و کذا روغن بلسان بر مقدم سر هر واحد مجرب من است و از اطبای دیگر نقل کرده که شرب و ضماد

و شم و بخور کبریت و کذا جند بیدستر و کذا انیسون و شرب و نطول مرزنجو ش و قیصوم و قوی شدن فعل ادویه 

آن و کذا حمام و  طبیخنزالت چون به آب مرزنجو ش یا به روغن غار بسرشند و شم و شرب فرنجمشک و کذا بهار و 

خور و شرب و ضماد و مضن  عنبر ناف  است و شرب الطیب و کذا خراما و بخور و شم و ضماد دارشیشعان و ب کذا سنبل

بیخ اذخر فقاع آن و کذا قرومانا سائیده ب  عسل سرشته صبح و شب که مجرب نوشته و کذا قشور مس نه قیراط  طبیخ

اشق دو درم و کذا بیضه نیم برشت ... البطم آمیخته حب ساخته و کذا حریرة نشاسته به شکر و مغز بادام و کنا  در علک
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کذا حب بلسان و کذا بیخ لوف کبیر بریان در عسل آمیخته و کذا انیسون به شکر یا عسل و کذا بابونه سه ابولوسات و 

زوفای خشک و سداب به عسل و شراب و کذا حلتیت و طالی عود الفرح به عسل سرشته  طبیخبه شراب ابیض و کذا 

ذا مشک و کذا تریاق فاروق در شراب کهنه حل کرده و بر مقدم سر و کذا صبر و نمک و نطرون و کذا میعة سائله و ک

کذا الدن محلول در روغن گل و کذا خرما و کذا قیصوم  و زیت کهنه و کذا حرف و سرگین کبوتر و لطوخ داخل بینی 

به مرمکی تنها و یا به آب فرنجمشک و یا مرزنجو ش حل کرده و بخور شراب ریحانی بر سنگ گرم چکانیده و یا حمام 

نفط و یا فقرالیهود و یا خولنجان و شم زیره به سرکه سرشته و یا گل بابونه یا مرزنجو ش و یا گل اقحوان و یا  و یا

الطیب و کذا روغن خیری و کذا آب  سندروس دائم و یا ریحان و یا گل نسرین و یا بادرنجبویه و یا اشنه و سعوط سنبل

ست و کذا زهرة غراب به روغن بادام تلخ و ذرور بر مقدم سر از النعمان کذا زهرة گرگ که ناف  نزالت عظیم ا شقائق

و دماغ شتر پیر خشک کرده و شونیز بریان و قسط هندی و .... دارشیشعان و گل بابونه و ایر سا و بهار ونیل صباغ گل  

....  510.. .الطیب و حب بلسان و اظفار لطیب و دارچینی و پودینه  میعة خشک و مازریون و سلیخه و مشک و سنبل

وکذا نمک صبر نطرون آمیخته و گل نسرین و ترنجان و اشنه هر کدام که باشد باریک سوده و تدهین مقدم سر به 

در آفتاب دارند و یا روغن بابو و یا زیت و سداب و یا بهار .... روغن قیصوم که چون گل و برگ نازک او در زیت انداخته 

قسط و یا غار و یا تخم ترب و یا خیری و یا گل قندول و یا نسرین و یا هر آنچه  و یا اقحوان معمول به زیت و یا روغن

برگ و بیخ زیتون نیز مفید نزلة بارد است و کذا تغذیه  طبیخاز این روغن ها بهم رسد ناف  نزلة بارد است و مضمضة 

ناف  نزالت صعب است و چون  غاریقون طبیخکه حقنه به .... کرنب به ماکیان پخته و مالقی و مفیان و ابن ماجه 

رو بران .... غاریقون به ادویه نوازل مخلوط سازند فعل آنها قوی گردد جالینوس گوید که اگر ماهی شور بخورند تا تشنه 

تشنگی آب نخورند و صبر کنند و هیچ طعام نخورند و از خواب بازنمانند در یکشبانه روز صحت یابند سعید گوید که در 

به شکر در روغن بادام و در صورت قبض طب  تلیین او به قرص بنفشه و یا ...ن گلقند عسلی و استعمال زکام بارد خورد

 ش و نمام و ....منقوع و شربت بنفشه و ریختن آب گرم بر مقدم سر و انکباب بر بخار آب گرم و شم راجین حاده مثل 

گاه نه متصل و تلطیف غذا و اوالً و دادن  و در حالت طول زمان سیالن سیالن شم انیسون گاه عود وندبخور به 

ب زکام رسیدن سردی به سر باشد تسخین سر به خرقه گرم و به ...نخوداب و در اخیر تیهو ناف  است ابن الیاس گوید 

و .... کمادات مسخنه و تبخیر بند و نطوالت و شموتات حاره و دخول حمام کنند و اگر طبیعت قبض باشد بسنا پنج درم 

السوس و پرسیاوشان هر یک سه درم و شکر و ترنجبین هر یک ده درم تلیین نمایند و غذا مزورة بنوما ش  و اصل نیلوفر

و بابونه و اکلیل کنند و اگر سده حادث شود و خلط جاری ..... و نخوداب دهند و انکباب بر حشایش حار مثل مرزنجو ش 
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انطاکی گوید که خوردن مغز فندق بریان با قدری فلفل  نشود تبخیر به عنبر جنجالن و قرطاس و مانند آن نمایند

و نزوالت بارد است و کذا بخور به شکر و کبریت و خوردن آنها و اگر به آرد باقال به سرکه تر کرده و .... منضج سری  

ن ضماد می هر یک رب  آ....در سایه خشک نموده با مثل آن حنا و نصف آن گوگرد و از قرنفل و عاقرقرحا و برگ جوز 

کنند تحلیل اورام و من  نزالت کند و کذا نطول از پوست خشخا ش و بابونه و شبت و اکلیل و اگر گل حنا یک مثقال به 

کهمطبوخ گندم و انجیر و مویز  نویسد میماءالعسل سه اوقیه بخورند بخورند در دف  نزالت از مجزبات است گیالنی 

انجیر و  طبیخعسل یا فانیذ بنوشند و لعوق بزرکتان بخورند و از اشرب   السوس و منقی و بادیان و پر سیاوشان و اصل

پیاز  گزروبنفشه و از حلویات حلوای معمول از انجیر و مویز و فانیذ بادام و از بقول شلجم و .... السوس و  مویز و اصل

و فانیذ و ..... مغز نان جو ش کرده و از لحوم گوشت بزغاله و بچه مرغ فربه به کشک گندم ناف  و حلوا متخذ از 

خشخا ش حسب احتمال مزاج ایشان را نیکو است و آنچه نزالت بارد را ناف  است بگیرند گوگرد زرد نیم اوقیه جوزبوا 

ضماد نمایند و چون تریاق در آب حل کرده بر پیشانی لطوخ کرده .... سه درم زفت سه درم و از آن اقراص سازند و بر 

  بخشد و شرب او نیز منفعت عظیم دارد و خوردن گلقند عسلی و زنجبیل مربی و حریرة بر پیشانی لطوخ کنند نف

ریس گوید که چون اصداف محرق به سرکه سائیده مابین صدغین طال نمایند نزالت مزمنه را ....معمول به عسل مفید 

گس ببویند و هر روز سه لقمه از ناف   و از اسرار است ابن بختیشوع گفته اگر خواهند که در زمستان زکام نشود گل نر

نویسند که بوی نرگس در بعض امزجه محرک نزله است محمد زکریا گوید  شهد خلص بخورند و حکیم شریف خان می

الفور صحت یابد یا بگیرند  که در نزله بارد آب بسیار گرم بر سر ریزند و هر گاه سخونت او در دماغ محسوس گردد فی

و بعضی گویند که نزله  سائرالحال  رده به ریافوح نهند و هرگاه گرمی او معلوم شود فیخرقة کتان و به آتش گرم ک

کهنه را کدامی دوا فایده نمی کند اال بعد تنقیه دماغ و تقویت او حسب مزاج بعده تحلیل رطوبات و من  بخارات نمایند 

نماید مواد عاصی نزله را و به قول  غ میو بهترین مان  بخار اطریفالت است و گویند که ایارج فیقرا نضج و استفرا

حب ساخته وقت .... السوس  ایالقی کسی را که نزله و زکام اکثر عار  شود از صبر مغسول و تربد موصوف و رب

خواب دو درم مدام بخورد مسیحی گوید که در زکام حادث از برودت و او آن است که آنچه از آن نازل شود بارد غلیظ 

لجه به تکمید سر پارچة گرم کرده یا جاورس گرم کنند تا آمکه گرمی او به قعر رسد و انکباب بر بخار باشد باید که معا

الملک و مرزنجو ش و شبت و  بابونه و اکلیل طبیخشراب که در آن سنگ گرم کرده انداخته باشند و استنشاق بخار 

کوفته ببیزند و کذا انیسون و قسط تا از حنک به  شونیز بریان و تبخیر به شونیز و قسط و عود خام کنند و شونیز بریان

جبین شیرین بنوشند و تخم کتان بریان به اندک فلفل سائیده در .... زوفا و  طبیخمنخرین منجذب گردد و ماءالعسل و 
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عسل سرشته بخورند و یا کندر کوفته بیخته در هاون به عسل مصفی حل کرده بلیسند و یا میعة سائله با مثل آن عسل 

می بپزند تا به قوام آید و بلیسند و استعمال این لعوقات من  تجلب و تجفیف ماده کند و همچنین اگر قرومانا به .....

السوس حب  اول و تربد موصوف به رب.....عسل سرشته بخورند و این حب ناف  و مقوی سر و قاط  سیالن است 

استعمال کنند بهر آنکه حمام در آخر زکام بسیار ناف  است  ساخته بقدر حاجت بکار برند و حمام بعد نضج و خروج فضول

ها و مفاصل و ناف و مقعد به روغن گرم ناف  است و غذا آب سبوس و  است و قبل آن تمریخ بدن و پای... و نقی 

ن به زیت است و بچة مرغ بریا به زیت و مری.... تر از این زردة بیضه  حریرة آرد گندم و عسل و روغن بادام باشد و قوی

 511و حریرة آرد باقال و زیت و عسل بنوشند اطبای هند گویند که فلفل گرد هفت عدد در شب با قدری آب از حلق 

سوی بینی و دف  صداع نزلی مجرب و  فرو بردن ناف  زکام بارد است و داشتن فتیلة پتبة کهنه در بینی برای اماله نزله به

ترین منقی دماغ از رطوبت است و سعوط شونیز سوده در روغن گل  ده ناف سعوط مغز سمندر پهل در شیر عورت سائی

دو سه نوبت مفتح سدة زکام است و ایلوه و بول و گوند به بول و نشاسته و کتیرا و سپیاریچهالیه هر واحد یک نیم 

بر هر دو صدغین  دانگ افیون اجواین خراسانی هر واحد شش سرخ در آب سائیده و بر گردة کاغذ سوزن زده طال نموده

ترین  چسبانیدن مان  نزول نزله است و طالی قرنفل سائیده بر یافوح ناف  نزلة بارد است تنوی  ور زکام بلغمی که سالم

السوس بنفشه خطمی مویز منقی یادیان  اواع زکام است نیز تدبیر مذکورا به عمل آورند و مطبوخ ادویه ملطفه مثل اصل

خودوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ سوسن دارجینی چای خطائی بادیان خطائی و مانند انجیر زرد بیخ بادیان اسطو

السوس شش ماشه جوشانیده و با شربت اسطوخودوس دو توله یا اسطوخودوس جهار  آن حسب حاجت دهند و یا اصل

ادیان بنفشه ماشه گل بنفشه پرسیاوشان  هر یک شش ماشه جوشانیده نبات سفید دو توله داخل کرده دهند و یا ب

السوس گاوزبان هر یک یک مثقال سپستان مویز منقی هر یک ده عدد نبات یک نیم توله در نیم آثار  پرسیاوشان اصل

آب بجوشانند هر گاه چهارم آب بماند صاف کرده بنوشند و اگر سردی و کثرت بلغم بود زرد بیخ بادیان زوفا ی خشک 

یند و اگر با حرارت بود مثل عناب خطمی خبازی نیلوفر بهدانه زیاده سازند بیخ سوسن فراسیون هر چه مناسب دانند افزا

و اگر ریز ش نزله به طرف سینه بود عو  نبات شربت خشخا ش دو توله و یا قوفا یک توله کنند و اگر با حرارت دماغ و 

یان در آب گرم تر السوس اسطوخودوس بیخ بادیان خطمی مویز منقی باد خلل بلغمی مرکب باشد بنفشه سپستان اصل

کرده و گلقند حل کرده بنوشند و به قول اهل هند اگر زنجبیل گل دهاوه هر یک از یک نیم ماشه تا سه ماشه و کوکنار 

از یک عدد تا دو عدد بجوشانند هر گاه نیم پاو آب بماند شیرین کرده یا بی شیرینی گرماگرم بنوشند برای زکام بلغمی 

السوس و انجیر و مویز و مانند آن م  ترنجبین و  زوفا و اصل طبیخست و تلیین طبیعت به و دردسر و تپ بلغمی ناف  ا
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شبت و بابونه و قیصوم و صعتر و اکلیل پخته باشند و .... تغذیه به حبوء مذکور و نوشیدن جالب عو  آب و انکباب 

اف  است و اگر حاجت تنقیه شود الطیب و حرمل و سندروس نیز ن عند عرو  سده تبخیر به شکر سرخ و کاغذ و سنبل

از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و اطریفل صغیر مقوی به ایارج و اسطوخودوس نیز مقوی نزلة بلغمی است و 

السوس بادیان فانیذ هر یک ثلث درم مقل  ایارج لوغاذیا را تاثیر عظیم آست و یا صبر یک درم مصطگی نیم درم رب

وخ حب ساخته بعد نضج بخورند و بعد از پاک شدن ماده فلونیا یا مثرودیطوس به دوام یکدانگ به آب کرفس حب مطب

ملین و سائر اطریفالت ناف  و طبری گوید که در ابتدای زکام .... دهند و بر شفتا بخورند و مداومت اطریفل زمانی و 

عدد عناب سی عدد انجیر سیاه السوس مقشر پنج درم ترنجبین سی درم آلو شیرین بست  بلغمی برای حل طبیعت اصل

بست عدد فانیذ نجری بست درم جلنجبین بست درم خمیرة بنفشه پانزده درم جوشانیده و صاف نمایند مقدار شرب و 

هفت درم فلوس خیار شنبر در آن مالیده و باز صاف کرده بیاشامند و از گوشت و سائر ذهومات پرهیزند و از غذا و دوا بر 

و خشخا ش اقتصار نمایند و اگر مزاج احتمال نماید شربت شهد ساده عو  آب بنوشند و بر این  حسوة نخاله و نشاسته

تدبیر مداومن کنند دائم استنشار نمایند و بر شکل محمود خواب کنند پس اگر از منخرین فضول جاری نشود اعاده حل 

رگ نمام هر واحد کف کبیر سبوس گندم دو الملک شیح قیصوم بنفشه ب طبیعت به ملین مذکور نمایند بعده بابونه اکلیل

السوس کوفته یک کف جو نیم کوفته دو کف بجوشانند تا مهرا شود بر آن انکباب نمایند  کف نمک جریش دو گف اصل

و اگر سده صعب باشد انبوبه بر آفتابه مطبوخ مذکور نهاده بخار او استنشاق نمایند و میعة یابسه و سندروس و شکر 

ورند و کشنیز خشک و عود خام و عسل طرفا جمله بر آ ری و حرق ثوب سرخ که از اصفهان میسرخ و قرطاس مص

آتش انداخته دخان او استنشاق کردن نیز مفتح سوده است و هر گاه جاری شود و عالمات نضج ظاهر گردد امر به 

گردد و مانعی نباشد فصد کنند و بعد استثناء دائم کنند و از آب انکباب مذکور بر سر نطول نمایند و اگر مزاج دماغ گرم 

تنقیه اگر دوی و طنین حادث گردد حلوای نشاسته و خشخا ش و روغن بادام بر سر گذارند در روغن سوسن استنشاق 

شود  نمایند و تغذیه به گوشت کنند و اندک شراب دهند و اکثر دوی و طنین حادث عقب زکام از غذای محمود زائل می

شبت و مطبوخ متخذ از کشوث و کرفس و صعتر و  طبیخز بلغم باشد پس اولی اوالً انضاج به مثل انطاکی گوید که اگر ا

زوفا و مرزنجو ش است بعد از آن تنقیه به ایارج و غذا معذلک رشته به غسل دهند و اکثار از شیرینی و بادام و پسته و 

قة ارزق بسته واجب بود و کذا نانخواه و نمک و چلغوز و عسل کنند پس اگر امر خطیر در سدد باشد به شونیز گرم در خر

اند و من در آن فائده ندیدم و روغن مثل بابونه و  جاورس اوالً بعده حمام و اکثار حریره سبوس و بادام و شکر نوشته

مرزنجو ش بعد خرقه مسخن کثیرالنف  است و هر گاه ماده تحلیل شروع کند حمام و خواب جائز بود و اگر سدد موجود و 
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شم ناقص بود و آنچه سیالن کند کم گردد استعمال بخورات مفتحه واجب بود و اجل آنها در بارد مشک و سندروس و 

ام در تحلیل زکام بارد که فصل و سن بارد بود و اگر چه در بالد شمالی باشد این  عود و کندر است و آنچه تجربه کرده

ابونه هر واحد نیم اوقیه کوفته در ده چند همه آب بجوشانند منضج است انجیر سه اوقیه تخم شبت تخم کرفس صعتر ب

برگ زیتون و دخان تخم پیاز و تخم گندنا  طبیختا رب  بماند صاف کرده بنوشند و از آنچه در این سزاوار است انکباب بر 

ه در زکام نویسند ک اند بعضی متاخرین می به موم با میعه یا مصطگی و قسط و خشخا ش و سعد بود که اینها مفتح

هفت هشت روز دهند و یا کم و زیاده  خان علویبلغمی جهت نضج مطبوخ اسطوخودوس با شربت اسطوخودوس منضج 

قوقایا و غاریقون علویخانی و شربت اسطوخودوس مسهل چهار توله و ....  511تا حصول نضج بعده جهت شربت دماغ 

توله .... تربد سفید و ریوند خطائی هر یک نه ماشه برگ سنا یک نیم توله در مطبوخ مذکور اضافه نموده مغز خیار شنبر 

و به جای آب عرق  ترنجبین شیرخشت هر یک چهار توله مالیده صاف نموده روغن بادام هفت ماشه افزوده بنوشند

گوشت و وقت شام نان روه به شوربای سنگخواره و یا بچة مرغ  بادرنجبویه و مکوه دهند و وقت دو پهر نخوداب بی

السوس مقشر هفت ماشه انیسون برگ گاوزبان هر یک چهار ماشه اسطوخودوس  خورانند و صبح این تبرید دهند اصل

هر یک دو توله حرف و یا تخم مرو هفت ماشه پاشیده بنوشند و به نه ماشه جو ش داده شربت بنفشه و اسطوخودوس 

همین نهج چهار پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل شاهترة علویخان دهند و در زکام سوداوی 

شیدن الوقوع و بدترین انواع زکام است بعد نضج تنقیه سودا به مطبوخ افتیمون و به سفایج و غیره و نو که قلیل

ماءالشعیر مطبوخ به خشخا ش و حریره نشاسته و شکر در روغن بادام و انکباب بر آبی که بنفشه و خطمی و برگ کاهو 

السوس دارچینی هر یک چهار ماشه  و خشخا ش و کدو پخته باشند و نطول آن بر مقدم سر ناف  و بهدانه سه ماشه اصل

کرده نوشیدن نیز در زکام سوداوی مفید و از مجربات بدی  برای  بادیان هفت ماشه جوشانیده نبات یک نیم توله داخل

انجیر و عناب و سپستان و مالش روغن بادام و بنفشه و کدو و بابونه است و اگر سده افتد شکر  طبیخسوداوی شرب 

ند و اگر الطیب مجموع یکجا کرده بخور نمایند که در زکام سوداوی تفتیح سدة منخرین ک طبرزد و میعه سندروس سنبل

ات داخل کرده بدهند بعده ....نزلة دائمی و قبض و بواسیر و خفقان باشد خطمی خبازی سپستان جوشانیده صاف نموده 

حب ایارج سوده به اطریفل صغیر سرشته همراه عرق شاهتره به رعایت بواسیر دهند باز گلقند به جای اطریفل و آخر 

الثعلب شربت بنفشه بعده چای خطائی دو ماشه بادیان خطائی  عرق عنبروز برای تسکین و سرفه و قبض لعاب بهدانه 

السوس  چهار ماشه جوشانیده صاف کرده نبات توله داخل کرده بنوشند بعد از آن دواءالمسک معتدل خورده شیرة اصل

غول پاشیده دهند الثعلب نبات بنوشند باز گاهی به رعایت نزله و سرفه و یاقوذا و برای قبض اسپ لعاب بهدانه عرق عنب
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اف در سر و یبس در منخرین یابند به اشیای مرتبه مثل ....روغن طبری گوید که هر گاه بعد نقا از این علت  پالدکمغذا 

لحوم بزغاله و چوجة مرغ فربه و به جو مقشر و روغن بادام و یا حسوء نشاسته و آرد باقال و روغن بادام و شکر سفید و 

غذا سازند و حلوای میده و شکر که بعد تیاری آن قدری تو دری کوفته و بوزیدان در آن انداخته  آب باقال به روغن بادام

قدری شراب .... باشند نیز مناسب و لزوم حمام هر روز یکبار و استنشاق روغن بنفشه بعد خروج از آن و بعد یک ساعت 

طاکی گوید نادر بود که زکام از سودا باشد پس اگر رقیق و سرخ نه بسیار از آن و تا عود قوت ترک جماع مطلقاً ناف  ان

واق  شود عالجش مثل بلغمی بود م  زیلدت اعتنا به انضاج ترطیب کثیر به شرب نخوداب و مطبوخ انجیر و عناب و 

سپستان و روغن بادام و بنفشه به روغن کدو و بابونه ممزوج سازند و این اختراع بدی  مجرب است تکمیل گاه نزله و 

سبب ضعفی که از کثرت جماع بهم رسد در این صورت ادویه مقوی مثل  م از ضعف دماغ حادث شود خصوصاً بهزکا

و تریاق انزله و مفرجات یاقوتی و غذاهای مقوی خورند و ترک  خان علویمعاجین لبوب و زرغونی به نسخة والد 

مسطور شد بر حذر باشند و ایضاً بعد خوردن مباشرت نمایند و از همة مضرات زکام و نزله که در عالج کلی این مر  

طعام گرم بالفعل آب سرد نوشیدن ضرر دارد و مدام حلق سر کرده باشند اگر معجون لبوب نه ماشه خورده باالیش 

ماءاللحم نه توله بنوشند و زردی بیضه مرغ با نبات یا کمی سلیمانی بخورند ناف  بود و حریرة معمول مقوی دماغ در 

ماشه بنفشه کشنیز خشک هر یک پنج ماشه دارچینی دو ماشه نبات یک توله  مفید بود و بهدانه سه ماشههمه انواع 

جوشانیده به طور قهوه نوشیدن به جهت زکام و ضعف دماغ ناف  و کذا حب چای خطائی و حب مومیائی و خمیره 

له جوشانیده به طور قهوه تجرع نمایند و ناری سودمند و اگر بهدانه سه ماشه دارچینی دو ماشه نبات یک تو....خشخا ش 

توله جوشانیده سر به بخار آن دارند و غرغره به آب آن .... الثعلب  پوست خشخا ش شش ماشه بزرالبنج چهار ماشه عنب

نمایند و ثفل آن بر پیشانی ضماد سازند به جهت تقویت دماغ و زکام ناف  است و هر چه در عالج امرا  دماغی از 

دماغی مذکور شد حسب حاجت به عمل آورند و بذانند که بعضی مراقیین محرورین را که .... در صارع  ضعف دماغ  و

بلغم و .... ضعف معده و دماغ و نوازل دارند گاه به سبب هضم کثرت ریاح و زکام و نزله و قبض دائمی و بسیاری 

خوابی و قبض  دماغ دماغ و گلو و بی رطوبات دهان رنج دهد و گاهی به سبب جودت هضم کثرت تولد صفرا و خشکی

طب  و خفقان قلب و اختالج معده تکلیف دهد پس در صورت اول و یاقوذا به نسخة حکیم علوی خان و به نسخة 

حکیم احمد موسوی و رب خشخا ش مرکب و شربت خشخا ش به نسخة علوی خان ناف  و اگر با لینت طب  باشد شربت 

الذرب جمی  نمایند و معجون سمگدان با برشعشعا  اق....خشخا ش و تریاق انزله  اآلس و شربت فریاد رس و خمیرة حب

و یا فلونیای رومی مرکب سازند و مفرح زمردی با رب خشخا ش علوی خانی مخلوط کرده نزله و اسهال حار را مجرب 
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دکان را عار  شود به سبب مالیخولیای مراقی اخذ کنند تزییل زکام و نزله که کو.... است و باقی تدبیر نزله مراقیان 

کثرت رطوبت و ضعف دماغ ایشان باشد پس هر چه در عالج زکام در نزلة بارد بزرگان مسطور شد حسب حاجت به 

به آب گرم تر کرده بر تارک سر طفل بدارند یا آب گرم بر سر ریزند و قدری شهد لیسانیده و بیخ زبان به ....ضعه دهند 

ای ابریشمی  لق گردانند که قی آید و بلغم کثیر خارج گردد و همچنین سر طفل به پارچهانگشت بمالند یا پر مرغ در ح

بپوشند و به مرضعه و طفل چای خطائی نوشانند و مرضعه را از نوشیدن آب سرد و استعمال فواکه رطب و بارد و 

ول در روغن گل ناف  نوازل ایشان لیان از الدن محل...حموضات و لبنیات باز دارند و مالقی و ابن واقد گویند که لطوخ 

اند سببش یا تصاعد  آمدن از بینی و بعضی آن را مرادف به خرانف و بعضی غیر او دانسته است نتن انف یعنی بوی بد بر

سوی حنک است که از آن رائحه دهن و بینی بدبو گردد و یا احتقان  بخارات عفن از نواحی صدر و ریه و معده به 514

خوان مشاشی که آن را مصفات گویند و تعفن او در آن و یا تعفن خلط در تمام دماغ یا در مقدم آن یا خلط ردی در است

سوی او و  در آنجا که بینی بدان متصل است و یا عفونت و فساد عار  نفس استخوان مذکور بنابر نزول اخالط ردیه به

آن طریق تشخیص این اسباب باید که نگاه کنن گه  عالج این دشوار است و یا بواسیر متعفنه بینی و یا قروح متعفنه

اگر در صورت مریض نقصان دریافت گردد سببش خلط عفن در عظم مصفات باشد و اال نبض مالحظه نمایند اگر تپ 

باشد و با آن نیز صداع نیز بود سببش خلط متعفن در دماغ باشد ور نه اندرون بینی نظر کنند اگر بواسیر و یا قرحه در 

بینی یافته شود سبب او همان باشد و اگر اثر سرفه یا عوار  سل یا فساد معده مدرک گردد سبب او بخار سینه یا منفذ 

ریه یا معده باشد و اگر این هم نباشد سببش فساد استخوان مصفات باشد عالج اگر از بخارات عفنه باشد تنقیه عضوی 

تبدیل رائحه مستقر در بینی شراب ریحانی در بینی چکانند و که از آن بخار برخیزد از مادة عفن نمایند بعده بهر 

الطیب و گل سرخ و سعد و عود سائیده نفوخ نمایند و یا فتیله به شراب تر کرده ادویه مذکوره یا زرنباد و سعد و  سنبل

گر از رطوبت سائیده و قرنفل هر یک سه ماشه سوده بر آن پاشیده بدهند و هر صباح بینی را به بول شتر بشویند و ا

الرائحه  متعفنه مصفات یا دماغ یا حوالی انف باشد به مسهل و حب ایارج تنقیه دماغ کنند و به سکنجبین به زوری قوی

الطیب قرنفل و گل سرخ و سعد و سک و پودینه در  کثیرالبزور و کف خردل به چند دفعه غرغره نمایند و بعده سنبل

الزریره و گل نسرین و سعد و  نفوخ مذکور در بینی دمند و نفوخ قصب شراب جوشانیده غرغره کنند و پس از آن

کند و  الطیب مجموع یا آنچه میسر شود و سعوط بهبول شتر و شستن بینی به آن مجرب است و تخلف نمی سنبل

  و صاحب شفاءاالسقام گوید که تقطیر بول خر عالج قوی و ناف  بالخالف است و قطور زیت و عصارة فوتنج نیز ناف

ماند   اگر سیالن رطوبات در بینی کثرت پذیرد پودینه و صعتر و سعد و مر در بینی دمند پس اگر بقیه از رائحه باقی
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گل خطمی سفید جوشانیده و  السوس اصلعصارة پودینه قطور نمایند و ایضاً اسطوخودوس گل نیلوفر پوست هلیلة زرد 

دهند و اگر جوزبوا دارچینی بسباسه قرنفل هر واحد یک درم  آید می ینبات داخل کرده برای آنکه از دماغ او بوی بد م

کوفته بیخته با شهد غلوله بسته بخورند و بول شتر هر روز سعوط کنند بوی بد بینی دور کند و اگر هلیلة سیاه چهار درم 

ر آب برگ تنبول سائیده آورند بست و یک عدد کوفته د توتیای سبز دو درم قرنفل سیزده عدد فلفل اغبر که از دکن می

و حب بقدر حبه سازند و یک حب صبح و یک شام استعمال نمایند هر مر  عفن در بینی زائل شود و مجرب حکیم 

عابد سرهندی است و نفوخ سعد و سنبل و قرنفل و مازو و دارشیشعان و آس و صبر و کافور و مشک همه مفید است و 

سیاه کهنه بیامیزند و سه درم هر روز بخورند نیز ناف  آید اقوال حکما گیالنی اگر آمله یک سیر سائیده با یک سیر قند 

گوید که اگر خلط متعفن در معده و دماغ بود در این هنگام باید که تنقیه بدن به حسب امکان نمایند از فصد هر دو 

د بعده تدابیر مناسبه به عمل آرند قیفال و به ادویه مسهله عام بدن و دماغ مثل حب قوقایا که در آن صبر و سقمونیا باش

عناب ده عدد آلو بخارا بیست عدد و شکر  طبیخصاحب حاوی گوید که اگر از عفونت اخالط در مصفات باشد هر صبح 

سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ما ش م  مغز بادام و تلیین طبیعت به ماءالفواکه یا مطبوخ او یا نقوع مشمش نمایند و 

ین م  خردل مدقوق کنند و در بینی پودینه سوده یا بادروج سوده بدهند و هر صبح بینی به آب پودینه غرغره به سکنجب

و بول شتر عربی بشویند و یا مر صاف در آب نعناع حل کرده در بینی چکانند طبری گوید که به جز که از رطوبت 

به مطبوخ افتیمون کنند پس استفراغ خاص متعفن و متسکن در عظم مشاشی باشد اگر مزاج محتمل باشد استفراغ عام 

سر به دوائی که در آن صبر و مصطکی بود باید کرد و تنقیه معده حسب مزاج او و ضد فساد نمایند و دائم استنشار کنند 

بعده به عصاره پودینة نهری یک جزو شراب کهنه قابض پنج جزو مدام سعوط نمایند بعده قلقطار یک جزو زاج کرمانی 

مذکور پاک گردد بعده .... ردل سفید نیم جزو باریک سائیده به دفعات استنشاق نمایند حتی که عظم یک جزو خ

الطیب یک جزو قرنفل رب  جزو ساذج هندی نصف جزو سائیده به شراب کهنه تسقیه نموده خشک سازند بعده به  سنبل

ن عمل نمایند تا آنکه طعم دوا تر ش مائل و خشک کنند و به دفعات کثیر همی..... آب انار مستخرج م  قشر و شحم او

استعمال نمایند و در هر سه روز به این دوا در بینی طال نمایند و چون از استعمال این در چشم   به تلخی گردد پس دائم

هیجان و رمد حادث شود این عالج ترک نموده به معالجة رمد و تسکین مزاج دماغ رجوع شوند و بعد تسکین اگر بخر 

و فضول لزجه در معده کنند و اگر در بخر امر صعب گردد نظر کنند اگر مزاج .... ود تدبیر من  تولد رطوبت زائل ش

الفار یک جزو و قدری بول شتر  یک جزو و اذان.... مریض بر حال طبیعی باشد بگیرند آب پودینه نهری یک جزو و  ش

بعده به .... ار رطل صغیر باشد و در آفتاب نهند تا مثل عقکه مقدار دو درم او به حد قلت و اجزای میانه مذکوره کل مقد
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قدر دو درم کبریت و یک درم مر و یک درم کندر آمیخته باز در آفتاب گذارند تا که خشک مثل عصاره گردد بعده 

ایند در آفتاب دارند و بعد خشک شدن سائیده دربینی دمند و در آن اسراف ننم...... الطیب یک درم و قرنفل یک  سنبل

و افراط کند قط  او نمایند بدانچه حبس  515.... آرد پس اگر رعاف آید تا که خون سیاه غلیظ برآید  که اکثر رعاف می

کنند و باز معاودت به عالج او نمایند و این ابلغ دوائی است که در این مر  استعمال نمایند ثم کالمه بعضی  رعاف می

که استعمال نمایند  آب نعناع سعوط کردن مجرب است و یاسمین بهر طوری نویسند که عنبر و زعفران به ن می....

و ثلث درم دمو یعنی ریشة داالن یک درم و ثلث درم ست در .... مجرب است و از خواص عجیبه لطوخ سنبل دو درم 

نفشه داخل بینی و همچنین آب انار شیرین و مر و سنبل در ظرف مس سرخ جوشانیده و به روغن نرگس و روغن ب

سعوط کردن مجرب و کذلک خردل برگ پودینه تازه سائیده در بینی چکانیدن برای بوی بد محسوس شدن ناف  و کذا 

دن و یا قشاذ کندر رب  جزو و قشور نحاس شب یمانی زعفران هر یک جزوی ....الطیب پودینه در بینی  قرنفل سنبل

الطیب گل سرخ قرنفل به آب پودینه یا آب مورد سرشته در  نبلباریک سائیده قدری از آن در بینی دمند و یا سعد صبر س

هر .... الزریره  بینی نهند بعد از آنکه بینی را به شراب شسته باشند و یا مرمکی پوست انار تر ش هر یک دو درم قصب

در بینی نهند و یک یک درم و نیم زاج قرنفل هر یک یک درم فتیله را به شراب تر کرده ادویه کوفته بیخته بدان آلوده 

انداخنه در بینی دمند و یا حماما زوفای خشک مساوی کوفته بیخته به ..... یا زاج سک قرنفل مساوی کوفته بیخته 

لبالب به روغن گل یا عسل آمیخته و ....روغن بان آمیخته اندرون بینی طال نمایند ابن ماسویه و غیره گویند که قطور 

ذرور ایرسای خشک و کذا مر صافی در شراب کهنه حل کرده و کذا روغن مرزنجو ش  کذا بول شتر و کذا روغن ایرسا و

ین و کذا آب برگ یاسمین و کذا بواشادر و شب به سرکه و کذا بول ابل که دوائی است و از مکه معظمه ....و کذا روغن 

احد چهار درم قلقطار و مازو هر آورند سائیده به روغن گل آمیخته و کذا سعد در سرکه نمایند و نفوخ شب و مر هر و می

یون در داخل بینی ....واحد یک درم بعد شستن بینی به شراب و کذا برگ یاسمین خشک کرده و سعوط حماما و لطوخ 

الزریره و بزر  و کذا میعة سائله چهر درم حماما یک نیم درم و شرب دارشیشعان هر واحد مفید نتن انف است و اگر قصب

هر یک درم مازو و مر هر یک نیم درم مشک یک حبه کوفته بیخته به فتیله استعمال کنند ...قرنفل نسرین و بزر ورد و 

رند و در عالج الغربا مسطور است ....ناف  بود صاحب تکلمة هندی گوید که بول شتر یا گاو بچکانند و چهر سوده ناس 

کدوی خشک به آب تر کرده در شبنم نگاه دارند که آب کدوی تلخ یک دو قطره در بینی چکانند و اگر کدو تازه نباشد 

و صبح یک قطره بچکانند ناف  رف  بد بوی بینی است شیخ می فرماید که بعد تنقیه معده و دماغ ادویه موضعیه از 

ملة این مر  بهتر آن است که قبل از ....فتائل و سعوطات و عطوسات و نفوخات و غیره استعمال نمایند اما در فتائل 
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ی را به شراب بشویند بعده استعمال نمایند و منجمله فتائل مجربه فتیله از مر و حماما و اقاقیا است که به عسل آن بین

مرتب سازند یا از حماما و گل سرخ به روغن ناردین و دیگر فتائل بسیارند که از سنبل و سعد و گل نسرین و 

ع با مفر و به حسب قوت مر  و ضعف آن و ....نمک  الزریره و حماما و قرنفل و آس و صبر و گل سرخ و قدری قصب

شیده باشند ....اختالف اوزان بسازند یا فتیلة مبلول به مثلث رقیق که بر آن ذرور قرنفل و سعد و رامک و الدن مساوی 

الزریره گل نسرین گل سرخ قرنفل هر واحد یک درم مر و مازو هر واحد نیم درم مشک  و همچنین برگ مورد و قصب

فور هر یک چهار حبه قلیمیا نمک اندرانی هر واحد چهار قیراط کوفته بیخته فتیله به عسل تر کرده بر آن پاشیده در کا

کند و  ن تخلف نمی....بینی نهند و از سعوطات سعوط به عصارة پودینه است و افضل سعوطات و انف  آنها بول خر است 

 طبیخافتد در شراب حل کرده اندر بینی چکانند و  ر تریاق میاز مجربات جیده آن است که قرص اندرو خوردن که د

انی خیلی جید است چند روز بذان استنشاق نمایند و از لطوخات این است که باطن بینی را به ....دارشیشعان به شراب 

استعمال بینی طال کنند و لطوخ دوای قریطن ...قلقطار تلطخ نمایند و ایضاً برگ یاسمین بسایند پس در آب سوده 

نمایند و آن این است که مرمکی چهاردرم و دو ثلث درم سلیخه حماما مرزنجو ش هر واحد یک درم و سدس درم 

سل بسرشند و از نفوخات فوتنج تنها باریک سوده به وزن یک دانگ در بینی دمند و یا خربق سفید و صدف سوخته و ....

ی نفوخ سازند و از نشوقات آنچه مجرب است دارشیشعان به آب یا به یا دوای مذکور در آخر فتائل و یا عود بلسان در بین

شراب پخته چند روز استعمال نمایند و آنچه به تجربه رسیده در عالج او دغاصهً چون در دماغ بر مقدم او عفونت باشد 

ری گوید که اگر نهادن دو داغ است به همین یافوخ و ایسرا و مقابل اذنین مائل به صدغین و یا داغ بر وسط سر طب

علت به حوالی عظم نافذ شود عفونت در آنجا پیدا کند پس فلدفیون در عسل حل کرده به فتیله آلوده در بینی گذارند 

بعد از آنکه قدری روغن گل سعوط کنند و رعایت مزاج دماغ علیل کنند تا گرم شود و عقل او متغیر نگردد و اگر اندک 

ن گل و روغن بنفشه و ماءالقرع و امثال آن آنچه مطفی و مسکن باشد سعوط نمایند گذم شود به شیر دختران و به روغ

و اگر مزاج بدن او نیز حدت پذیرد و مداوای او نمایند تا آنکه تسکین یابد و بخر که به سبب بواسیر انف و قروح او باشد 

گاه در این موض  آماس گرم یا بثره از کثرت دم و غلظ او حادث  اورام و بثور بینی 516عالجش جدا مسطور گردد 

گردد و گاه ورم صلب پیدا شود و گاهی بثره از فضلة بلغمی یا سوداوی و اندرون بینی برآید و از حرارت باطن اجزای 

حار سرخی لطیف تحلیل شده مابقی غلیظ و متحجر گردد و حتی که به صورت ثالیل در هیئت و صالبت شود و در ورم 

موض  باشد و ایضاً از مریض بپرسند که با ثقل و تمدد ضربان نیز هست یا نه اگر باشد ورم حار بود و اال صلب و از هر 

دو مضرت در صوت افتد عالج در حار فصد سررو یا رگ بینی کشایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند و اگر 
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و حب هلیله نمایند و بعد فصد یا حجامت قفا آب تمر هندی آب آلو  حاجت بود زلو بچسبانند و تنقیه به مسهل صفرا

بخارا آب انارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غذا دال مونگ و پالک و خرفه خوردن نیز مفید و سرکه روغن کدو 

و گاهی در روغن نیلوفر گالب در بینی چکانند و شیاف مامیثا صندلین حضض مکی به گالب و آب خرفه ضماد نمایند 

نمایند و فتیلة لته در سرکه کهنه آلوده اندر بینی گذارند و گاهی  بو ش دربندی داخل کرده بر بینی و پیشانی ضماد می

آمیزند چون خشک شود به روغن کدو چرب سازند و در ورم حار بعد فصد طال به کشنیز و  قدری نمک در سرکه می

ی سرکة انگوری و روغن گل و کذا مرداسنگ تنها و یا مرداسنگ رسوت حبر العالم و در بارد به صبر ناف  بود و طال حی

به آب سوده اندرون بینی نیز مفید بثور بینی است و فصد سررو به سرعت و ضماد مغز تخم تربوز به گالب سوده برای 

ن گل ممزوج به ورم اندرون بینی معمول است و صندل سرخ به آب سوده نیز ناف  و بعد فصد یا حجامت استنشاق روغ

العالم یا شربت نیلوفر با قدری گالب و ضماد بینی به صندل و گالب و آشامیدن آب آلو به شربت بنفشه یا  آب حی

شربت نیلوفر و آب انار و غذا مزورة بارد یا سویق شعیر و شکر یا آب انار یا آب سیب یا آلو یا توت و سائر تدبیر مبرد و 

ر بینی مناسب است و ایضاً برای بثور اندرون انف فصد هفت اندام یا سررو و یا حجامت مطفی نیز برای ورم حار و بثو

قفا کردن و عناب گل بنفشه جوشانیده شیرة خیارین شربت نیلوفر داخل کرده نوشیدن و مغز تخم هندوانه رسوت به 

م  صداع و رعاف اندک  گالب سائیده و گاهی جدوار عو  رسوت افزوده طال نمودن معمول است و اگر بثور بینی

اندک باشد فصد قیفال نمایند و شیرة تخم کاهو و کشنیز خشک به شربت بنفشه بدهند و به آب کشنیز سبز غرغره 

کنانند روز دوم شیرة مغز تخم هندوانه و شربت نیلوفر عو  شیرة کشنیز و شربت بنفشه کنند و رسوت جدوار گل 

ایند و مغز تخم تربوز به گالب سوده اندرون بینی طال کنند و برای اورام و ارمنی به گالب سوده باالی بینی ضماد نم

االخوین سفیداب قلعی  بثور حار بینی از مجربات والد علوی خان این است که مغز تخم کدو مغز تخم هندوانه دم

بریان سازند و توتیای ها را  مغسول گل ارمنی به روغن گل سائیده طال نمایند و اگر تجفیف بثور منظور باشد مغز تخم

کرمانی اضافه کنند و برای رف  صالبت و خشکی اگر تلیین مطلوب باشد شیر مادة گاو عو  روغن گل داخل کنند و 

اگر بثور بر بینی با درد پیدا شوند کافور زعفران هر یک نیم درم گل مختوم یک درم گل ارمنی دو درم به گالب و 

نی ورم کند و اندرون بینی خار ش نیز باشد شیرة عناب لعاب بهدانه عرق شاهتره سرکة انگوری طال کنند و اگر سر بی

شربت بنفشه بنوشند و حضض و مرداسنگ و گل ارمنی یک یک ماشه در آب حل کرده ضماد نمایند و در بثرة سخت 

نهند و عقب او به  رسد بعد تنقیه دماغ حسب ماده بهر تلیین موم روغن بر آن که از فضلة غلیظ بلغمی یا سوداوی بهم

آب گرم استنشاق کنند و مسکه و کذا جوزالسر و محلل ورم صلب بینی است و ایضاً اول فصد باسلیق کنند بعده جهت 
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اسهال سودا و بلغم مطبوخ افتیمون علویخانی دهند و یا ماء الجبن به حب الجورد و سفوف آن نوشانند و اگر تحلیل 

ا حوالی او زلو بچسبانند و مرهم زنگار نهند تا آنکه به تمامه فانی شود پس برای نشود یمبض  شرط زنند و یا ران و ی

اندمال مرهم سفیداب گذارند و طبری گوید که در بثره صلب اگر بدن مریض ممتلی باشد تنقیه به این حب نمایند ایارج 

نانخواه تخم کرفس هر یک فیقرا نیم درم غاریقون تربد هر واحد یک درم افسنتین یک نیم درم گل سرخ مصطکی 

ثلث درم صبر سقوطری دو درم سقمونیای مشوی یک درم و یک دانگ کوفته بیخته به آب برگ ترنج یا آب برگ 

ها و دو مثقال به آب نیمگرم بخورند و در مدت ده روز دو بار استعمال نمایند و اگر مزاج علیل  بادرنجبویه سرشته حب

و مانند آن غرغره کنند و پرهیز شدید نمایند بعده اگر قوت قوی باشد فصد  رطب باشد به مفیختج و مری و خردل

قیفالین کنند بعد از آن عالج مذکوره بهر تلیین و غیره به عمل آرند و بدانند که هر گاه مادة ورم یا بثره تحلیل نشود 

ه ضماد نمایند یا به فتیله آلوده پخت.... ادویه منضجه مثل تخم مرو و تخم ریحان و شیر و عسل و تخم کتان و حلبه و 

در بینی نهند و بعد انفجار مرهم موم سفید به روغن مورد و روغن گل گداخته مرداسنگ به گالب و قدری سرکه سوده 

داخل نمایند در صالیه خوب حل کرده گذارند و ایضاً مازو هلیله زرد به روغن گل یا روغن بنفشه سائیده طال کردن 

اید حسب حاجت بکار برند و در عالج ... 517.... مول استاد مرحوم است و بالجمله هر چه در قربرای جوشش بینی مع

گردد و اگر ورم سرطان گردد تدبیر ش در بواسیراالنف خواهد آمد تعلیم  این تساهل نکنند که در اکثر به ناصور مؤدی می

گردد و آن را آهوه  بب آن تپ شدید عار  میس کند و به بر آید و سوز ش می... در ملک بنگاله آبله در پره بینی 

نامند اگر زود عالج او نکنند میکشد و عالجش آنست که روغن زرد و نمک آمیخته در پره بینی مالند تا آبله شکسته  می

کند و نکچهکنی فلقمویه هر یک دو ماشه  شود و از حدت و سوز ش وسواس نکنند و اگر آبله شکسته نشود قتل می

باریک سائیده در بینی دمند تا عطسه متواتر آیدو مر  آهوه دف  شود قروح انف و ناصور آن بدانکه  مشک نیم ماشه

تولد او در اینجا یا نفس بینی است چنانچه او را تفرق اتصال عار  شود پس  ءقرحه جراحت است که ریم کند و مبدا

سوی بینی متصاعد شوند اول جلد او فاسد گردد  به ریم کند و یا در غیر او چنانچه از بخارات حاده یا ردیه که از بدن

سوی  بعده لحم او و جراحت پیدا شود بعد از آن قرحه گردد و گاهی قرحة رطب از رطوبات فاسده اکاله که از دماغ به

فرماید که گاهی از بخارات حاده یا  بینی نازل شود حادث گردد و گاهی قرحة یابس از اخالط محترقه افتد و شیخ می

شوند و آن  ریشه و یا قروح بثریه و یا قروح ساذجه در بینی پیدا می دیه و یا از نوازل حلوه قروح منتقه عفنه و یا خشکر

ظاهر بود و یا در باطن بالجمله اقسام قروح بینی قرحة یابس و قرحة رطب ساذج و قرحة رطب منتن و قرحة بثرة 

اصور باطنی بینی را خونوس نامند طریق تشخیص اقسام کوچک است و چون قرحه مزمن شود و ناصور گردد و ن
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گردد یا ریم بر  شود و قشر خشک جدا می ریشه در بینی منجمد می مذکوره باید که از مریض سوال نمایند که خشک

ریشه گوید قرحه یابس باشد و مادة آن اخالط محترقه بود و اگر خروج ریم و مائیت بگوید و  آید اگر خشک می

سوی بینی نازل شود پس اگر قرحه  رنیاید قرحه رطب باشد و ماده آن رطوبت فاسده باشد که از دماغ بهریشه ب خشک

بسیار بدبو باشد بپرسند که از چند مدت این قرحه پیدا شده اگر مدت اندک گوید سببش رطوبت حادة عفنه بود و اگر از 

رحه کوچک به صورت بثور متقرحه بود قرحه بثریه عرصة دراز بیان کند سببش عفونت ماده به طول مدت بود و اگر ق

باشد و انطاکی گوید که اگر از قرحه بینی مواد م  عالمات خون برآید رطب باشد و اال یابس و هر واحد اگر خشکی در 

اصعب مجاری قوی و تلهب باشد حار بود و اال بارد و گاهی قروح از آثار مثل حب افرنجینا و انواع نار فارسی پیدا شود و 

تر از ادویه  تر از گو ش و زیاده است رطب قرحه داخلی و عفن بود شیخ و سید جرجانی و ایالقی گویند که بینی عضوی

مجففهقروح چشم باشد پس قروح اذن محتاج به اشیا در غایت تجفیف است و قروح عین محتاج به دوا در اول حدود 

ره باشد به استفراغ و جذب او به سوی ناحیة دیگر عالج کنند و تجفیف است بعده اگر سبب سیالن مواد و یا تصاعد ابخ

بالجمله اول احتیاج به تنقیه دماغ و تقویت او باشد بعد از آن فصد منخرین تا فضول متوجه به سوی او قبول نکند پس 

اگر قوت مساعدت الذراع یا اکحل پس فصد رگ منخرین و ارسال علق  ابتدا به فصد قیفال نمایند و اگر یافته نشود حبل

کند و دالئل دمویت موجود باشد بعده به استعمال حبوب به ایارجات و جمی  ادویه نافعه در بواسیر انف دار بیان در قروح 

است و هرگاه به لعابات و مانند آن بپزند حتی که نرم گردد و به جمی  قروح خفیفة آن صالحیت   قویه انف نیز ناف 

یرالوقوع است تنقیه سوداوی احتراقی نمایند به دستوریکه در عالج امرا  دماغی که کث عالج قرحه یابسبخشد 

سوداوی گذشت و گویند که آشامیدن شربت بنفشه و روغن کدو یا روغن نیلوفر و پیه ماکیان و بط بمالند و مرهم ابیض 

ند موم مصفی و روغن شربت و بکار برند و بینی را به آب گرم بشویند و به مرات کثیر بدان استنشاق نمایند و بگیر

روغن بادام و مغز ساق گاو هر کدام یک جزو موم و مغز را در روغن ها بگدازند و اندک لعاب بهدانه و قدری کتیرا 

سوده در صالیه خوب بیامیزند و در روز و شب چند بار اندرون بینی طال نمایند یا فتیله بدان آلوده در بینی نهند و بعضی 

نمایند و مرهم حب السفرجل در  افزایند و بعضی مخ ساق گاو طرح می لعاب خطمی در این نسخه میلعاب اسپغول و 

این باب همواره معمول است و قیروطی از مغز ساق گاو یک جزو روغن بنفشه بادام دو جزو کتیرا ثلث جزو روغن 

رده نیز معمول و قیروطی به موم و یاسمین اندکی به دستور مرهم مرتب ساخته و گاهی گل خطمی برابر کتیرا داخل ک

ریشه به شدت باشد کتیرا باریک  روغن گل و شحم ماکیان و سیما مخلوط به لعاب بهدانه نیز مفید و اگر یبس خشک

سوده به لعاب بزرقطونا و لعاب خطمی آمیزند و بگذارند تا نرم شود و بمالند تا حل شود پس روغن بنفشه آمیزند و با هم 
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باشد در آب پخته روغن او گرفته استعمال نمودن  ز دو بار طال نمایند و ماهی پنهی که مشابه جفت پا میبزنند و هر رو

از اسرار است و صندل سفید حضض مکی سوده به گالب و آب خرفه و قدری روغن گل ضماد کردن جراحت بینی و 

را ساقط کند و نهادن مسکه هر روز سه  ریشه ریشه را ناف  و عسل به سرکه آمیخته در فتیله آلوده نهادن خشک خشک

اند  ریشه بینی در تشقق لب خواهد آمد بعضی متاخرین نوشته و یک نسخة مفید خشک 518مرتبه نیز ناف  قرحه است 

که در قرحة یابسه اول فصد باسلیق کنند و به فاصلة سه چهار روز رگ قیفال زنند و بعد هفته ماءالجبن به شربت 

الجورد و سفوف آن نوشانند تا تنقیه بدن و دماغ حاصل شود و بعده شیر زنان یا بز یا خر از پستان شاهترة مدبر و حب 

دوشیدن بسیار مفید است و همچنین تقطیر روغن گل و بادام و پزوبه و خشخا ش و کاهو و مجموع یا تنها با شیر 

وم سفید یک توله و مغز ساق گاو و پیه آمیخته و این مرهم بکار برند روغن بنفشه روغن گل هر یک یک نیم توله م

مرغ هر یک هفت ماشه مرداسنگ مغسول نه ماشه به دستور مرهم بسازند و بهتر آن است که پیه بز تازه را به دست 

نرم کرده بر آن طال کنند وقت شب و صبح به لعاب اسپغول و یادیگر بز در لعابیه بشویند و به روغن گل فقط چرب 

نیز بسیار مفید است موم زرد یک نیم توله لعاب اسپغول روغن گل سه توله روغن بادام یک نیم توله سازند و این مرهم 

تر  لعاب اسپغول و ریحان و تخم خطمی و کنوچه هر یک سه ماشه کتیرا دو ماشه به دستور مرهم سازند و این قوی

یک توله روغن کدو روغن گل هر یک است حکاکة اسرب و هلیلة زرد هر یک سه ماشه پیه مرغ نه ماشه موم سفید 

یک نیم توله کتیرا سه ماشه و باید که هرگز آن را به دست نباید کافت که ریش و جراحت تازه گردد و به دیر اصالح 

پذیرد و سائر مراعاتی که در جفاف انف گفته اند در اینجا بکار برند که مفیدست گیالنی گوید که این دوا ناف  است 

وغن گل بادی سفیداب ارزیز و مرداسنگ آمیزند و ایضاً هلیلة زرد و مازو و پیه ماکیان و روغن گل حل بگیرند موم و ر

کرده طال نمایند و ایضاً سفیداب ارزیز دو درم مرداسنگ یک درم روغن گل یک اوقیه موم دو درم موم را در روغن 

از معالجات عجیبه که قریب خوارق عادات در قروح گداخته ادویه آمیخته حل کنند و با پیه ماکیان استعمال نمایند و 

االندمال که مادة آن  بینی است و السیما آنچه مائل به یبس مزاج باشد و همچنین در قروح لب و در اکثر قروح بطی

خالی از خبث و رداءت نباشد استعمال این مرهم حب السفرجل است صفت آن بگیرند بنفشه خشک یک مثقال و در آب 

انند پس نیک مالیده صاف کنند تا آب لعابی گردد و بعده لعاب بهدانه یک مثقال و روغن گل یک مثقال و خوب بجوش

فرماید که در قروح یابسه معالجه کنند به  موم سفید نیم مثقال آمیخته بپزند تا مرهم گردد استعمال نمایند شیخ می

د روغن نیلوفر یا روغن کنجد گداخته و نزد من مسمخ مرتب از موم مخلوط به نصف وزن آن مغز ساق گاو در همچن

بهتر از آن روغن گل است خصوصاً که از زیت انفاق ساخته باشند و ایضاً مسوح روغنبنفشهم  کتیرا و قدری لعاب  
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فتیله در قیروطی زوفای رطب و پیه بط و موم زرد و پیه ابل و پیه ماکیان و قدری عسل آلوده مفید و در نسخه 

ساق بقر پیه ابل است و ایضاً موم و روغن گداخته هلیلة زرد و یا مازو آمیخته ناف  و گاهی فصد رگ  جالینوس مغز

طرف بینی بعد فصد سررو و حجامت نقره و اسهال نف  بخشد و قرشی و صاحب شفاءاالسقام گویند که این همه ادویه 

او از صعود به مثل سفرجل یا سیب یا کمثری  م  اصالح غذا و ترک لحوم و تلیین طبیعت و تسکین انجرة حاره و من 

یا بزرقطونا به شکر یا کشنیز خشک به شکر بعد طعام مناسب و گاهی محتاج گردد به فصد سررو و حجامت نقره اگر 

سوی بینی باشد از مطبوخات و ایارجات و  سبب کثرت دم باشد و به استفراغ اگر بدن ممتلی و ماده کثیراالنصباب به

الج قرحة رطب بعد فصد سررو و حجامت پس سر و تنقیه بدن و دماغ به مسهل و حب ایارج و قوقایا از اطریفالت ع

الطیب و سعد و قرنفل در گالب جوشانیده غرغره کنند و مرهم سفیده استعمال  خردل و سکنجبین بزوری و یا سنبل

قره و سرب سوخته مساوی در روغن گل نمایند و مرداسنگ به روغن گل سوده بمالند و سفیداب و مرداسنگ و چرک ن

سائیده فتیله بدان آلوده در بینی نهادن مجرب است و یا موم افزوده مرهم ساخته استعمال کنند و یا از مرداسنگ یک 

درم و مر یک درم و سفیده قلعی و موم هر یک دو درم روغن گل یک اوقیه مرهم مرتب سازند و با پیه ماکیان بمالند و 

رس جوشانیده به آب آن قرحه را بشویند قطور آب سلق تنها و با زهرة کلنگ و کذا فتیله به آب سلق پوست درخت س

اندرون بینی ... ضض مکی مرداسنگ به آب و یا گالب رب حکیم عابد سرهندی است و اگر حآلوده در بینی نهادن مج

بر هم داخل است و یا مازو پوست هلیلة زرد ضماد نمایند برای پختگی بینی ناف  بود و در تکلمة هندی در این نسخه ص

با چربی مرغ و یا روغن گل نمایند و در قروح انف که مسمی به حلوا است به جهت بودن مادة آن در اوائل شیرین غیر 

نیز نامند تنقیه دماغ حسب  نبمیهو شیر .... شدیدالردائت که نه حریف باشد و نه مالح و آن را قروح شهدیه و  ش

تر از آن مرهم  ل نمایند و به قول شیخ در ابتدا روغن گل تنها یا به موم و پیه ماکیان کفایت مند و قویمقتضای حا

ت و خصوصاً مخلوط به لعاب بهدانه و اگر اراده زیاده تجفیف باشد خبث فضه در آن داخل ... السوس اصل51... سفیدة 

رت کند این مرهم این استعمال نمایند ...اه مر  اندک کند و هر گ کنند وگاهی خبث فضه تنها به روغن آس فائده می

الرصاص سه وقیه رصاص محرق مغسول مسحوق در شراب چهار وقیه از  سفیداب یک رطل مرداسنگ سه وقیه خبث

آن مرهم سازند روغن مورد و سرکه سوده یا پخته و هر گاه علت مزمن گردد و بسیار شدت کند مرهم به این طور 

چهار درم سداب رطب چهار درم شب دو درم به روغن آس و سرکه سوده مرهم سازند و در نسخة سازند مردا سنگ 

تر از آن این است زاج سیاه و  وزن مرداسنگ است و سداب دو درم و سرکه مطروح و قوی جرجانی و ایالقی شب هم

مس هر واحد چهار جزو کندر گلقند و مر هر واحد هفت جزو و قلقدیس شش جزو شب یمانی زراوند مدحرج مازو توبال 



928 
 

یک نیم جزو کوفته بیخته در سرکه یک رطل و هشت اوقیه در ظرف مس بپزند حتی که به قوام عسل آید از آن لطوخ 

که بطول مدت یا  عالج قرحة منتن و کهننمایند یا به فتیله آلوده در بینی نهند و مراد از جزو در این نسخه درم است  

ت انجامد اگر زیادتی خون و غلظ او معلوم شود و فصد و حجامت نمایند و به تدبیر مبرد پردازند از رطوبت منتنه به عفون

و آشامیدن مطبوخ عناب به شکر و غذا مزورة ما ش م  مغز بادام و تنقیه به مطبوخ فواکة حب بنفشه نیز مفید است بعده 

بینی و جبهه به ضماد صندلین و  بزیدگالب استنشاق روغن گل مضروب به آب حی العالم یا روغن نیلوفر به قدری 

العالم کنند و مریض را شربت آلو یا شربت بنفشه یا شربت  شیاف مامیثا و حضض و بو ش و گالب و آب خرفه یا آب حی

نیلوفر با آب انار بنوشانند و به سویق جو و شکر و یا سرکه به زیت و مزورة آب انار یا آب سیب و آلو و توت غذا سازند و 

عوط به بعضی میاه بارده م  روغن گل نمایند و روغن عفص و یا صبر به آب بارتنگ حل کرده و یا عصاره سوس س

استعمال نمایند و اگر مواد بارد باشد یا در آخر اجزای لطیف مادة حار تحلیل شود و کثیف او باقی ماند برای تحلیل و 

مند و بعده بسرکة انگوری قرحه را بشویند و مرمکی را تجفیف خربق سفید و حرف مساوی باریک سائیده در بینی د

باریک سائیده نفوخ نمایند تا آنکه از چرک پاک شود پس ادویه مجففه استعمال کنند و سعوط به عصارة ایرسا نمایند و 

ینی یا آب لبالب و عسل و یا آس سوده مطبوخ به شراب کهنه و یا زرنیخ سرخ م  شحم یا زنگار م  سرکه و عسل در ب

گذارند و گویند که در قرحة کهنه مرهم ابیض به اضافة عسل و سرکه ناف  است و اگر شب یمانی سوخته زرنیخ 

مرمکی هر یک توله زراوند اقلیمیای نقره هر یک شش ماشه مازو سه ماشه روی سوخته چهار و نیم ماشه کرنازج گلنار 

قلقطار و قلقدیس هر یک شش ماشه اسرب سوخته کندر هر هر یک نه ماشه بورة ارمنی چهار ونیم ماشه زاج سیاه و 

یک نه ماشه همه را نرم کوفته به سرکه بسایند تا به قوام شهد آید و فتیله آلوده در بینی گذارند تنقیه قرحه و حبس 

الطیب گل نسرین هر یک سه ماشه صبر مر مازو هر یک یک ماشه  خون بینی نماید و چرایته دو ماشه قرنفل سنبل

شک کافور هر یک دو سرخ اقلیمیای فضه چهار سرخ کوفته بیخته فتیله بدان آلودهدر بینی گذاشتن از مجربات حکیم م

علی شریف است و یا سعد مازو زعفران کوفته بیخته پیه ماکیان در روغن گل گداخته بیامیزند و بعد از آنکه بینی را به 

قول مسیحی ادویه مصلح عروق ردیة انف مجفف و منقی اند مثل آب صابون شسته باشند بکار برند که مجرب است و ب

پودینه که عصارة او در بینی چکانند یا خشک کرده اندر آن بدمند و یا بگیرند شب دو جزو زرنیخ سرخ چهار جزو مازو 

ج یک جزو روسختج یک جزو در بینی دمند بعد شستن او به شراب ریحانی و در نسخة دیگر مر دو درم عو  روسخت

است و قویتر از آن این است که قلقلدیس و قلقطار و شب و زنگار مساوی سائیده و فتیله در سرکه تر کرده در این دوا 

گردانیده در بینی نهند و ایضاً برای قروح منتنه زاج قلقطار مر شب یمانی مازو توبال مس زراوند مدحرج هر واحد یک 
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آن در یک رطل آب بپزند تا به قوام عسل آید و به طریق فتیله در بینی  جزو کندر ثلث جمی  آن اجزا پس سه اوقیه از

داخل کنند و جالینوس گوید که چون فادز هربا قدری فلفل در آب خالص باریک بسایند و به مرات طالنمایند بعد یاس 

برای قروح خبیثیه و صحت بخشد و گویند که این بارها به تجربه رسیده و ایضاً سعوط زنگار بعد پر کردن دهن به آب 

نتن انف مجرب اگر آب انار تر ش تنها یا با عسل بجوشانند تا غلیظ شود و فتیله بدان آلوده در بینی نهند در قرحة کهنه 

انف مجرب است و چون انار تر ش کوفته آب جدا کرده ثفل را بپزند تا غلیظ شود و شیاف ساخته به آب انار مسطور تر 

ناصور بینی ناف  است و عصارة جوزالسر و تازه نیز ناف  خونوس است و ایضاً مغز تخم تربوز  کرده در بینی دارند برای

مغز تخم کدو هر واحد دو جزو توتیای کرمانی مغسول صبر زرد هر یک یک جزو باریک سائیده به مسکه آمیخته 

یفه باردیه یا منتنه سیالن کند فرماید قروحی که به سوی او مادة حر استعمال کردن ناصور بینی رامجرب است شیخ می

عالج او صعب بود و از فصد و اسهال در آن البد است و بس است که احتیاج اسهال به ایارجات کبار افتد و واجب است 

قسطنطنیه بشویند بعده ادویه شدیدالتجفیف استعمال نمایند و  511که مدام او را به نطرون و صابون و خصوصاً صابون 

که بگیرند قشور مس و قلقدیس و زرنیخ سرخ و خربق و سائیده در زهرة نر گاو تر کنند و چند روز در  از این قبیل است

آن خمیر کنند پس استعمال نمایند و گاهی در آن حماماً و مرو پودینه و فراسیون زعفران و شب یمانی و مازو زیاده 

مانی و مازو و مرمکی و زعفران و زرنیخ است و آن این است که سعد و شب ی شود و دوای روفس مجرب کرده می

مساوی بگیرند و به طریق نفوخ استعمال کنند و قروح شدیدالوج  را عالج کنند با سرب محق مغسول و اسفیدج و 

مرداسنج و به روغن گل و موم از آن مرهم سازند و قروح بثریه را عالج به مرهم روغن گل و روغن مورد و مرداسنگ 

ه کنند و عالج قروح ظاهره به این مرهم کنند سفیداب یک رطل مرداسنگ سه اوقیه خبث و گالب و قدری سرک

رصاص محرق سه اوقیه به شراب و روغن مورد مخلوط سازند و از ادویه مشترکه این است که بگیرند آب انار تر ش و 

کنند  درو خوردن نیز عالج او میدر ظرف مسی بپزند تا که نصف بماند فتیله بدان آلوده استعمال نمایند و از اقراص ان

النف   گاهی مخلوط به شراب و گاهی به سرکه و گاهی به سرکه و آب به حسب مشاهده حال و از مراهم جیدة مشترک

به اکثر اقسام این است که خبث اسرب و شراب کهنه و روغن مورد همه را با هم بسایند و بر آتش نرم گذاشته بپزند و 

و در ظرف مس بدارند و اسرب سوخته در حکم خبث اسرب است و عصارة چقندر تنها یا م   حل کنند تا غلیظ گردد

ادویه دیگر بسیار ناف  است و انطاکی گوید که عالج قروح انف بعد تنقیه مواد به فصد در رطبین و تنقیه باقی مطلقاً به 

و نفخ چیزیکه مجفف و مذمل باشد مثل  ها اندر بینی در یابسین بخور مثل کبریت و زرنیخ در رطبین و ریختن روغن

زنگار به روغن بنفشه و موم قیروطی ساخته باید کرد و بدانند که قرحة انف را حکمای هند پنیس نامند و از اجمود به 
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آبرنگ شنگرف بزرالبنج زعفران مساوی سرمه سا نموده ناس گرفتن و هادی دارچینی جا و تری لونگبه وزن برابر 

اند و ایضاً زنجبیل دارفلفل دانة االیچی خرد هر  و چندان آمیخته هر روز نه ماشه خوردن مفید نوشتهسائیده در شهد د

بواسیر خورده باشند  واحد یک درم قند سیاه کهنه بست و چهار درم کوفته حبها بندند و به قدر ده ماشه وقت شب می

درد و  و آن سه قسم بود یکی گوشت نرم سفید و بیسرطان بواسیر انف لحم زائد است که در بینی روید  انف و اربیان

است و عالج این سهل است دوم گوشت سرخ اندک صلب با حرارتی و الم و   بدون سیالن رطوبت و مادة این بلغمی

مادة این دموی بود سوم تیره صلب و مادة این سوداوی است و گاهی این شدیدالصالبه با درد شدید بود خصوصاً اگر 

قه باشد و عالج این صعب است السیما هرگاه زرداب بدبو از آن سائل شود و گاه باشد که در بینی گوشت سودای محتر

رنگ و سخت و غائر باشد و  فزونی سرطانی پدید آید و شکل بینی فاسد کند و به سبب تمدید شدید وج  پیدا کند و تیره

الحجم شبیه به بواسیر انف است که در مجرای  ظیمگمان شود که بواسیر است و آن سرطان باشد و اربیان ورم نرم ع

بینی حادث شود و باشد که قرحه گردد و زرداب و رطوبت از وی سائل شود و این ورم را کثیراالرجل و بسفایج نیز نامند 

های باریک و گاه باشد که این ورم به سرطانیت  از جهت مشابهت به ماهی روبیان در نرمی و مالیمت و بسیاری پای

ها کشیدگی  های آن موض  همه سبز شوند و کشیده گردند و در باطن پلک راید و سخت شود و درد کم گردد و رگگ

معلوم شود و فرق میان این هر سه علت چنان کنند گه به میل غمز نمایند گوشت زائد را اگر نرم صلب به شکل ثولول 

های سرخ و  الحجم بود و رگ اگر باوجود نرمی ورم عظیمو نوازل پدید آید بواسیر باشد و .... بود و از پس امرا  س

ممتلی باریک در خارج و داخل بینی محسوس شوند اربیان باشد و اگر ورم صلب بود و بعده صفای بینی پیدا شود و در 

کند  اکثر به غیر سیالن رطوبت بود و قبل حدوث او در دماغ اعرا  سوداوی پدید آیند و از مقدار نخود یا بندق ابتدا

پس زیادتی پذیرد و در کام صالبت پیدا کند و خشک بود سرطان باشد و بواسیر گاه دراز گردد و مطلق شود و گاه 

چندان طول پذیرد که از بینی یا کام بیرون آید و این هنگام آن را علق نامند و گویند که سبب بواسیر احتباس خون 

ة ردی مائل به بلغمیت و سبب سرطان سودای محرق است عالج سوداوی است در عروق داخل بینی و سبب اربیان ماد

بواسیر انف فصد سررو کنند و زلو بچسبانند و اگر فصد ممکن نباشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رعاف گذشت 

عرق  فصد عو  تبرید عناب شاهتره گل سرخ به.... بدهند بعد از آن به مسهل بارد و حب هلیله تنقیه نمایند و گاهی 

نمایند و به قول صاحب ترویح دحادی  شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده و بعد نضج مسهل و حب ایارج استعمال می

قفا برای نضج جالب از عناب و بنفشه و شکر بدهند و غذا مزورة ما ش با شیرة بادام شیرین بعده مسهل .... بعد از فصد 

من م  ورم و درگو ش و چشم و سیالن آب کثیر از .... 510ارج و گاهی به مطبوخ فواکه و یا مطبوخ هلیله و به حب ای
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اه ...الثعلب عرق گاوزبان شربت بنفشه  بینی بعد فصد سررو تبرید شیرة عناب شیرة کشنیز خشک شیرة کاهو عرق عنب

دهند و شیاف مامیثا رسوت صندل سرخ حضض مکی به آب کشنیز سبز ضماد  منضج و مسهل و حب ایارج می

نمایند بالجمله بعد از تنقیه اگر مر  خفیف و در ابتدا باشد ادویه خفیفه و در مزمن ادویه حادة قویه استعمال نمایند  می

قول شیخ فتیله معمول از پوست انار است که در آب بسایند تا مثل خمیر گردد و از آن فتیلة  و از جمله ادویه خفیفه به

شود و یا فتیله از اشنان سبز سازند و  مجرب است لیکن نف  او بد بر ظاهر می دراز سازند و مدام در بینی دارند و این

نهند و یا فتیله به شحم حنظل و یا از  کنند و فتیله به سرکه تر کرده و به دوا آلوده می بعضی مرمکی نیز داخل می

تنها و یا بعد تر کردن آن در آب  جوزالسر و م  قدری انجیر چند روز استعمال نمایند و یا فتیله در آب پودینه تر کرده

مذکور و یا در شراب و یا در سرکه پودینه خشک سوده بر آن پاشیده و یا از عقید آب انارین م  پوست و شحم او کوفته 

سرخ در روزی چند بار به تکراربکار برند و یا نفوخ زرنیخ و قلقند در سرکه سائیده خشک کرده  و یا فتیله به عسل و گل

رند و صاحب خالصه گوید که اگر انار تر ش درست کوفته آب آن را در ظرف مسی اندک بجوشانند و در همان عمل آ به

ظرف نگاهدارند و ثفل او را خشک نموده باریک بسایند و به آب مذکور سرشته فتیله ساخته در بینی گذارند در مدت 

است و اگر اندک زنگار و  لذع و وج  و ورم خالی مشقت قط  کند و مثل ادویه حادة دیگر از دراز بواسیر بینی را بی

است و جرجانی و ایالقی گویند که آب او م  ثفل نیم پخت  االثر گردد و مجرب غایت قوی نوشادر در آن اضافه کنند به

کنند و در طاس مسی یک روز نهند و روز دیگر ثفل او جدا کنند و باریک بسایند و از آن شیاف سازند و به آب مذکور 

 طبیختر کرده در بینی نهند و بعضی گویند شیاف مذکور خشک ساخته در آب مذکور سوده در بینی چکانند و اگر وقت 

وبند و در آب انار دانه بپزند و ...تر گردد و اگر انار تر ش تازه بدست نیاید پوست انار تر ش  قدری نوشادر اندازند قوی

بعده در آب انار تر ش و اندکی شهد سوده فتیله دراز ساخته داخل قول مسیحی پوست انار تر ش خشک کوفته بیخته  به

بینی کنند و در اکثر اوقات شب بدارند و یا توبال مس سائیده به شراب سرشته داخل بینی لطوخ سازند و اگر زاج اخضر 

غن گل و نشوق کند و گویند که آب لوف و رو در سرکه سائیده در بینی صبح و شام گذارند نی بواسیر انف را دور می

ایرسا و یا آب گندنا و قطور آب سرگین خر و کذا آب گشنبز سبز ناف  بواسیر انف است و کذا قلقند به عسل و یا قاقلی 

داشتن و منجمله ادویه حاده قویه این است که زاج دو درم زنگار نیم درم سائیده به فتیله آغشته در بینی ...ماده در بینی 

را خوب سائیده بر آن موض  بچسبانند و باالی آن ....السالطین چهار جزو زنگار دو چند  دحبنهند و اگر قویتر خواهن

... کند و  مرهم زنگار نهند که همواره معمول است و اشخار و آهک را در آب سائیده ضماد کردن نیز بسیار فائده می

سه مساوی کوفته بیخته فتیله از خرقة  فصد قیفال و حجامت نقره و تنقیه به حب ایارج زنگار و اشنان و مرمکی هر
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گذارند معمول صاحب خالصه شفاءاالسقام و غیره است و اگر زنگار .... کتان با سرکه آلوده در ادویه مذکوره بگردانند و 

ب یر نمایند نیز مجر....نوشادر اشخار سوده به شهد آمیزند و فتیله بدان آلوده در سوراخ بینی نهند و از گوشت و شیرینی 

بعضی به احباست و یا به قول صاحب جام  و کامل توبال نحاس و قلقدیس و قلی هر واحد یک جزو زرنیخ سرخ زنگار 

هر واحد نیم جزو خربق سیاه رب  جزو سائیده فتیله خرقة کتان به شراب تر کرده به این دوا آلوده در بینی نهند و یا زاج 

مس زراوند مدحرج هر یک دو نیم درم .... سه درم شب یمانی مازو سه درم قلقدیس و مر هر یک چهار درم قلقطار 

کندر چهار دانگ سرکه صد درم زهرة نر گاو و حماما و مرمکی و پودینه و فراسیون هر واحد چهار درم زعفران دو درم 

چهار درم  استعمال نمایند و بعضی گویند که کندر یک درم شب مازو قشور نحاس هر واحد.... خربق یک درم سائیده 

سط بگیرند و همه را در دیگ مس بپزند تا به قوام عسل آید ...قلقدیس شش درم زاج قلقطار هر واحد هفت درم سرکه 

عمل آرند و شب یمانی مر مس سوخته قلقطار قلقند بیخ سوسن سفید زاج سیاه نطرون مساوی آمیخته  بطور فتیله به

 ش و یا شراب انگوری و امثال آن سعوط کردن به غایت مجرب نوشته و صبح و شام در بینی دمیدن و یا به آب انار تر

اگر فتیله به آب انار تر ش یا سرکة انگوری پودینه یا شراب انگوری تر کنند و این داروها بر آن پاشیده در بینی نهند 

و زاج سیاه و شب یمانی تر باشد و اگر فائده نشود فتیله به میاه مذکوره تر کرده قلقدیس و قلقطار مازو زنگار  ناف 

مساوی سوده بر آن پاشیده در بینی نهند و یا نفوخ کنند و بهتر آن است که بعد شرط با خراشیدن موض  این ادویه 

اکتحال نمایند و چون پوست انار تر ش چهار درم قلقدیس سه درم زرنیخ زر و خربق سیاه قلقطار هر یک دو درم کوفته 

بینی را ببرد و توبال مس و قلقدیس و زرنیخ احمر با سرکه آمیخته و فتیله  511ونی بیخته بکار برند نیز گوشت فز

و زنگار ...... کند و انطاکی گوید که آنچه مجرب است این است که شب و ق آمیخته در بینی نهند که کار آهن می

ته در بینی نهند و یا مساوی و حلتیت مثل آن همچون غبار سائیده و با قدری سرکه و عسل بسرشند و فتائل ساخ

حادة اکاله چون فلدفیون و دیک بر دیک هم مفید بود و اگر از این تدابیر زائل نشود و .... خشک در بینی دمند و دیگر 

رصاص یا اصل مجوف پر مرغ که پارچه بر .... قط  نمایند و اگر بعد قط  چیزی از گوشت زائد باقی باشد ادویه اکاله 

.... ساخته در بینی بگذارند تا مابقی را بخورد پس به مرهم سفیده و جز آن عالج کنند و بدانند که آن پیچیده باشند طال 

تنقیه استعمال ادویه حاده و دستکاری را کار نفرمایند که موجب افزونی مر  است و به قول شیخ هر گاه ارادة عالج 

رقه خشن دلک نمایند بعد از آن به این ادویه دو روز از آن گوشت زائد را به خ..... به ادویه حاده باشد یک روز پیش 

یا زفت رطب به .... عالج کنند بعد از خوردن طعام و ایضاً چون عالج با سوز بینی به این ادویه نمایند باید که اول 

  بخشد و گاهی اندرون بینی طال نمایند تا بینی از نکایت ادویه حاده محفوظ ماند و جمی  ادویه ناف  اربیان بواسیر را نف
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احتیاج کسر قوت آن افتد و آنچه در بواسیر مقعد بیاید مفید بود و گویند که گاهی بواسیر انف مولودی بود و آن العالج 

است عالج اربیان و سرطان در اربیان بعد از فصد سررو و حجامت و تنقیه به مسهل و حب ایارج یا مطبوخ علوی خان 

االخوین انزروت مرداسنگ گالب  س به مرهم زنگار آغشته در بینی نهند بعده شاخة دمو حب قوقایای ایشان فتیله کربا

و سرکه در بینی گذارند و ایضاً لعاب حلبه و سرکه و گالب و روغن گل به مرات در بینی چکانند و یا بعد تنقیه دماغ به 

بزرکتان سرشته طال نموده حبوب و ایارجات حضض مرمکیی زوفای رطب و روی زیت مرداسنگ به لعاب حلبه یا 

باشند و هرگاه ورم نرم شود بر آن زلو چسبانند یا به مبطب  شرط زنند و خون بر آرند و صاحب ترویح گوید که جالب از 

به شکر دهند و بعد نضج تنقیه دماغ به ایارجات و طال به مر و عکر زیت و مردا  السوس اصلگاوزبان و بادرنجبویه و 

و بعد تلیین شرط و تعلیق علق به عمل آرند طبری گوید که اگر این ورم غیر متقرح باشد سنگ به بعض لعابات 

عالجش تنقیه بدن به مطبوخ افتیمون بعده تنقیه سر به حب ایارج پس غرغره به عاقرقرحا و مویزج و کف خردل و رب 

این ورم مالحظه نمایند پس اگر عنب و مانند آن است و پرهیز از جمی  اغذیة غلیظة مبخره به سوی سر بعده صورت 

بر حال خود باقی باشد بدانچه مذکور گردد و عالج نمایند و اگر تحلیل شود و نقصان پذیرد به چیزی متعر  آن نشوند 

سوای عالج مذکور که بعد زمانی م  لزوم پرهیز مابقی تحلیل گردد و در آن ایام به دوای محلل مثل مر و حضض 

حال خود باقی ماند مر صافی نیم درم انزروت یک درم مقل نیم درم زوفای رطب یک درم عکر ضماد نمایند و آنچه بر 

زیت نیم درم مرداسنگ یک درم باریک سائیده لعاب اسپغول و لعاب حلبه بر آورده م  عکر زیت بجوشانند هر گاه غلیظ 

ه ورم نرم شود و تحلیل گردد و چون بعد گردد ادویه مسحوقه آمیزند و روز و شب داخل و خارج بینی طال نمایند تا آنک

شک صحت یابدو اگر خون سائل  مسهل و فصد شرط بلیغ به عمل آورند و خون سیاه عکر از آن خارج شد پس آن بی

از آن رقیق سرخ باشد از داخل و خارج بر آن زلو چسبانند بعد استفراغ و پرهیز و اصالح غذای مریض واجب است که 

ر حالت امتالی بدن حذر کند پس اگر ضماد مذکور تحلیل نشود و نرم گردد و بر غلظ و حساوت طبیب از شرط و زلو د

شویند یک  او باقی ماند بگیرند حرف سفید دو درم خربق دو ثلث درم عرطنیثا که آن عروقی است که بدان صوف می

سرکه مالیده بر آن این دوای  درم و حضض  نیم درم و جمله را باریک بسایند و در حریر ببیزند پس داخل منخرین

خشک طال نمایند و همچنین به دفعات متوالیه عمل نمایند تا آنکه ورم را بخورد و ساقط کند و بعد سقوط او به این 

مرهم عالج کنند زیت پنجاه درم مردا سنگ ده درم مرداسنگ را باریک سائیده در زیت آمیخته بجوشانند حتی که 

ریخته سرکه بر آن چکانند وصل کنند و هر قدر که سرکه را نشف کند بر آن چکانند و مجتم  گردد بعده در هاون 

همچنین سرکه چکانیده باشند و حل کنند تا آنکه سفید گردد یا قریب به سفیدی رسد پس استعمال نمایند و این مرهم 
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سازند بگیرند موم مصفی و  اوفق اشیا است برای قروح مواض  غضاریف و اگر جراحت خشک نماید به این مرهم مداوا

روغن بنفشه و از آن قیروطی بسازند و هنوز بر آتش باشد که قدری سفیداب قلعی بر آن اندازند و حرکت دهند بعده از 

آتش فرود آورده و در صالیه ریخته آب سرد بر آن اندازند و حل کنند تا چرک او خارج شود و مجتم  گردد بعده آب از 

یدی رقیق بیضه اندازند و حل کنند حتی که مجتم  و مخلوط گردد و اگر موض  رطب باشد و در آن دور کرده قدری سف

شود رطوبت زیاده باشد در مرهم اول قدری گلنار و اندکی کندر زیاده کنند و اگر به حدید عالج  مدة که از آن سائل می

فرماید  در غضروف بینی سوراخ نگردد و شیخ میکنند باید که دستکار ماهر باشد تا اجزای بینی از قط  محفوظ مانند و 

بهتر آن است که به دستکاری عالج کنند و این بعد کم کردن امتال از بدن و سر باید و اگر خفیف  511که در اربیان 

باشد ادویه قویه منجمله ادویه قروح انف استعمال کنند و مثل نفوخ شب یمانی و مر یک یک جزو و قلقطار و مازو هر 

عمل آرند و مختار جالینوس این است که آب انارین م  قشر و شحم آنها  یم جزو نفوخ نمایند یا فتیله از آن بهیک ن

کوفته بگیرند و اندکی جو ش داده در ظرف اسرب بردارند پس ثفل او بسایند تا مثل خمیر گردد و به آب های مذکوره 

و در بینی علیل داخل کنند و بگذارند و در بعض اوقات راحت تسقیه دهند بقدر الئق او بعده از او شیاف دراز بسازند 

دهند و از بینی خارج کنند و در این وقت بینی و کام را به عصارة مذکور طال نمایند و بر این تدبیر مواظبت کنند و این 

نی عفص نارسیده و کند و بس است که از سه انار یع ناف  قروح و بواسیر است و از مناف  او آن است که الم زیاده نمی

نمایند و اگر گوشت زائد صلب باشد انار تر ش را زیاده کنند و اگر کثیرالرطوبت باشد  تر ش و شیرین این ترکیب می

اند و عمل او قویتر  عفص را زیاده نمایند و قومی بعد از جالینوس قدری قلقطار و نوشادر و زنگار در آن زیاده کرده

کاله که در به آب بواسیر انف مذکور شد استعمال نمایند پس هر گاه از قوت ادویه ورم گردد و جمله ادویه حاده و ا می

ظاهر شود راحت دهند تا آنکه ورم ساکن شود و به قیروطی موم و روغن گل و عسل طال نمایند بعد از آن اعادة دوای 

که هر گاه خرنوب نبطی رطب کوفته اند  حاد کنند و همواره به این نحو عمل نمایند حتی که ساقط شود و تجربه کرده

آب او بگیرند و در آن صوف تر کرده در بینی داخل نمایند اربیان را بخورد و جوزالسر و همین منفعت دارد و آنچه 

مجرب است این است که زاج سبز مثل سرمه سائیده صبح و شام در بینی دمند و بعد قط  اربیان از ادویه حابس خون 

ر سرد است تا که غلیظ گردد و سرد کرده از آن در بینی طال نمایند و گویند که آب ثمر لوف به گل مبلول در آب بسیا

فتیله آلوده و کذا از انجیر خشک و برگ مر و مساوی سوده فتیله ساخته و کذا اقاقیا فداج و زرنیخ و نوره و قلی به 

ای رطب و پیه بط و موم زرد مرهم ساخته به فتیله سرکه تند چند روز در آفتاب پرورده فتیله بدان آلوده و کذا از زوف

آلوده و کذا عسل به سرکه آمیخته فتیله بدان آلوده در بینی داشتن و یا زنگار نوشادر شب به سرکه تند جم  کرده در 
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آفتاب خشک نموده باریک سائیده به دهن آب پر کرده در بینی دمیدن و کذا نفوخ قشور نحاس و کذا نشوق قلقند هر 

احد گوشت زائد و اربیان را برد و در سرطان به عالج ادویه حاده و قط  به آهن اصال تعر  نکنند و مدام بر آن و

قیروطی نهند و فصد و تنقیه عام بدان از سودا به معجون نجاح یا مطبوخ افتیمون و ماءالجبن و حب الجورد در هر 

ویه که در آن صبر و مصطکی و مانند آن افتد و اگر مزاج هفته دو سه بار همسیشه نمایند و تنقیه خاص دماغ به اد

علیل احتمال نماید تنقیه سر به ایارج و حب قوقایا کنند بعده پرهیز از اغذیه غلیظه و مولد سودا نمایند و دربعضی اوقات 

آفتاب و شدت غرغره به اشیای خفیفه مثل سکنجبین بزوری و مری کنند و در غرغره مبالغه نمایند و سر را از گرمی 

اند و باقی تدابیر آنچه در سرطان مطلق  سردی محفوظ دارند و بعض اوائل برای سرطان این موض  حقنة لینه را ستوده

گفته خواهد شد به عمل آرند عطاس یعنی بسیاری عطسه و آن حرکت حامیه حافظه از دماغ برای دف  خلط یا موذی 

اع از آن خلط و یا به ....از راه بینی و دهن به سبب تولد ریح بخاری دیگر است به استعانت هوای مستنشق جهت دف  

سبب دیگر که منقبض گرداند دماغ را برای دف  آن و یا به سبب موذی دیگر الذع آالت شم خواه از خارج و خواه از 

داخل نمودن فتیله در های حار حاد مثل فلفل و تنباکو و کند ش و مانند اینها و  داخل از خارج مانند غبار و دخان بوی

بینی و یا استعمال عطوسات و از داخل  چون حرارت دماغ و سیالن رطوبت الذعه از آن و انحالل ریح از آن رطوبت و 

یا تصاعد آن از اعضای ماتحت و یا امتالی دماغ از رطوبات پس اوال از مریض تقدم اسباب خارجیة مذکوره بپرسند اگر 

شد و اال از سبب داخل بود بعده اگر آثار حرارت دریافت گردد سببش حرارت دماغ باشد و اال همان با..... اقرار آن کند 

و سینه را که جون بر جرم آنها موذی وارد گردد هر یک .... رطوبت آن و عطسه حرکتی است مر دماغ را همچون سرفه 

رر دارد یکی در ابتدای نزله و زکام به گردد به حرکت عطاسیه و سعالیه و کثرت عطسه در پنج جا ض از آنها متحرک می

سبب کثرت خود قوت را ساقط کند و دماغ راممتلی گرداند سوم در  ها که به ت مان  نضج دوم در ابتدای تپ....سبب 

م در آنجا که ماده در سینه بسیار یا خام بود مثل ....شخصی که دماغ او به سبب حرکت گرم شود و ماده را بخود کشد 

یا .... لصدر را پنجم در شخص عادی رعاف شدید و در چهار موض  نف  دارد یکی آنجا که در سر بخار صاحب ذات ا

ماده اندک باشد اگر چه پخته نباشد که گرانی سر دور نماید دوم آنجا که که در دماغ ماده پخته باشد اگر چه غلیظ و 

باشد او را عطسه نیاید و اگر به معطسات عطسه  او قریب... بسیار بود که ذلیل قوت دماغ است و از این جهت کسی 

و مشیمه یاری ..... آورند و او را عطسه نیاید امید صحت او نباید داشت سوم در زنان هنگام وض  حمل که بر اخراج 

دهد چهارم در وفاق مادی که به سبب حرکت خود آن را منحل گرداند بالجمله عطسة معتدل نشان صحت است و 

ترین  اند که موافق در آخر امرا  دماغی عند نضج ماده دلیل خیر است و اهل هند گفته 514آفت و  افراط ان باعث
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اوضاع صاحب این است که سر خود مائل به پیش دارد برابر سینه و گردن پیچیده و روی یکسو کرده نشاید تا عطسه 

عالج من  سبب نمایند و از اشیای مان  راست خارج شود و ضرر الحق نگردد و رگی یا عضله کشیده یا پیچیده نشود 

عطاس چکانیدن روغن گل خوشبو و روغن بید در بینی و گو ش است و نوشیدن حسوی گرم من  عطاس کند و گرم 

کردن سر به ریختن آب شیرین نیمگرم بر سر و انداختن روغن نیمگرم در هر دو گو ش و نهادن تکیه گرم کرده زیر 

سفنج بحری و فرنجمشک و کذا خولنجان سوده در خرقه بسته نیز عطسه باز دارد و گردن و شمیدن سیب و سویق و ا

فکر و اشتغال به مهمات اکثر قط  عطاس کند و گویند که بوئیدن افیون ناف  و سعوط به آب بادروج یا تخم او 

ه تکلف باز بالخاصیت مان  عطاس است و سعوط آب گل خطمی با روغن گل آمیخته مفید و شدت صبر بر عطسه و ب

است برای عطاس ضعیف و چشم و گو ش و اطراف و حنک مالیدن و دهان فراخ  گردانیدن آن سود دارد و عالج کافی

کشادن حبثا آوردن و نظر تیز به سوی فوق و در چیزی کردن و بر بستر غلطیدن و عضالت را به روغن های مرطبه 

اند و غمز مولم باطن  اب و انتباه باعث جمله مان  عطاسمالیدن خصوصاً عضل لحیتین و بناگو ش و استغراق در خو

خنصر به ابهام و سبابه و نزد بعضی دلک باطن خنصر و بنصر به ابهام در من  عطاس مجرب است و گرفتن بینی و 

و  دهن از دست به قوت نیز ناف  است و احتراز از غبار و دخان و آفتاب و بوئیدن چیزهای حاد لذع و مقام در هوای ردی

غیر آن که باعث عطسه شود ضرور است و حکیم عابد نوشته پیری از سادات که مبتال به این مر  بود عالجش به 

ریوند هر یک چهار درم باریک سائیده در آبیکه یک رطل پوست خشخا ش جوشانیده مالیده  السوس اصلاین حب نمودم 

ک کرده از یک حب تا چهار حب بخورند پس در یک ها بقدر نخود سازند و خش صاف نموده بس غلیظ کرده باشند حب

ها به آب  روز زائل شد و در استعمال یک هفته عود نکرد و استعمال خولنجان بالخاصیت او را ناف  است و اگر از آن حب

مذکور سازند بهتر باشد و آنجا که کثرت عطسه از گرمی دماغ باشد تبرید دماغ و تسعیط به روغن های مبرد مثل روغن 

کدو و روغن بنفشه و روغن آس و تضمید سر و پیشانی به اطلیه بارده و بوئیدن کشنیزز سبز و صندل و استحمام به آب 

شیرین نیمگرم مناسب بود و اگر خون غالب باشد فصد و حجامت نقره نمایند و آنچه از رطویبت دماغ باشد تنقیه دماغ 

اند که اگر  اند نشوقات و معطسات موافقه بکار برند و بعضی نوشتهبه مسهل و حب ایارج نمایند بعده اگر اندک باقی م

که بهر صداع از ذکای حس دماغی مذکور شد به عمل آرند و اگر از   عطسه از قوت دماغ و ذکای حس آن باشد تدبیری

ضفادع و  رسیدن بخار گرم به مبدا عصب یا در بطن اول باشد لخلخه از سرکه و روغن گل و آب کشنیز سبز و آب پشم

عرق بید هر یک یک توله ساخته ببویند و یا اسفنج بحری که گل سفید سوده بر آن انداخته آب پاشیده باشند ببویانند و 

دست و پا محکم بندند و اگر مقدمة زکام باشد به تدبیر زکام پردازند و اما بوئیدن شمامة افیون علوی خان و گاه گل 
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بر بخور قند و زعفران داشتن تتمة عطسة متواتر که به اطفال عار  شود اگر االثر است و همچنین سر  سرشو عظیم

سببش رسیدن سردی به سر باشد باید که بادروج کوفته بیخته در بینی دمند و جالب گرم به طفل و مرضعه دهند و 

ویانند و زعفران و قند گردة گوسفند یابز بر آتش بریان نمایند و آبی که از آن سائل شود نیمگرم در بینی چکانند و بب

سفید کوفته بخور آن بدهند و از دارشیشعان و زعفران پارچه رنگین کرده بر سر گذارند و سر پوشیده دارند و بوئیدن 

چوب سلیخه تر کرده و مالیدن سر طفل به خرقة خشن نیز مفید و اگر از این تدابیر زائل نشود و ایارج فیقرا چند شب 

ند و زعفران و تخم گل سرخ و اندکی صبر بر سر پستان مرضعه مالیده در دهن طفل گذارند که متواتر به مرضعه بخوران

بمکد و چون از آن باز آید سر طفل را نگون دارند تا آنکه لعاب بسیار از دهان او بر آید و گاهی زبان طفل به خرقه 

ز دهان او بر آید عطسه او زائل گردد و اگر حار دارند تا آنکه آب و لعاب بسیار ا گیرند و اندکی کشیده نگاه می خشن می

الملحب جوشانیده باشند بر سر ریزند و اگر  البنیه باشد آب نیمگرم که در آن سبوس و پوست حب المزاج و قوی یابس

گردد بلکه هر وقت اندک اندک شربت  القوه و البنیه باشد بر سر او آب گرم نریزند که باعث ضعف قوت او می ضعیف

یا دیاقوذا که با طال ساخته باشند بخورانند و مغز تخم خیار و تخم خرفه مقشر هر یک سه جزو مغز بادام  خشخا ش

ها بقدر عدس مفرطح ساخته خشک نموده دائم زیر زبان او یک  چهار جزو نبات برابر هم سائیده به لعاب اسپغول حب

الرمل  السوس و دودانگ ماهی که آن را سمک بحب نگه دارند و ابن سیار گفته جهت این مر  بگیرند دو دانگ ر

نامند و دو درم لحم سلحفقاه و یا شیر مرضعة او بجوشانند تا غلیظ گردد و هر صبح و شام به آن طفل را لعق کنانند که 

د بخشد و معالجة کبار را در اطفال چندان تاثیری نیست و مجوز نه و اگر سبب آن ورم حار نواحی دماغ باش اثر نیکو می

با تپ و حرارت بود و عالجش به عالج سرسام کنند از تبرید و طال و تمریخ سر به مبردات از عصارات مثل آب کاسنی 

العالم و برگ کاهو و از روغن ها مانندروغن گل و بنفشه و کدو و بلکه  الثعلب سبز و حی و کشنیز سبز و کدو تر و عنب

های مذکوره نهند و هر گاه شروع به  ر دماغ مقویات آن مثل آبنمایند و ب 515واجب است که اول حجامت ساقین 

کند ضمیمه هر جا که  تزید نماید بر روادع مرخیات افزایند و جالینوس گوید که حجامت بر گردن طفل من  عطاس می

به عطسه آوردن حاجت باشد معطسات بکار برند و آن هر دوای حاد و مفتح است مثل کند ش و خربق سفید و جند 

یدستر و فلفل و خردل و عاقرقرحا و دارفلفل و زنجبیل اسطوخودوس و بندق هندی و عود صلیب و کبابة چینی و برگ ب

خرزهره و برگ تبت و تنباکو و شونیز و گل سوسن و گل سرخ و فرفیون و سداب و ایرسا و گندم در شیر عشر تر کرده 

رزنجو ش و دارشیشعان و بندال و سمندر پهل و نوشادر و خشک نموده و خاکستر پاچک دشتی منقوع در شیر مذکور و م

نکهچهکنی و مغز گهونگچی سفید و تخم سرس و قرنفل و خولنجان و دارچینی و فلفلمویه و نطرون مفرد و  وصعتر 
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مرکب سوده سعوط و نفوخ از آن نمایند و یا به پر مرغ در بینی لصوق نمایند و یا بگیرند عاقرقرحا و مشک و سداب 

و صبر و لطوخ نمایند و بهتر آن است که محرورین از این ادویه ببویند و در بینی نکند و گویند که بیخ کرفس  بری

الغار و قسط هر واحد سوده در خرقة کتان بسته بوئیدن نیز محرک عطاس  خشک و شلجم خشک کرده و بادروج و حب

ظر در قرص شمس از این قبیل است و سعوط مصطکی است و جمی  اشیا که دماغ را دفعهً گرم گرداند عطسه آورد و ن

و فلفل مثل غبار سائیده تیر معطس و مخرج مواد بلغمی است و از معطسات خفیفه شمیدن افیون شک بادروج و زراوند 

است و بوی گل سرخ معطس محرورین است و لطخ باطن انف به دوای معطس بهتر از نفوخ و سعوط او است جه در 

یعنی کوفته شدن بینی حدوث او از ضربه یا سقطه بود  ر  انفذ او به سوی نفس دماغ امان نیست این صورت از نفو

و اکثر در ابتدای جذام از حدت اخالط و فساد آن واق  شود پس آنچه از ضربه و سقطه باشد یا مسترخی شود و یا 

یا بر غضروف او و یا بر هر دو و غضروف انف بشکند و جالینوس گوید که ر  انف یا بر استخوان او واق  شود و 

گردد و  کند و مورث خشم و قبح منظر به فطس می مبادرت در عالج او واجب است و اال بعد ده روز عالج قبول نمی

طبری گوید که چون غضروف منحل گردد و از استخوان اقصای بینی جدا شود کمتر رجوع کند یا اتصال پذیرد عالج 

طبر داخل کنند و برداشته مستوی نمایند و صبر و مغاث و اقاقیا و مر سوده به لعاب تخم اگر خفیف باشد در آن میل س

غضروف که دعامت بینی از آن است  وبارتنگ حل کرده بر کاغذ مالیده بر بینی بچسبانند و اگر ر  شدید باشد 

د و پرهیز از غذای غلیظ شکسته شود از شکستن او خوف ورم بود پس به زودی فصد سررو کنند و تلیین طبیعت سازن

نمایند و بهر حفظ مزاج دماغ که گرم نشود و مؤدی به سرسام نگردد اضمدة بارد بر سر استعمال کنند و بعد از امالة ماده 

باشد به دست منضغط سازند و  الرحم است و آن شبیه به منقا ش و دهن او فراخ می آلة که مسمی به منشال و مفتاح

ند پس بگذارند که منخرین منفتح شوند و انضمام زائل کند بعده بینی را بدان بلند سازند و دست همچنان اندر بینی درآر

بر آن بمالند و به هر دو دست راست کنند حتی که بر حالت طبیعی عود نماید و ساعت زمانی امساک او نمایند و بعد از 

بینی نهند و ایضاً اطلیة نافعه در این آنچه برکسر گذارند  آن پارچه بر انبوبه پیچیده و اقاقیا و مغاث بر آن طال کرده اندر

صبر ما ش مر زعفران رامک سک گل ارمنی گل رومی خطمی الدن عدس است به آب اتل یا طرفا طال نمایند و یا 

پارچه یا کاغذ به هیئت بینی قط  کنند و ادویه طالی صبر و غیره که مسطور شد طال نموده بر بینی بچسبانند و سه 

وز بگذارند بعده به آهستگی جدا کرده اعاده همین ضماد نمایند و اگر بینی قائم نشود در منخرین دو چوب مثل هر دو ر

صفحه بینی ساخته و بر هر دو جانب آنها سریش آلوده نهند و باالی آن پارچة مذکور بچسبانند و در هر سه روز بر آرند 

نچه به سبب جذام باشد عالجش عالج جذام است جفاف انف سبب خشکی و اعادة او نمایند تا آنکه علت زائل شود و آ
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باشد و یا  بینی یا حرارت مفرط است چنانچه در حمیات محرقه افتد و یا یبوست شدید در دماغ چنانچه در مالیخولیا می

گردد و  در همة بدن چنانچه در آخر تپ دق عار  شود و یا خلط لزج که از حرارت اندک در خیشوم بچسبد و خشک

تشخیص هر سه نوع چنان نمایند که دریافت کنند اگر تپ محرقه یا دق موجود بود سببش حرارت یا یبوست باشد و 

ترین چیزها در آن ادهان و عصارات بارد رطب مثل روغن نیلوفر و روغن کدو و  اگر اجتماع خلط لزج باشد عالج ناف 

است و کذلک مغز ساق بقر دایل و غیره و استحمام   و بهدانه و خطمی آب کدو یا آب تربوز یا آب نیلوفر و لعاب اسپغول

نیز مفید بود و یا روغن نیلوفر یا کدو در بینی چکانند وموم روغن بمالند و اگر حرارت مفرط باشد قدری کافور در یکی از 

ان و اضمده و اغذیة بارده که روغن های مذکور حل کرده سعوط نمایند و تبرید با شربه و سعوطات با لعبه و البان و اده

 516در عالج امرا  دماغی حار و جز آن مسطور شد استعمال کنند و لزوم حمام نمایند و صندل و گالب و کافور 

ببویند و خیار و تربوز بخورند و در یبسی ادهان مذکوره بدون کافور بکار برند و ایضاً روغن بادام یا شیر دختران یا شیر 

ن و شیر از پستان بر پیشانی دوشیدن و دیگر ادویه مرطبه بکار بردن ناف  بود و آنچه جالینوس گفته خر و بینی چکانید

و حکیم نیز در هر دو قسم تجربه نموده طالی پیشانی و مقدم سر به آب خرفه مضروب به روغن و روغن کدو و سعوط 

طبة مذکوره و البان و البعه و شرب مرطبات آن است و آنکه از خلط لزج بود بعد تلیین خلط به تقطیر روغن های مر

تنقیه ماده از بدن و دماغ به مسهل حب هلیله و قرص بنفشه و غراغر و عطوسات و نشقات و نطوالت نمایند و مداومت 

اطریفل کشنیزی مفید بود و جالینوس گوید که جملة ادویه سده که در بحث خشم مذکور شد مفید این قسم است و 

یسد که در این نوع اول به آب گرم استنشاق نمایند بعده به روغن بنفشه یا بادام یا نیلوفر یا روغن گل نو حکیم علی می

سبب خار ش بینی صعود بخارات حاده لذاعه از مادة  حکة انفبعد از آن طعام بخورند و اگر آن شوربا باشد اولی است 

و در .... حریفة مجتمعه در بطون دماغ یا در نحل دیگر است و احتباس آن در بینی و در زکام و دیان بینی و بثور و 

 ابتدای رعاف و جدری نیز عار  شود پس تشخیص این اسباب چنین باید کرد که اگر آثار زکام یا دود یا بثور یا جدری

جهیدن برق محسوس گردد مقدمة  جیحونبود و مریض را پیش چشم ... یافته شود سببش همان باشد و اگر سرخی 

شود سببش صعود بخارات .... رعاف باشد و اگر دفعهًپیدا شود و به سرعت زائل گردد و اکثر وقت شمیدن هوای سرد 

بدن و دماغ از مادة بخار تدهین انف به روغن ها و  باشد عالج در ابخره بعد تعدیل مزاج به ماکول و مشروب و تنقیه

تقویت دماغ صندل و گالب و کافور و روغن گل ببویند و برای من  ابخره سفوف کشنیز و اطریفل .... سعوطات نمایند 

اآلس را خاصیت عجیب است استیصال ابخرة حار مطلقاً و از اشیای مبخره اجتناب نمایند و اگر  کشنیزی خورند و حب

عف قوت یا امری دیگر مان  از تنقیه بالغ باشد نقوع مشمش بنوشانند که تنقیه به رفق و به تدبیر مزاج اعضا نمایند و ض
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به قول ابن حنین خوالن لطوخاً و فتیلهً نیز ناف  حکه انف است و گویند که اول رگ قیفال زنند و به فاصلة سه چهار 

بدن به حب بنفشه و مطبوخ هلیلة زرد فواکهی علویخان و یا آلو با شربت  و بعد یک هفته تنقیه دماغ و.... روز رگ ار

دماغ اطریفل کشنیز دهند و غذاهای کم بخار و سرد .... ورد مکرر اهلیلجی نمایند و بعده جهت من  بخارات و تقویت 

و ادویه .... رعاف از خورانند و به روغن گل و بادام چرب نمایند و در مقدمة رعاف فصد سررو کنند و آنچه در بحث 

مسطور شد بکار برند ودر زکام و دود و بثور و قرحه و جدری عالج آنها نمایند و گویند که در حکاک منخرین اطفال 

سرکه یک دو مرتبه بمالند و اگر از این زائل نگردد نوشادر در سرکه حل نموده به مالیمت بر آن بمالند و اگر از این هم 

حرقت .... باشد سر سوزن را اندک در آن فرو برند که در آن قدری بنشیند پس بر آن سرکه  زوال نپذیرد و مستحکم

هر گاه مزاج منخرین از حالت طبیعی برگردد و سوءمزاج حار در وی اثر کند سوز ش عار  شود عالج پارچه به  انف

ب استنشاق نمایند و روغن کدو و شیر العالم یا روغن نیلوفر یا گال گالب و صندل آلوده بر بینی گذارند و روغن گل حی

مادران و امثال آن سعوط فرمایند و صندل و گالب و نیلوفر و کافور ببویند و گیالنی گوید که گاهی در منخرین نوعی 

از سوءمزاج حار در غاین حرارت حادث شود و عالمت آن احساس گرمی و التهاب در آن است و عالج آن تعدیل مزاج 

العالم یا روغن نیلوفر یا اندکی گالب و نهادن  حرارت به استنشاق روغن گل مضروب به آب حیبه مبردات تسکین 

هر دو طرف دو بطن دماغ مودی گردد و روغن نیلوفر معمول از .... پارچه مبلول به صندل و گالب است و اگر حرارت 

گل خشخا ش و .... ر و بنفشه و گل کمغز تخم کدو و روغن گل با گالب سعوط کنند و صندل و گالب و کافور و نیلوف

استکه در بینی ظاهر شود و از آن در چشم اشک آید و انسان را از آن حالت صعب  مانند آن ببویند و طبری گوید علتی

انسان در بینی خود عند استنشاق هوای بارد حرقت لذاع که تا دماغ او برسد و از آن .... بهم رسد و او آن است که می 

شود و حدوث این علت داللت می کند بر  سرد یافته می.... اشک آورد و اکثر این حالت بدون استنشاق هواهای او  چشم

گردد و چون این بخارات رد  بخارات حاره لذاعه که از سر به سبب اجتماع اخالط حریفة لذاعه در بطون دماغ منحل می

و هر که را زکام افتد و خیشوم او سوز ش کنند و از کنند  گردند و احراق شدید پیدا می شوند در بینی محتقن می می

شوند بسوزند سببش آن است که مثل این اخالط در بطون دماغ  جریان فضول رقیق حاد که در ابتدای زکام جاری می

شوند و به  جاری می...  517.... باشند پس هر گاه مسام سر به سردی و غیره منسد شوند و بخارات منعکس مجتم  می

کنند و شرح این برای آن کردم که این  گردد و سوز ش مجاری پیدا می ی از آن اخالط حریفة حاده مختلط میآن چیز

عالج این تعدیل مزاج بدن به ماکول و مشروب است و قصد تنقیه این خلط اگر قوت .. سبب در هر دو موض  یا و 

بالغ باشد نقوع مشمش بیاشامند و در .... مانه القوه یا ز احتمال استفراغ و زمانه مساعدت نماید و اگر مریض ضعیف
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نماید و تبدیل مزاج  اجزای او آنچه ضد این اخالط لذاعه حریفه باشد بیفزایند پس این نقوع استفراغ او به تدریج می

 کند و در امرا  راس نمایند و تغییر مزاج دم می کند و اصحاب سوءمزاج حار دماغ و کبد استعمال آن می اعضای او می

موم بینی را از اندرون و   ها و قدری عالج اول به روغن یزی در مجرای بینیچدن ... احتباس شیء در انفمسطور شد 

بیرون چرب کنند و چند قطره از آن در بینی چکانند پس ادویه معطسه که در آخر عطاس مسطور شد در بینی دمند و 

گیرند تا آن چیز بیرون افتد و یا به آلة مناسب برآرند و  هنگام عطسه آمدن دهان و منخر صحیح بند نمایند و عطسه

یا عطسه یا حرکتی دیگر به طفل عار  شود و بدان سبب چیزی که در دهن باشد از .... بدانند که اکثر به هنگام تناول 

حافت بدن اشتها و زردی رنگ و ن.... طریق حنک در مجرای بینی برآید و تعفن پذیرد و برنجاند و توحش و بدخوابی 

اسباب نزله و زکام موقوف شود و هر ساعت دست  ظاهر شود و باشد که تپ خفیف الزم گردد و تنفس از جانب بینی بی

ببرد و بمالد و تدبیر ش همان است که مسطور شد و اگر از این تدبیر بر نیاید طفل را بر پشت بخوابانند و دهن او را .... 

قوت بدمند و عقب آن بالفاصله در منفذ مخالف آن که مفتوح  به.... بینی مسدود به دست گرفته دهان خود را به منفذ 

باشد و عالجش  می.... تر دمند تا به زور نفس آن چیز خارج گردد و گاه سبب آن یبس خیاشیم  است از آن قوی

به و پاک نمودن بینی چکانیدن شیر مرضعه و یا ادبان مناسبه است و تدهین و ترطیب یا فوخ او به ادهان مرطبة مناس

سوی حلق  سوی بینی یا از بینی به محتبس در داخل اوست حتی که شیء نافذ را از حلق به....  سدة خیشوماو همیشه 

کند حتی  این سده است گه غنه در آواز پیدا می.... ریشه  من  نماید و سبب این خلط لزج است و یا لحم نابت و یا خشک

و .... گردد عالج در خلطی بعد از نضج  را از دخول خیشوم پس طنین کائن از آن حادث مینماید فضلة نفخ  که من  می

تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات از عدس مقشر یک درم جند بیدستر نیم درم افیون زعفران مشک هر واحد یک 

سطور شد بکار برند و اگر ها سازند و به آب مرزنجو ش سعوط نمایند و هر چه برای خشم سدی م قیراط مر نیم درم حب

رد ممکن باشد .....از لحم زائد باشد عالجش مذکور شد و بسیار باشد که به عمل دستکاری و خرط بینی از میل خاص 

افتد پس مدام جزو نمایند تا آنکه پاک گردد و اگر کغایت نکند آنچه در بحث بواسیر گذشت به عمل آرند و  احتیاج می

نمایند و گیالنی گوید که اگر سده از خلط غلیظ لزج باشد پس اگر ممکن بود اوال .... ج ریشه باشد عال اگر از خشک

ب است پس تنقیه سر به حب قوقایا ....استفراغ بدن به مطبوخ افتیمون نمایند بعده مهلت دهند به مقداری که میان دو 

.... غرغره به مویزج و عاقرقرحا و خردل  ترین آنها حب صبر است بعد از آن یا حب ایارج یا حب صبر نمایند و موافق

لزوم حمام و استنشاق آب گرم بسیار کنند پس اگر ماده مرتبک باشد به مر و زعفران عطسه آورند که این سده را 

و لزجه نمایند که به این طریق سده بگشاید و اگر چیزی لزج باقی ماند که از .... بگشاید پس لزوم پرهیز و من  از اغذیه 
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رطوبت نماید و اگر .... سیالن کند امر نمایند به انکباب بر آب قمقم به طریقی که در باب زکام گذشت که این  موض 

بعد از آن سرفه آید بدانند که ماده رقیق شده و بسوی سینه نازل گشته و در این هنگام به شربت خشخا ش غلیظ گردد 

پاک گردد و این ترتیب عالج واجب است که طبیب در این  در این وقت..... و با فشاندن بینی و عطسه بیرون آید 

ون قبل از ترقیق ماده عروق را بشکافد ...معالجه یاد دارد پس اگر تقدیم تدبیر مؤخر نمایند مورث رعاف و صداع گردد 

ایت .....و حرکت دهد و اگر سده از روئیدن گوشت باشد باید که نظر کنند اگر سرطانی بود به آهن تعر  ننمایند و 

باشد آن را بخراشند به رشته گره دار از موی بافته که یک سر آن به سوی دهن بیرون آورده باشند و سر دیگر بیرون 

مد بخراشد بعد از آن رشته بیرون آورده فتیله به سرکه و نمک آلوده بنهند تا آنکه خون ....بینی باشد و هر دو را بکشند 

اق آب سرد نمایند و از اغذیه غلیظه ....رکه و گلنار و کندر و مرداسنگ عالج منقط  گردد پس به مرهم معمول از س

کنند  می 518پرهیز کنند و تعاهد به فصد سررو نمایند تا وقتیکه گوشت زیاده شود و گاهی این گوشت را به آهن قط  

اله را بر آن نگذارند زیرا که تر آن است که از خراشیدن رشته و عالج به مرهم مذکور شد و اما ادویه حاده اک و سالم

شود پس دائم بادنی شی  کند و گاهی سده از تنگی مجری در خلقت حادث می می.... شود و  گاهی مزاج دماغ گرم می

و استعمال تحنک یا ایارج نمایند اگر مزاج .... نازل مسدود میگردد مگر آنکه شی سائل بسیار رقیق باشد و عالج آن به 

نمایند و .... ز اغذیه غلیظه البته پرهیز کنند و از جماع بعد خوردن طعام حذر کنند و به استفراغ در آن احتمال کند و ا

سده بینی که به اطفال از رطوبت غلیظه متولد از شیر غلیظ عار  شود عالجش اصالح شیر مرضعه و پرهیز او از 

به خرقه خشن است و قبل از این تدابیر عطسه اغذیة مغلظه و ریختن آب گرم و انکباب به بخار آن و مالیدن سر او 

شود و از آن در آواز  و آمطبوخ مرضی است که بینی را عار  می خنانآوردن و بر سر او روغن مالیدن جائز نیست 

لوزتین و .... شود و این غیر مخنه معروف است گویند که  گردد و به سبب او کالم متبین نمی انسان خنخنه ظاهر می

و لیکن بیشتر از خون و صفرا افتد و عالمتسش این است که کالم مفهوم نشود و چون آب بنوشد از راه  یالهات است

ها سرخ پر از اشک برخاسته باشد با دردسر شدید و یا خفیف عالج اول در هر دو نوع  چشم.... بینی بیرون آید و خنانیت 

حضض حل کرده فرفره نمایند و اگر از این چیزها .... و رگ سررو گشایند و از آب کشنیز سبز و مکوه و کاسنی و کاهو 

... سبز بهم نرسد شیرة انها گرفته یا نقوع یا مطبوخ ساخته بکار برند و پوست انار والیتی و مازو و نمک اندرانی برابر 

یک سه ماشه  شهادت آلوده بر ورم رسانند در روزی ده دوازده بار و یا نوشادر و چنبای خشک و پوست انار والیتی هر

خام جو ش کرده غرغره نمایند که نف  عظیم دارد و اگر از این تدبیر صحت نشود .... به دستور بکار برند و مازو به آب 

خفیف از بواسیر انف بکار برند .... مسهل صفرا به عمل آرند از اعلی یا اسفل و عطسه آوردن در این باب اثر عظیم دارد 
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ت او آن است که مازو مسحوق را در آب انار شیرین چندانکه بپوشد بجوشانند تا آب جذب و به قول جالینوس از معالجا

خشک کنند و نصف او کندر و انزروت آمیزند و مرتبة دیگر به آب انار که در آن مازو جوشانیده باشند بسرشند و .... شود 

در بینی چکانند و تا به شدن آن مدام استعمال کار به موم و روغن .... به طریق سعوط و غرغره چند روز استعمال نمایند 

دیدان .... سبب مر  آتشک یا نزلة حاد عار  شود عالجش در امرا   کنند و اگر این مر  از بودن سوراخ در کام به

انف سببش رطوبت متعفنه در مقدم دماغ است نشانش مکه در مقدم دماغ در بعض اوقات است و خروج او در مخاط 

مادة تنقیه به مسهل و ایارجات و به معطسات مثل کند ش و شونیز کنند و تناول اشیای مرطبه ترک عالج بعد نضج 

برگ شفتالو سائیده در بینی ایام .... نمایند و به ادویه قاتل کرم مثل شیح وقسط و مر و قنبیل و آب برگ شفتالو سعوط 

انتفاخ و کرم گو ش مسطور شد به عمل آرند  متوالی نفوخ کردن مجرب است و بالجمله هر چه در عالج صداع دودی

آرام و  نماید و طفل بی گردد و وج  می شود که غلیظ و سطبر می گاه در بینی اطفال انتفاخ به حدی عار  می انف

باشد عالج مالحظه نمایند اگر در آن چیزی به غدة صلب باشد در عالج آن تساهل ننمایند چه اکثر به ورم  سکون می

باشد تنقیه ... گردد و پس باید که مرضعة او را پرهیز و اصالح غذا و شیر او نمایند و اگر حاجت  نجر میکثیراالرجل م

سازند و در منخرین طفل بقدر یک حبه خردل سوده و در پنبه پیچیده بگذارند تا آنکه آن را بخراشد بعده عالج او به 

گاه انقبا  و کشیدگی  انقبا  انفباشد به آهن بخراشد  مرهم نمایند و اگر به سبب صالبت احتیاج خرا ش او به حدید

در منخرین اطفال عار  گردد و چون تنفسنمایند بهم آیند و اکثر این مر  از فساد مزاج دماغ ایشان بهم میرسد 

ذارند بر سر طفل قطور نمایند و شیر تازه دوشیده منجمد با نفخه بر سر او گذارند و برگ اسپغول باالی آن بگ.... عالج 

جوشانیده باشند بشویند و به مرضعه او ماءالشعیر دهند و پرهیز ..... و در بینی او روغن بنفشه چکانند و سر او به آبی که 

منتهایش جلد اول اکسیر اعظم  شکر به درگاه حکیم مطلق که به تایید بی خاتمه الطب از اغذیه غیر موانفه حاره فرمایند 

 ....مطی  هستی  ین و متاخرین حکیم محمد اعظم خان المخاطب به ناظم جهان بهاز افادات زبدة اطبای متقدم

ها سازند یک دو  شش ماشه کوفته بیخته به روغن بادام چرب نموده به آب کوکنار خمیر کرده برابر نخود حب 0-518

رنفل شنگرف حب صبح و شام خورده باشند حب شنگرف در نزله بارد مستعمل است زعفران عاقرقرحا دارچینی ق

بزرالبنج جوزبوا هر واحد دو سرخ افیون چهارده سرخ حب بقدر مونگ بندند خوراک از یک حب تا دو حب به حسب 

مزاج حب مصطکی جهت نزله در زکام و سرفه و سیالن منی منقول از بیا  استاد مرحومی مصطکی زعفران هر یک 

اک یک حب تا دو حب حب جدوار ناف  زکام و نزاه و یک ماشه افیون مصری چهار ماشه بقدر فلفل حب سازند خور
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سرفه و جهت زحیر و اسهال و تسکین آالم مشکور معمول استاد مغفور فلفل سفید یک ماشه دارچینی دارفلفل هر یک 

الثعلب هر یک پنج ماشه افیون خالص یک توله  دو ماشه قرنفل سه ماشه جدوار جوزبوا زعفران کبابه مصطکی خصیة

ها بقدر نخود سازند و در سایه خشک کنند و از یک حب تا چهار حب وقت  ته به آب صمغ عربی سرشته حبکوفته بیخ

خواب استعمال نمایند حب جدوار از معمول خاندان حکیم غالم امام حافظ صحت ناف  زکام و نزلة قاط  اسهال مقوی 

منین بزرالبنج کبابه عاقرقرحا صمغ عربی امشا جدوار و رونج راسن انیسون مقل هلیلة زرد هر یک چهار مثقال به

الطیب  العصافیر کشنیز خشک بادیان هر واحد سه مثقال سنبل مومیائی قرنفل گاوزبان سعد کوفی تخم گز رمر مل لسان

قاقلة فرفیون زراوند مدحرج ریوند چینی مغز بادام صندل سفید زیرة مدبر مروارید ناسفته هر یک دو مثقال مرمکی 

یک یک مثقال ثعلب مصری پنج مثقال آمله شقاقل هر یک شش مثقال دارفلفل نه مثقال جند بیدستر مرزنجو ش هر 

نیم مثقال افیون بیست و پنج مثقال حب بقدر نخود بندند خوراک به حسب مزاج نوع دیگر ناف  از برای زکام و نزله و 

الیه موافقت کرده و  ف نموده و به مزاج معزیخان به جهت عبداهلل خان وزیر اعظم هندوستان تالی سرفه که حکیم علوی

مجرب است جدوار جدوار خطائی مجرب مصطکی رومی بسباسه صمغ عربی بزرالبنج سفید طباشیر پوست بیخ لفاح هر 

یک یک نیم درم دارچینی سه درم زعفران دو درم نبات سفید چهار درم افیون شش درم و چهار دانگ ورق طالبست و 

عو  طال نیم درم طالی مکلس کنند بهتر است به دستور مقرر حبوب سازند هر حبی بقدر نخود پنج عدد و اگر به 

خوراک یک حب نوع دیگر ناف  زکام و نزله و مغعمول است جدوار افیون ریوند خطائی زعفران هر واحد سه ماشه کتیرا 

نوع دیگر جهت نزله که از آب سرد ها سازند  دو ماشه بیخ لفاح جوزبوا برگ قنب هر واحد شش ماشه بقدر فلفل حب

متاذی شود و جهت امساک مفید از بیا  استاد مرحوم افیون یک توله جدوار شش ماشه اجواین خراسانی تخم دهتوره 

زعفران هر یک سه ماشه بقدر فلفل حب بندند و دو سه حب هر روز بخورند نوع دیگر که زکام و نزله و سرفه و صداع 

السوس صمغ عربی هر یک سه درم جدوار بنفسجی زعفران افیون هر یک هفت درم  ندر ربرا ناف  است دارچینی ک

ها سازند برابر نخود نوع دیگر تالیف حکیم ارشد برای شاداب خان جدوار عود هندی  کوفته بیخته به گالب سرشته حب

الطیب پوست  اسه کبابة چینی سنبلدارچینی بزرالبنج هر یک نیم توله مصطکی کندر زر بنا و قرنفل دانة میل جوزبوا بسب

هر یک سه ماشه افیون یک توله به  نهترهاشهب بادیان انیسون نانخواه صمغ عربی ورق  ترنج زعفران مشک عنبر 

عدیل جدوار بنفسجی  االجزا و کثیرالمناف  و جهت تقویت دماغ و دل و معده و باه بی نوع دیگر قلیلدستور حب سازند 

ها سازند و از دو حب تا پنج  زعفران کشمیری عنبر اشهب برابر کوفته بیخته در کهرل سحق بلیغ نموده قدر فلفل حب

ت تخم تاتوره را هفت بار به آب پوست النزله بود خیلی سودمند اس حب بخورند حب تاتوره جهت کسی که دائم
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خشخا ش تر کنند و خشک نمایند بعده در آب پوست خشخا ش بجوشانند تا آب جذب شود مغز پنبه دانه زیرة سفید 

منقوعه ادویه در کهرل صالیه کرده حب بقدر نخود بندند و در سایه  ترپهلهکشنیز مقشر همه مساوی گرفته به آب 

دانه که تریاق تاتوره است داخل است وسواس نکنند و معهذا  یکی فرو برند چون مغز پنبه خشک نمایند و در وقت خواب

قدر خوراک هم کم است و این حب سرعت انزال و درور منی و سرفه را ناف  است حب سیماب که در نزلة کهنه نف  

د که کجلی شود پس بخشد حتی که استیصال آن می کند سیماب کبریت هر یک چهار درم خوب سحق کنن بلیغ می

دار چهار درم تخم جوز ماثل یک درم نبات نه درم داخل کرده جهار گهری دیگر صالیه کنند پس حب بقدر  قرنفل کاله

نخود بسته یک صبح و یک شام بخورند حب کچله برای نزلة بارد دائمی و اختالج باشد کافور قیصوری نیز اضافه 

دة تخم مرغ آمیخته بر کاغذی که از سوزن سوراخ کرده باشند مالیده بر شقیقه نمایند و همه ادویه را سائیده و به سفی

پنج ماشه گاوزبان شش ماشه نبات سفید دو توله جوشانیده  السوس اصل  عالج زکام و نزلة بارد 518-1بچسبانند 

ا عسل بدهند و صاف نموده بنوشند و انجیر زرد مویز منقی پرسیاوشان زوفای خشک بادیان عو  گاوزبن کنند و ب

گویند که انجیر زرد سه اوقیه صعتر بابونه هر یک نیم اوقیه جوشانیده نوشیدن زکام بارد را مجرب است و اگر 

گاوزبان بادیان ابریشم خام هر واحد یک درم سپستان مویز منقی هر یک هفت و نیم مثقال تخم خطمی  السوس اصل

ده بدهند و اگر حاجت تلیین باشد ترنجبین مغز خیار شنبر افزایند نیز سه درم جوشانیده صاف نموده نبات سفید داخل کر

مفید بود و استعمال ملعوقات ملینه حاره همراه جوشانده و شربت زوفا و معجون آن و شربت اسطوخودوس و شربت 

در نزلة  بنفشه مرتب به عسل و مغلی منضج و مغلی حلو و خمیرة بنفشه و خمیرة اسطوخودوس نیز منضج است و گاهی

الحموضت افتد و کثیرالحموضت لذع و خشونت  بارد غلیظ تلطیف و تقطی  احتیاج به سکنجبین و شربت لیمو قلیل

و غیره حل کرده بدهند تا مضرت حموضت اصالح یابد و اولی آن است که انضاج  السوس اصلکند و باید که در آب  می

ر حلق و سینه و ریه ننمایند و مطبوخ انجیر و مویز و زوفای به حلوة حارة ملینه باشد تا احداث خرا ش و خشونت د

خشک با خمیرة بنفشه نیکو است و تکمید سر به جاورس و سبوس گندم نمایند و یا به مغز نان گندم گرم جبهه و 

صدغین را تکمید کنند و بابونه پرسیاوشان زوفای خشک مرزنجو ش تمام قیصوم جوشانیده آب آن بر سر ریزند و ثفل 

آن را ضماد نمایند و انکباب بر بخار آن نیز مفید و از شمومات مانند شونیز بریان کرده و انیسون بریان در صره بسته و 

های گرم و چرب کردن ناف و مقعد به آنها مفید  عنبر و مشک و عود هندی و عطر آن ناف  و مالش دست و پا به روغن

یدار مانند و بر تشنگی صبر کنند و اگر سده افتد شربت که از بنفشه و عناب االمکان ب و از طعام و شراب باز دارند و حتی

الملک و مرزنجو ش و بنفشه و خطمی  و مویز و انجیر پخته باشند جهت تفتیح خوب است و بابونه و شبت و اکلیل
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ز در سرکة تند کرده رو جوشانیده بخار گرفتن در نضج ماده و تفتیح سده دخلی تمام دارد و اگر شونیز بریان یک شبانه

الحال سده بگشاید و بوئیدن گل نرگس نیز تفتیح سده نماید و به  بسایند و به اندک روغن زیتون کهنه سعوط کنند فی

مداومت مان  زکام است و انکباب بر مطبوخ طرفا و همچنین سر داشتن بر بخور شلجم و بابونه در نزلة بارد مفید است 

جوشانیده سر به بخار آن داشتن نیز مفتح سده زکام است و اگر الدن چوب گز شونیز و نخالة گندم در آب و سرکه 

بجوشانند و سر به بخار آن دارند سدة بینی بگشاید و بخور حاجی حسین که در ادویه زکام و نزلة حار گذشت نیز مفید و 

خته پارچه بسته ببویند زکام بسته اگر کلونجی بریان نوشادر هر یک دو ماشه زنجبیل سه ماشه کوفته اندکی سرکه آمی

جاری کند و شم مشک و عنبر و الدن و قطران و جند بیدستر و قسط و شونیز بریان ناف  است و در انتها برای اماله 

نزله از حلق بسوی بینی ناس محسن خانی و غیره سعوط و نفوخ معطس بکار برند و اگر در ناس تنباکو یک توله عطر 

ه دو سرخ آمیخته استعمال نیز در زکام بعد نضج مواد برای اخراج و امالة آن از جانب حلق معمول عود و یا عطر مجموع

است و سعوط تخم سرس برای سیالن نزله از بینی ناف  و بهر قط  سیالن الدن عود قسط شونیز در سرکه تر کرده بر 

و بخار دارچینی نیز مفید زکام رطب است و  آتش بسوزند و بخار آن در بینی کشند و بخور کبریت نیز حبس زکام میکند

اگر کندر میعة سائله قسط شیرین سندروس مساوی کوفته بیخته حب سازند و بر آتش نهاده بخار آن به دماغ رسانند در 

زکام بارد من  رطوبت از منخرین کندو یا شونیز در سرکة تند سائیده بر سنگ تفته یا خشت گرم ریخته چادر بر سر 

شود حسب حاجت مفید است و در نزلة بارد و  دیگر ادویه مرکبه که مسطور می .د آن بگیرند و استعمال کنندکشیده دو

سیماب در .... کهنه استعمال حب اذاراقی و پس از آن حب بالدر معمول حکیم شریف خان است و بر تارک سر شرط 

اگر دارشیشعان دو توله قرنفل دو ماشه جوزبوا آب برگ تنبول حل کرده مالیدن در رف  نزلة کهنه از مجربات است و 

هر یک پنج ماشه سائیده گرم کرده بر سر ضماد نمایند در دف  نزالت ... یک عدد و عاقرقرحا هشت ماشه دارفلفل فلف

الطیب از هر کدام یک جزو روغن گل نرگس و موم  بارده ناف  و اگر الدن لوبان مصطکی کندر زفت گل بابونه سنبل

هر کدام چهار جزو موم را در یکی از این روغن ها گداخته ادویه را کوفته بیخته به آن بسرشند و بر پارچه سفید از 

و نزلة کهنه مجرب است و باید که در نزلة بارد وقت تشنگی .... مالیده بر سر گذارند و دو سه روز بسته دارند از برای 

.... باشد و غذا حریرة که از سبوس گندم و مغز بادام و شهد آب گرم بنوشند و اگر به جای آب ماءالعسل دهند بهتر

 .بدهند و خوردن نان به انجیر و مویز و شلجم و گزر و غیره که در آن قبض نباشد و جام  جال و تلیین بود مفید است

 اقوال اطبا
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بان مرخاً و شماً   عمول به روغنسویدی گوید که در نزله بارد عود بخوراً و شرباً و ذروراً بر مقدم سر و روغن گل نارنج م

و گل نارنج خشک یا گل جوز خشک و یا برگ نازک آن که در اوائل ربی  برآیند خشک کرده و یا پوست سبز جوز 

خشک کرده و یا کبا ش قرنفل و یا برگ بیدانجیر خشک و بسباسه هرکدام سوده بر مقدم سر ذروراً و نرگس شماً و 

مقدم رأس و عنبر بخوراً و شرباً و گل یاسمین شماً و ضماداً و برگ خشک جوز یا پوست جوز در عبیثران شماً و ذروراً بر 

قدری سدر آمیخته در حمام بر سر گذاشتن و تا زمان خضاب حنا داشتن و بعده شستن و روغن بادام تلخ و یا روغن 

از حکمای دیگر نقل کرده که کبریت  تخم تلخ شفتالو و یا روغن بلسان بر مقدم سرمالیدن هر واحد مجرب من است و

شرباً و ضماداً و شماً و بخوراً و کذا جند بیدستر و کذا انیسون و مرزنجو ش و قیصوم شرباً و نطوالً و اگر ادویه نزالت به 

الطیب و  ها قوی گردد و فرنجمشک و بهار و طبیخ او و حماحم و سنبل آب مرزنجو ش یا به روغن غار بسرشند فعل آن

هر واحد شماً و شرباً و دار شیشعان بخوراً و شماً و ضماداً و عنبر بخوراً و شرباً و ضماداً ناف  است و شرب طبیخ خراما 

نجاس نُه قیراط در  بیخ اذخر و فقاح او و کذا قرومانا ساییده به عسل سرشته صبح و شب که مجرب است و کذا قشور

برشت و کذا  به شکر و مغز بادام و کذا اشق دو درم و کذا بیضه نیمالبطم آمیخته حب ساخته و کذا حریره نشاسته  علک

حب بلسان و کذا بیخ لوف کبیر بریان در عسل آمیخته و کذا انیسون به شکر یا عسل و کذا بابونه سه ابولوسات به 

در حریره شراب ابیض و کذا طبیخ زوفای خشک و سداب به عسل و کذا دارچینی و کذا طبیخ پودینه دشتی یا مخلوط 

عود الفرح به عسل  و طالیو کذا تربد بنابر تنقیه ماده و کذا شحم حنظل و کذا سیر به عسل و شراب و کذا حلتیت 

سرشته بر مقدم سر و کذا صبر و نمک و نطرون و کذا میعة سائله و کذا مشک و کذا تریاق فاروق در شراب کهنه حل 

ما و کذا قیصوم و زیت کهنه و کذا حرف و سرگین کبوتر و لطوخ داخل کرده و کذا الدن محلول در روغن گل و کذا خرا

شراب ریحانی بر سنگ گرم چکانیده و یا  و بخوربینی بمرمکی تنها و یا به آب فرنجمشک و یا مرزنجو ش حل کرده 

و یا گل اقحوان  زیره به سرکه سرشته و یا گل بابونه و یا مرزنجو ش و شمحماحم و یا نفط و یا قفرالیهود و یا خولنجان 

الطیب و کذا روغن خیری و کذا  سنبل و سعوطو یا سندروس دائم و یا ریحان و یا گل نسرین و یا بادرنجبویه و یا اشنه 

بر مقدم  و ذرورآب شقایق النعمان و کذا زهره گرگ که ناف  نزالت عظیم است و کذا زهره غراب به روغن بادام تلخ 

و ایرسا و بهار و نیل حساغ و گل اقحوان و دماغ شتر پیر خشک کرده و شونیز بریان و سر از دارشیشعان و گل بابونه 

الطیب و دارچینی و پودینه  الطیب و حب بلسان و اظفار قسط هندی و میعة خشک و مازریون و سلیخه و مشک و سنبل

 و تدهینباشد باریک سوده دشتی و ریحان و کذا نمک صبر نطرون آمیخته و گل نسرین و ترنجان و اشنه هرکدام که 

مقدم سر به روغن قیصوم که چون گل و برگ نازک او در زیت انداخته چهل روز در آفتاب دارند و یا روغن بابونه و یا 
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زیت و یا سداب و یا بهار و یا اقحوان معمول به زیت و یا روغن قسط و یا غار و یا روغن تخم ترب و یا خیری و یا گل 

طبیخ برگ و بیخ زیتون  و مضمضةیا بان هرچه از این روغن ها به هم رسد ناف  نزلة بارد است  قندول و یا نسرین و

نیز مفید نزلة بارد است و کذا تغذیة کرنب به ماکیان پخته و مالقی و سفیان و ابن باجه گویند که حقنه به طبیخ 

گوید که  جالینوسها قوی گردد  د فعل آنغاریقون ناف  نزالت صعب است و چون غاریقون به ادویه نوازل مخلوط سازن

اگر ماهی شور بخورند تا تشنه گردند و برآن تشنگی آب نخورند و صبرکنند و هیچ طعام نخورند و از خواب باز مانند در 

گوید که در زکام بارد خوردن گلقند عسلی و استعمال حریره به شکر و روغن بادام و در سعید  روز صحت یابند یک شبانه

قبض طب  تلیین او به قرص بنفشه و یا به نقوع و شربت بنفشه و ریختن آب گرم بر مقدم سر و کباب بز و بخار  صورت

آب گرم و شم راجین حاده مثل مرزنجو ش و نمام و بخور به عود و ندو در حالت طول زمان سیالن شم انیسون گاه گاه 

گوید که اگر سبب زکام رسیدن سردی  ابن الیاسناف  است  نه متصل و تلطیف غذا اوال و دادن نخودآب و در اخیر تیهو

به سر باشد تسخین سر به خرقه گرم و به کمادات مسخنه و تبخیر بند و نطوالت و شمومات حاره و دخول حمام کنند 

السوس و پرسیاوشان هریک سه درم و شکر و  و اگر طبیعت قبض باشد به سنا پنج درم و بنفشه و نیلوفر و اصل

ین هریک ده درم تلیین نمایند و غذا مزوره بنوما ش و نخودآب دهند و انکباب بر حشایش حار مثل مرزنجو ش و ترنجب

شبت و بابونه و اکلیل کنند و اگر سده حادث شود و خلط جاری نشود تبخیر به عنبر جلجالن و قرطاس و مانند آن 

ضج سری  زکام و نزالت بارد است و کذا بخور به شکر گوید که خوردن مغز فندق بریان با قدری فلفل من انطاکی نمایند

ها و اگر به آرد باقال به سرکه تر کرده و در سایه خشک نموده با مثل آن حنا و نصف آن گوگرد و  و کبریت و خوردن آن

پوست از قرنفل و عاقر قرحا و برگ جوز شامی هریک رب  آن ضماد کنند تحلیل اورام و من  نزالت کند و کذا نطول از 

خشخا ش و بابونه و شبت و اکلیل و اگر گل حنا یک مثقال به ماءالعسل سه اوقیه بخورند در دف  نزالت بارد از مجربات 

السوس و عسل یا فانیذ  نویسد که مطبوخ گندم و انجیر و مویز منقی و بادیان و پرسیاوشان و اصل می گیالنیاست 

السوس و خمیره بنفشه و از حلویات حلوای معمول  یخ انجیر و مویز و اصلبنوشند و لعوق بزرکتان بخورند و از اشربه طب

از انجیر و مویز و فانیذ بادام و از بقول شلجم و گذر و پیاز جو ش کرده و از لحوم گشت بزغاله و بچه مرغ فربه به 

چه  یکواست و آنکشک گندم ناف  و حلوا متخذ از مغز نان میده و فانیذ و خشخا ش حسب احتمال مزاج ایشان را ن

نزالت بارد را ناف  است بگیرند گوگرد زرد نیم اوقیه جوز بوا سه درم زفت سه درم و از آن اقراص سازند و بر پیشانی 

ضماد نمایند و چون تریاق در آب حل کرده بر پیشانی لطوخ کنند نف  بخشد و شرب او نیز منفعت عظیم دارد و خوردن 

گوید که چون اصداف محرق به سرکه ساییده  مهراریسیره معمول به عسل مفید گلقند عسلی و زنجبیل مربی و حر
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گفته اگر خواهند که در زمستان زکام نشود  بختیشوع ابنبابین صدغین طال نمایند نزالت مزمنه را ناف  و از اسرار است 

ی نرگس در بعض امزجه نویسند که بو گل نرگس ببویند و هر روز هفته از شهد خالص بخورند و حکیم شریف خان می

گوید که در نزله بارد آب بسیار گرم ریزند و هرگاه سخونت او در دماغ محسوس گردد  محمد زکریامحرک نزله است 

الحال  الفور صحت یابد یا بگیرند خرقه کتان و به آتش گرم کرده و بر یافوح نهند و هرگاه گرمی او معلوم شود فی فی

کند اال بعد تنقیه دماغ و تقویت او حسب مزاج بعده  کهنه را کدامی دوا فایده نمی ساکن گردد بعضی گویند که نزله

تحلیل رطوبات و من  بخارات نمایند و بهترین مان  بخار اطریفالت است و گویند که ایارج فیقرا نضج و استفراغ 

د از صبر مغسول و تربد موصوف و نماید مواد عاصی نزله را و به قول ایالقی کسی را که نزله و زکام اکثر عار  شو می

گوید که در زکام حادث از برودت و او آن است  مسیحیالسوس مساوی حب ساخته وقت خواب دو درم مدام بخورد  رب

که  چه از آن نازل شود بارد غلیظ باشد باید که معالجه به تکمید سر از پارچه گرم کرده یا جاورس گرم کنند تا آن که آن

ر برسد و انکباب بر بخار شراب که در آن سنگ گرم کرده انداخته باشند و استنشاق بخار طبیخ بابونه گرمی او به قعر س

الملک و مرزنجو ش و شبت و شونیز بریان و تبخیر به شونیز و قسط و عود خام کنند و شونیز بریان کوفته  و اکلیل

العسل و طبیخ زوفا و سکنجبین شیرین بنوشند و ببویند و کذا انیسون و قسط تا از حنک به منخرین منجذب گردد و ماء

کرده  تخم کتان بریان به اندک فلفل ساییده در عسل سرشته بخورند و یا کندر کوفته بیخته در باون با عسل مصفی حل

ف بلیسند و یا میعه سائله با مثل آن عسل مصفی بپزند تا به قوام آید و بلیسند و استعمال این لعوقات من  تجلب و تجفی

باده کند و همچنین اگر قرومانا به عسل سرشته بخورند و این حب ناف  و مقوی سر و قاط  سلیان است صبر مغسول و 

السوس حب ساخته به قدر حاجت به کاربرند و حمام بعد نضج و خروج فضول استعمال کنند بهر  تربد موصوف و رب

ها و مفاصل و ناف و مقعد به  و قبل آن تمریخ بدن و پایکه حمام در آخر زکام بسیار ناف  است و منقی بقایاست  آن

روغن گرم ناف  است و غذا آب سبوس و حریره آرد گندم و عسل و روغن بادام باشد و قوی تر از این زرده بیضه معمول 

ل گرد گویند که فلف اطبای هندبه زیت و مری است و بچه مرغ بریان به زیت و حریره آرد باقال و زیت و عسل بنوشند 

هفت عدد در شب با قدری آب از حلق فرو بردن ناف  زکام بارد است و داشتن فتیله پنبه کهنه در بینی و دف  صداع 

نزلی مجرب و سعوط مغز سمندر پهل در شیر عورت ساییده ناف  نزله و منقی دماغ از رطوبت است و سعوط شونیز 

وه و بول و گوند به بول و نشاسته و کتیرا و سپیاری چهالیه سوده در روغن گل و سه نوبت مفتح سده زکام است و ایل

هرواحد یک نیم ماشه افیون اجواین خراسانی هر واحد شش سرخ در آب ساییده برگرده کاغذ سوزن زده و طال نموده بر 

ر زکام د تنوی هر دو صد غین چسپانیدن مان  نزول نزله است و طالی قرنفل ساییده بر یافوخ ناف  نزله بارد است 
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السوس بنفشه  ترین انواع زکام است نیز تدبیر مذکوره به عمل آرند و مطبوخ ادویه ملطفه مثل اصل بلغمی که سالم

خطمی مویز منقی بادیان انجیر زرد بیخ بادیان اسطوخودوس پرسیاوشان زوفای خشک بیخ سوسن دارچینی چای 

السوس شش ماشه جوشانیده با شربت اسطوخودوس دو  خطایی بادیان خطایی و مانند آن حسب حاجت دهند و یا اصل

توله اسطوخودوس چهار ماشه گل بنفشه پرسیاون هریک شش ماشه جوشانیده نبات سفید دو توله داخل کرده دهند و 

السوس گاوزبان هریک یک مثقال سپستان مویز منقی هریک ده عدد نبات یک نیم  یا بادیان بنفشه پرسیاوشان اصل

ثار آب بجوشانند هرگاه چهارم آب بماند صاف کرده بنوشند و اگر سردی و کثرت بلغم بود و انجیر زرد بیخ توله در نیم آ

بادیان زوفای خشک بیخ سوسن فراسیون هرچه مناسب دانند افزایند و اگر با حرارت بود مثل عناب خطمی خبازی 

نبات شربت خشخا ش دو توله یا دیاقوذا یک توله  دانه زیاده سازند و اگر ریز ش نزله به طرف سینه بود عو  نیلوفر به

السوس اسطوخودوس بیخ بادیان خطمی مویز  کنند و اگر با حرارت دماغ و خلل بلغمی مرکب باشد بنفشه سپستان اصل

دباده هریک از یک نیم ماشه تا  کرده بنوشند و بقول اهل هند اگر زنجبیل گل منقی بادیان در آب گرم ترکرده گلقند حل

شیرینی گرماگرم بنوشند  ماشه و کوکنار از یک عدد تا دو عدد بجوشانند هرگاه نیم پاو آب بماند شیرین کرده یا بیسه 

السوس و انجیر و مویز و مانند  برای زکام بلغمی و درد سر و تپ بلغمی ناف  است و تلیین طبیعت به طبیخ زوفا و اصل

که شبت و بابونه و قیصوم و صعتر  جالب عو  آب و انکباب بر آبی آن م  ترنجبین و تغذیه به حسوء مذکور و نوشیدن

الطیب و حرمل و سندروس نیز ناف  است و  و اکلیل پخته باشند و عندعرو  سده تبخیر به شکر سرخ و کاغذ و سنبل

یز منقی اگر حاجت تنقیه شود از مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و اطریفل صغیر مقوی به ایارج و اسطوخودوس ن

السوس بادیان فانیذ هریک  نزله بلغمی است و ایارج لوغاذیا را تاثیر عظیم است و یا صبر یک درم مصطکی نیم درم رب

ثلث درم مقل یک دانگ به آب کرفس مطبوخ حب ساخته بعد نضج بخورند و بعد از پاک شدن ماده فلونیا یا 

 و طبریاطریفل زمانی و اطریفل ملین و سائر اطریفالت ناف  مثرودیطوس به دوام دهند و بر شعثا بخورند و مداومت 

درم آلو شیرین بیست عدد   گوید که در ابتدای زکام بلغمی برای حل طبیعت اصل السوس مقشر پنج درم ترنجبین سی

ه عناب سی عدد انجیر سیاه بیست عدد فانیذ سنجری بیست درم جلنجبین بیست درم خمیره بنفشه پانزده درم جوشانید

صاف نمایند مقدار شرب و هفت درم فلوس خیار شنبر درآن مالیده باز صاف کرده بیاشامند و از گوشت و سائر ذبومات 

پرهیزند و از غذا و دوا بر حسوء نخاله و نشاسته و خشخا ش اقتصار نمایند و اگر مزاج احتمال نماید شربت شهد ساده 

م استنشار نمایند و بر شکل محمود خواب کنند پس اگر از منخرین عو  آب بنوشند و برین تدبیر مداومت کنند و دائ

الملک شیح قیصوم بنفشه برگ نمام  فضول جاری نشود اعادة حل طبیعت به ملین مذکور نمایند بعده بابونه اکلیل
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کوفته دوکف بجوشانند  السوس کوفته یک کف جو نیم هرواحد کف کبیر سبوس گندم دوکف نمک جریش دو کف اصل

مهرا شود برآن انکباب نمایند و اگر سده صعب باشد انبوبه بر آفتابه مطبوخ مذکور نهاده بخار او استنشاق کردن نیز تا 

مفتح سده است و هرگاه جاری شود و عالمات نضج ظاهر گردد امر به استنشار دائم کنند و از آب انکباب مذکور بر سر 

نباشد فصد کنند و بعد تنقیه اگر دوی و طنین حادث گردد در حلوای  نطول نمایند و اگر مزاج دماغ گرم گردد و مانعی

نشاسته و خشخا ش و روغن بادام بر سر گذارند و روغن سوسن استنشاق نمایند و تغذیه به گوشت کنند و اندک شراب 

د پس اولی گوید که اگر از بلغم باش انطاکی شود دهند و اکثر دوی و طنین حادث عقب زکام از غذای محمود زائل می

اوال انضاج به مثل طبیخ شبت و مطبوخ شبت و مطبوخ متخذ از کشوث و کرفس وصعتر و مرزنجو ش است بعد از آن 

تنقیه به ایارج و غذا معذالک رشته به عسل دهند و اکثار از شیرینی و بادام و پسته وچلغوزه و عسل کنند پس اگر امر 

قه ازرق بسته واجب بود و کذا نانخواه و نمک و جاورس اوال بعده حمام خطیر در سدد باشد تکمید به شونیز گرم در خر

اند و من در آن فائده ندیدم و روغن مثل بابونه و مرزنجو ش بعد خرقه  و اکثار حریره سبوس و بادام و شکر نوشته

شم ناقص بود و  مسخن کثیرالنف  است و هرگاه ماده در تحلیل شروع کند حمام و خواب جائز بود و اگر سدد موجود و

ها در بارد مشک و سندروس و عود و کندر  چه سیالن کند کم گردد استعمال بخورات مفتحه واجب بود و اجل آن آن

ام در تحلیل زکام بارد که فصل و سن بارد بود و اگرچه در بالد شمالی باشد این منضج است  چه تجربه کرده است و آن

ر بابونه هرواحد نیم اوقیه کوفته در ده چند همه آب بجوشانند تا رب  بماند انجیر سه اوقیه تخم شبت تخم کرفس صعت

چه در این سزاوار است انکباب بر طبیخ برگ زیتون و دخان تخم پیاز و تخم گندنا به موم یا  صاف کرده بنوشند و از آن

ند که در زکام بلغمی جهت نویس متاخرین می بعضی اند ها مفتح میعه یا مصطکی و قسط و خشخا ش و سعد بود که این

خان هفت هشت روز دهند و یا کم و زیاده تا حضول  نضج مطبوخ اسطوخودوس با شربت اسطوخودوس منضج علوی

نضج بعده جهت تنقیه دماغ حب قوقایا و غاریقون علویخانی و شربت اسطوخودوس مسهل چهار توله و تربد سفید و 

توله در مطبوخ مذکور اضافه نموده مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین ریوند خطایی هریک نه ماشه برگ سنا یک نیم 

شیرخشت هریک چهار توله مالیده صاف نموده روغن بادام هفت ماشه افزوده بنوشند و به جای آب عرق بادرنجبویه و 

انند و صبح خواره و یا بچة مرغ خور گوشت و وقت شام نان روه به شوربای سنگ مکوه دهند و وقت دو پهر نخودآب بی

السوس مقشر هفت ماشه انیسون برگ گاوزبان هریک چهارماشه اسطوخودوس نه ماشه جو ش  این تبرید دهند اصل

داده شربت بنفشه و اسطوخودوس هریک دو توله حرف و یا تخم مرو هفت ماشه پاشیده بنوشند و به همین نهج چهار 

الوقوع و  که قلیل در زکام سوداویهتره علویخان دهند و پنج مسهل داده جهت تعدیل مزاج و تقویت دماغ اطریفل شا
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بدترین انواع زکام است بعد نضج تنقیه سودا به مطبوخ افتیمون و بسفایج و غیره و نوشیدن ماءالشعیر مطبوخ به 

خشخا ش و حریره نشاسته و شکر و روغن بادام و انکباب بر آبی که بنفشه و خطمی و برگ کاهو وخشخا ش و کدو 

السوس دارچینی هر یک چهار ماشه بادیان هفت ماشه  دانه سه ماشه اصل اشند و نطول آن بر مقدم سر ناف  و بهپخته ب

جوشانیده نبات یک نیم توله داخل کرده نوشیدن نیز در زکام سوداوی مفید و از مجربات بدی  برای سوداوی شرب 

و و بابونه است و اگر سده افتد شکر طبرزد و میعه طبیخ انجیر و عناب و سپستان و مالش روغن بادام و بنفشه و کد

الطیب مجموع یک جا کرده بخور نمایند که در زکام سوداوی تفتیح سده منخرین کند و اگر نزله دائمی  سندروس سنبل

قبض و بواسیر و خفقان باشد خطمی خبازی سپستان جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده بدهند بعده حب ایارج 

اطریفل صغیر سرشته همراه عرق شاهتره به رعایت بواسیر دهند باز گلقند به جای اطریفل و آخر روز برای سوده به 

الثعلب شربت بنفشه بعده چای خطایی دو ماشه و بادیان خطایی چهار  دانه عرق عنب تسکین و سرفه و قبض لعاب به

السوس لعاب  واءالمسک معتدل خورده شیره اصلماشه جوشانیده صاف کرد نبات توله داخل کرده بنوشند بعد از آن د

الثعلب نبات بنوشند باز گاهی به رعایت نزله و سرفه دیاقوذا و برای قبض اسپغول پاشیده دهند غذا  دانه عرق عنب به

گوید که هرگاه بعد نقا از این علت جفاف در سر و یبس در منخرین یابند به اشیای مرطبه مثل  طبریپالو کم روغن 

بزغاله و چوجه مرغ فربه و به جو مقشر و روغن بادام و یا حسوء نشاسته و آرد باقال و روغن بادام و شکرسفید و لحوم 

آب باقال به روغن بادام غذا سازند و حلوای میده و شکر که بعد تیاری آن قدری تودری کوفته و بوزید آن در آن انداخته 

استنشاق روغن بنفشه بعد خروج از آن و بعد یک ساعت شرب قدری  باشند نیز مناسب و لزوم حمام هر روز یک بار و

گوید نادر بود که زکام از سودا باشد  انطاکیشراب رقیق و سرخ نه بسیار از آن و تا عود قوت ترک جماع مطلقاً ناف  

بوخ انجیر و پس اگر واق  شود عالجش مثل بلغمی بود م  زیادت اعتنا به انضاج و ترطیب کثیر به شرب نخودآب و مط

گاه  تکمیل عناب و سپستان و روغن بادام و بنفشه به روغن کدو و بابونه ممزوج سازند و این اختراع بدی  مجرب است

نزله و زکام از ضعف دماغ حادث شود خصوصا به سبب ضعفی که از کثرت جماع به هم رسد در این صورت ادویه 

لویخان و تریاق النزله و مفرحات یاقوتی و غذاهای مقوی خورند و مقوی مثل معاجین لبوب و زرغونی به نسخه والد ع

ترک مباشرت نمایند و از همه مضرات زکام و نزله که در عالج کلی این مر  مسطور شد برحذر باشند و ایضاً بعد 

خورده خوردن طعام گرم بالفعل آب سرد نوشیدن ضرر دارد و مدام حلق سر کرده باشند و اگر معجون لبوب نه ماشه 

باالیش ماءاللحم نه توله بنوشند و زردی بیضه مرغ مسطور شد پرحذر باشند و ایضاً بعد خوردن ناف  بود و حریره معمول 

دانه سه ماشه بنفشه گشنیز خشک هریک پنج ماشه دارچینی دو ماشه قرنفل دو  مقوی دماغ در همه انواع مفید بود و به
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به طرو قهوه تجرع نمایند و پوست خشخا ش شش ماشه بزرالبنج چهار ماشه  عدد کوکنار یک عدد نبات توله جوشانیده

الثعلب یک توله جوشانیده سر به بخار آن دارند و غرغره به آب آن نمایند و ثفل آن بر پیشانی ضماد سازند به  عنب

اغی مذکور شد جهت تقویت دماغ و زکام ناف  است و هرچه در عالج امرا  دماغی از ضعف دماغ و در صداع ضعف دم

که بعضی مراقیین محرورین را که ضعف معده و دماغ و نوازل دارند گاه به سبب  و بدانندحسب حاجت به عمل آرند 

هضم کثرت ریاح و زکام و نزله و قبض دائمی و بسیاری تولید بلغم و رطوبات دهان رنج دهد و گاهی به سبب جودت 

خوابی و قبض طب  و خفقان قلب و اختالج معده تکلیف دهد پس در  یدماغ و گلو و ب  هضم کثرت تولد صفرا و خشکی

صورت اول و یاقوذا به نسخه حکیم علویخان و به نسخه حکیم احمد موسوی و رب خشخا ش مرکب و شربت 

خان ناف  و اگر با لینت طب  باشد شربت حب االس و شربت فریادرس و خمیره خشخا ش و  خشخا ش به نسخه علوی

و تریاق الذرب جم  نمایند و معجون سنگدان با برشعثا و یا فلونیای رومی مرکب سازند و مفرح زمردی با تریاق النزله 

رب خشخا ش علویخانی مخلوط کرده نزله و اسهال حار را مجرب است و باقی تدبیر نزله مراقیان از بحث مالیخولیای 

ب کثرت رطوبت و ضعف دماغ ایشان باشد پس زکام و نزله که اطفال را عار  شود به سب تنزییلمراقی اخذکنند 

هرچه در عالج زکام و نزله بارد بزرگان مسطور شد حسب حاجت به مرضعه دهند و پارچه به آب گرم ترکرده بر تارک 

سرطفل بدارند یا آب گرم بر سر ریزند و قدری شهد لیسانیده بیخ زبان به انگشت بمالند یا پرمرغ در حلق گردانند که 

بلغم کثیر خارج گردد و همچنین سرطفل به پارچه های پشمی و ریشمی بپوشند و به مرضعه و طفل چای قی آید و 

خطایی نوشانند و مرضعه را از نوشیدن آب سرد و استعمال فواکه رطب و بارد و حموضات و لبنیات بازدارند و مالقی و 

یعنی بوی بد آمدن  نتن انفاف  نوازل ایشان است ابن واقد گویند که لطوخ یافوخ صبیان از الدن محلول در روغن گل ن

اند سببش یا تصاعد بخارات عفن از نواحی صدر و ریه و  از بینی و بعضی آن را مرادف بجزانف و بعضی غیر او دانسته

معده به سوی حنک است که از آن رائحه دهن و بینی بدبو گردد و یا احتقان خلط روی در استخوان مشاشی که آن را 

جا که بینی بدان متصل است و یا عفونت  ت گویند و تعفن او در آن و یا تعفن خلط در تمام یا در مقدم آن یا در آنمصفا

و فساد عار  نفس استخوان مذکور بنا بر نزول اخالط رویه به سوی او و عالج این دشوار است و یا بواسیر متعفنه 

اب باید که نگاه کنند که اگر در صورت مریض نقصان دریافت این اسبطریق تشخیص بینی و یا قروح متعفنه منفذ آن 

کرد و سببش خلط عفن در عظم مصفات باشد و اال نبض مالحظه نمایند اگر تپ باشد و با آن صداع نیز بود سببش 

باشد و  خلط متعفن در دماغ باشد ورنه اندرون بینی نظرکنند اگر بواسیر و یا قرحه در منفذ بینی یافته شود سبب او همان

اگر اثر سرفه یا عوار  سل یا فساد معده مدرک گردد سبب او بخار سینه یا ریه و معده باشد و اگر این هم نباشد 
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اگر از بخارات عفنه باشد تنقیه عضوی که از آن بخار برخیزد از ماده عفن  عالج سببش فساد استخوان مصفات باشد

الطیب و گل سرخ و سعد و عود  راب ریحانی در بینی چکانند و سنبلنمایند بعده بهر تبدیل رائحه مستقر در بینی ش

الطیب و قرنفل هریک سه ماشه  ساییده نفوخ نمایند و یا فتیله به شراب ترکرده ادویه مذکوره یا زرنباد و سعد و سنبل

دماغ یا حوالی انف  سوده برآن پاشیده نهند، و هرصباح بینی را به بول شتر بشویند و اگر از رطوبت متعفنه مصفات یا

الرائحه کثیرالبزور و کف خردل به چند دفعه  باشد به مسهل و حب ایارج تنقیه دماغ کنند و به سکنجبین بزوری قوی

الطیب قرنفل و گل سرخ و سعد و سک و پودینه در شراب جوشانیده غرغره کنند و پس ازآن  غرغره نمایند و بعده سنبل

چه میسر شود و سعوط  الطیب مجموع یا آن خ قصب الزریره و گل نسرین و سعد و سنبلنفوخ مذکور در بینی دمند و نفو

کند و صاحب شفاءاالسقام گوید که تقطیر بول خر عالج  به بول شتر و شستن بینی به آن مجرب است و تخلف نمی

ی کثرت پذیرد پودینه و قوی و ناف  بال خالف است و قطور زیت و عصاره فوتنج نیز ناف  و اگر سیالن رطوبات در بین

صعتر و سعد و مر در بینی دمند پس اگر بقیه از رائحه باقی ماند عصاره پودینه قطور نمایند و ایضاً اسطوخودوس گل 

آید  که از دماغ او بوی بد می السوس گل خطمی سفید جوشانیده نبات داخل کرده برای آن نیلوفر پوست هلیله زرد اصل

ارچینی بسباسه قرنفل هرواحد یک درم کوفته بیخته با شهد غلوله بسته بخورند و بول شتر هر دهند و اگر جوز بوا د می

روز سعوط کنند بد بوی بینی دورکند و اگر هلیله سیاه چهاردرم توتیای سبز دو درم قرنفل سیزده عدد فلفل اغبر که از 

ر حبه سازند و یک حب صبح و یک شام  آورند بیست و یک عدد کوفته در آب برگ تنبول ساییده حب به قد دکن می

استعمال نمایند هر مر  عفن در بینی زائل شود و مجرب حکیم عابد سرهندی است و نفوخ سعد و سنبل و قرنفل و 

مازو و دار شیشعان و آس و صبر و کافور و مشک همه مفید است و اگر آمله یک سیر ساییده با یک سیر قند سیاه کهنه 

گیالنی گوید که اگر خلط متعفن در معده و دماغ بود در این  اقوال حکماهر روز بخورند نیز ناف  آید بیامیزند و سه درم 

هنگام باید که تنقیه بدن به حسب امکان نمایند از فصد هر دو قیفال و به ادویه مسهله عام بدن و دماغ مثل حب قوقایا 

گوید که  اگر از عفونت اخالط در مصفات  صاحب حاوی آرندکه در آن صبر و سقمونیا باشد بعده تدابیر مناسبه به عمل 

باشد هرصبح طبیخ عناب ده عدد آلوبخارا بیست عدد و شکر سفید ده درم بدهند و غذا مزورة ما ش م  مغز بادام و 

نی تلیین طبیعت به ماءالفواکه یا مطبوخ او یا نقوع مشمش نمایند و غرغره به سکنجبین م  خردل مدقوق کنند و در بی

پودینه سوده یا بادروج سوده بدهند و هر صبح بینی را به آب پودینه و بول شتر عربی بشویند و یا مرصاف در آب نعناع 

گوید بخرکه از رطوبت متعفن و مستکن در عظم مشاشی باشد اگر مزاج محتمل باشد  طبریحل کرده در بینی چکانند 

خاص سر به دوایی که در آن صبر و مصطکی بود بایدکرد و تنقیه استفراغ عام به مطبوخ افتیمون کنند پس استفراغ 



955 
 

معده حسب مزاج او و ضد فساد نمایند و دائم استنشار کنند بعده به عصاره پودینه نهری یک جزو شراب کهنه قابض 

دفعات  پنج جزو مدام سعوط نمایند بعده قلقطار یک جزو و زاج کرمانی یک جزو خردل سفید نیم جزو باریک ساییده به

الطیب یک جزو قرنفل رب  جزو ساذج هندی نصف جزو  استنشاق نمایند حتی که عظم مذکور پاک گردد بعده سنبل

ساییده به شراب کهنه تسقیه نموده خشک سازند بعده به آب انار مستخرج م  قشر و شحم او تسقیه دهند و خشک 

ر ش مائل به تلخی گردد پس دائم استعمال نمایند و در هر که طعم دوا ت کنند و به دفعات کثیر همین عمل نمایند تا آن

سه روز به این دوا در بینی طال نمایند و چون از استعمال این در چشم هیجان در مد حادث شود این عالج ترک نموده 

فضول  به معالجة ربد و تسکین مزاج دماغ رجوع شوند و بعد تسکین اگر بخر زائل شود تدبیر من  تولد رطوبت در سر و

لزجه در معده کنند و اگر در بخرا مر صعب گردد نظرکنند اگر مزاج مریض بر حال طبیعی باشد بگیرند آب پودینه نهری 

یک جزو و شراب کهنه یک جزو و اذان الفار یک جزو و قدری بول شتر که مقدار دو درم او به حد قلت و اجزای میاه 

نهند تا مثل عقید انگور گردد بعده به قدر دو درم کبریت و یک درم مر و مذکوره کل مقدار رطل صغیر باشد و در آفتاب 

الطیب یک درم و قرنفل یک درم  یک درم کندر آمیخته باز در آفتاب گذارند تا که خشک مثل عصاره گردد و بعده سنبل

آرد پس اگر  رعاف می آمیخته در آفتاب دارند و بعد خشک شدن ساییده در بینی دهند و در آن اسراف ننمایند که اکثر

کنند و باز  چه حبس رعاف می رعاف آید تا که خون سیاه غلیظ برآید نبد نکنند و هرگاه افراط کند قط  او نمایند بدان

نویسند  مجربین می بعضیمعاودت به عالج او نمایند و این ابلغ دوایی است که در این مر  استعمال نمایند تم کالمه 

نعناع سعوط کردن مجرب است و یاسمین به هرطوری که استعمال نمایند مجرب است و از  که عنبر و زعفران به آب

خواص عجیبه لطوخ سنبل دو درم و دو ثلث درم و مو یعنی ریشه داالن یک درم و ثلث درم است در داخل بینی و 

شه سعوط کردن همچنین آب انار شیرین و مر و سنبل در ظرف مس سرخ جوشانیده و به روغن نرگس و روغن بنف

مجرب و کذالک خردل برگ پودینه تازه ساییده در بینی چکانیدن برای بوی بد محسوس شدن ناف  و کذا قرنفل 

الطیب پودینه در بینی دمیدن و یا قشار کندر رب  جزو قشور نحاس شب یمانی زعفران هریک جزوی باریک  سنبل

لطیب گل سرخ قرنفل به آب پودینه یا آب مورد سرشته در بینی ا ساییده قدری از آن در بینی دمند و یا سعد صبر سنبل

الزریره سک هریک  که بینی را به شراب شسته باشند و یا مرمکی پوست انارتر ش هریک دو درم قصب نهند بعد از آن

هند و یا درم فتیله را به شراب ترکرده ادویه کوفته بیخته بدان آلوده در بینی ن یک درم و نیم زاج و قرنفل هریک یک

زاج سک قرنفل مساوی کوفته بیخته در نی انداخته در بینی دمند و یا حماما زوفای خشک مساوی کوفته بیخته به 

و غیره گویند که قطور آب لبالب به روغن گل یا عسل آمیخته و ابن ماسویه اندرون بینی طال نمایند   بان آمیخته روغن
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سای خشک و کذا مرصافی در شراب کهنه حل کرده و کذا روغن مرزنجو ش کذا بول شتر و کذا روغن ایرسا و ذرور ایر

و کذا روغن یاسمین و کذا آب برگ یاسمین و کذا نوشادر و شب به سرکه و کذا ابوال ابل که دوایی است و از مکه 

درم قلقطار  آورند ساییده به روغن گل آمیخته و کذا سعد در سرکه جوشانیده و نفوخ شب و مر هرواحد چهار معظمه می

و مازو هرواحد یک درم بعد شستن بینی به شراب و کذا برگ یاسمین خشک کرده و سعوط حماما و لطوخ فرفیون در 

داخل بینی و کذا میعة سائله چهار درم حماما یک نیم درم و شرب دار شیشعان هرواحد مفید نتن انف است و اگر 

یک درم مازو و مر هریک نیم درم مشک یک حبه کوفته بیخته به الزریره و بزر نسرین و بزر ورد و قرنفل هر  قصب

هندی گوید که بول شتر یا گاو بچکانند و چهر سوده ناس گیرند و در عالج صاحب تکمله فتیله استعمال کنند ناف  بود 

ترکرده  الغر با مسطور است که آب کدوی تلخ یک دو قطره در بینی چکانند و اگر کدو تازه نباشد کدوی خشک به آب

فرماید که بعد تنقیة معده و دماغ  دارند و صبح یک دو قطره بچکانند ناف  بد بوی بینی است شیخ می  در شبنم نگاه

ادویة موضعیه از فتائل و سعوطات و عطوسات و نفوخات و غیره استعمال نمایند اما در فتایل مستعملة این مر  بهتر 

جمله فتائل مجربه فتیله از مر و حماما و  ویند بعده استعمال نمایند و منآن است که قبل از آن بینی را به شراب بش

اقاقیاست که به عسل مرتب سازند یا از حماما و گل سرخ به روغن ناردین و دیگر فتائل بسیاراند که از سنبل و سعد و 

فرد به حسب قوت الزریره و حماما و قرنفل و آس و صبر و گل سرخ و قدری نمک مجموع یا م گل نسرین و قصب

مر  و ضعف آن و اختالف اوزان بسازند یا فتیلة مبلول به مثلث رقیق که برآن ذرور قرنفل و سعد و رامک و الدن 

الزریره گل نسرین گل سرخ قرنفل هرواحد یک درم مر و مازو  مساوی پاشیده باشند و همچنین برگ مورد قصب

ا نمک اندرانی هرواحد چهار قیراط کوفته بیخته فتیله به عسل هرواحد نیم درم مشک کافور هریک چهار حبه قلیمی

ها بول خر  ترکرده برآن پاشیده در بینی نهند و از سعوطات سعوط به عصاره پودینه است و افضل سعوطات و انف  آن

رده افتد در شراب حل ک کند و از مجربات جیده آن است که قرص اندروخورون که در تریاق می است و آن تخلف نمی

اندر بینی چکانند و طبیخ دارشیشعان به شراب ریحانی خیلی جید است چند روز بدان استنشاق نمایند و از لطوخات این 

است که باطن بینی را به قلقطار تلطخ نمایند و ایضا برگ یاسمین بسایند پس در آب سوده در بینی طال کنند و لطوخ 

مکی چهار درم و دو ثلث درم سلیخه حماما مرزنجو ش هرواحد یک درم دوای قریطن استعمال نمایند و آن این است مر

و سدس درم به عسل بسرشند و از نفوخات فوتنج تنها باریک سوده به وزن یک دانگ در بینی دمند و یا خربق سفید و 

رب است دار چه مج صدف سوخته و یا دوای مذکور در آخر فتائل و یا عود بلسان در بینی نفوخ سازند و از نشوقات آن

چه به تجربه رسیده در عالج او دخاصه چون در دماغ یا  شیشعان به آب یا شراب پخته چند روز استعمال نمایند و آن
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مقدم او عفونت باشد نهادن دو داغست به همین یافوخ و الیسرا و مقابل اذنین مائل به صدغین و یا داغ در وسط سر 

جا پیدا کند پس فلدفیون در عسل حل کرده به فتیله  ذ شود و عفونت در آنطبری گوید که اگر علت به حوالی عظم ناف

آلوده در بینی گذارند بعد از آن که قدری روغن گل سعوط کنند و رعایت مزاج دماغ علیل کنند تا گرم نشود و عقل او 

چه مطفی و  امثال آن آن متغیر نگردد و اگر اندک گرم شود به شیر دختران و به روغن گل و روغن بنفشه و ماءالقرع و

که تسکین یابد و و به خرکه به  مسکن باشد سعوط نمایند و اگر مزاج بدن او نیز حدت پذیرد مداوای او نمایند تا آن

 . سبب بواسیر انف و قروح او باشد عالجش جدا مسطور گردد

 اورام و بثور بینی 

گاه در این موض  آیاس گرم یا بثره از کثرت دم و غلظ او حادث گردد و گاه ورم صلب پیدا شود و گاهی بثره از فضلة 

بلغمی یا سوداوی اندرون بینی برآید و از حرارت باطن اجزای لطیف تحلیل شده مابقی غلیظ و متحجر گردد حتی که به 

رخی موض  باشد و ایضا از مریض بپرسند که با ثقل و تمدد صورت ثالیل در هیئت و صالبت شود و در ورم حار س

در حار فصد سررو یا رگ  عالجضربان نیز هست یا نه اگر باشد ورم حار بود و اال صلب و از هردو مضرت در صوت افتد 

لیله بینی گشایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند و اگر حاجت بود زاو بچسبانند و تنقیه به مسهل صفرا و حب ه

نمایند و بعد فصد یا حجامت قفا آب تمرهندی آب آلو بخارا آب انارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غذا 

مونگ و پالک و خرفه خوردن نیز مفید و سرکه روغن کدو روغن نیلوفر گالب در بینی چکانند و شیاف مامیثا  دال

و ش در سندی داخل کرده بر بینی و پیشانی ضماد صندلین حضض مکی به گالب و آب خرفه ضماد نمایند و گاهی ب

آمیزند چون خشک شود به  نمایند و فتیله لته در سرکة کهنه آلوده اندر بینی گذارند و گاهی قدری نمک در سرکه می می

العالم و در بارد به صبر ناف  بود و طالی سرکة  روغن کدو چرب سازند و در ورم حار بعد فصد طال به گشنیز و حی

وری و روغن گل و کذا مردا سنگ تنها و یا مردا سنگ رسوت صبر به آب سوده اندرون بینی نیز مفید بثور بینی انگ

است و فصد سررو به سرعت و ضماد مغز تخم تربوز به گالب سوده برای ورم اندرون بینی معمول است و صندل سرخ 

العالم یا روغن نیلوفر با قدری گالب و  وج به آب حیبه آب سوده نیز ناف  و بعد فصد یا حجامت استنشاق روغن گل ممز

ضماد بینی به صندل و گالب و آشامیدن آب آلو به شربت بنفشه یا شربت نیلوفر و آب انار و غذا مزوره بارد یا سویق 

مناسب است شعیر و شکر یا آب انار یا آب سیب یا آلو یا توت و سائر تدبیر مبرود و مطفی نیز برای ورم حار و بثور بینی 

و ایضاً برای بثور اندرون انف فصد هفت اندام یا سررو و یا حجامت قفا کردن و عناب گل بنفشه جوشانیده شیره خیارین 
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شربت نیلوفر داخل کرده نوشیدن و مغز تخم هندوانه رسوت به گالب ساییده و گاهی جدوار عو  رسوت افزوده طال 

ع و رعاف اندک اندک باشد فصد قیفال نمایند و شیره تخم کاهو و گشنیز نمودن معمول است و اگر بثور بینی م  صدا

خشک به شربت بنفشه بدهند و به آب گشنیز سبز غرغره کنانند روز دوم شیره مغز تخم هندوانه و شربت نیلوفر عو  

مغز تخم تربوز به شیره گشنیز و شربت بنفشه کنند و رسوت جدوار گل ارمنی به گالب سوده باالی بینی ضماد نمایند و 

گالب سوده اندرون بینی طالکنند و برای اورام و بثور حار بینی از مجربات والد علویخانی این است که مغز تخم کدو 

مغز تخم هندوانه دم االخوین سفیدآب قلعی مغسول گل ارمنی به روغن گل ساییده طال نمایند و اگر تجفیف به ثور 

سازند و توتیای کرمانی اضافه کنند و برای رف  صالبت و خشکی اگر تلیین مطلوب ها را بریان  منظور باشد مغز تخم

باشد شیره ماده گاو عو  روغن گل داخل کنند و اگر بثور بر بینی با درد پیدا شوند کافور زعفران هر یک نیم درم گل 

م کند و اندرون بینی خرا ش نیز مختوم یک درم گل ارمنی دو درم به گالب و سرکه انگوری طال کنند و اگر سر بینی ور

دانه عرق شاهتره شربت نیلوفر بنوشند و حضض و مرداسنگ و گل ارمنی یک ماشه در آب  باشد شیرة عناب لعاب به

کرده ضماد نمایند و در بثره سخت که از فضله غلیظ بلغمی و سوداوی به هم رسد بعد تنقیة دماغ حسب ماده بهر  حل

و عقب او به آب گرم استنشاق کنند و مسکه و کذا جوزالسر و محلل ورم صلب بینی است و تلیین موم روغن برآن نهند 

ایضاً اول فصد با سلیق کنند بعده جهت اسهال سودا و بلغم مطبوخ افتیمون علویخانی دهند و یا ماءالجبن به حب 

والی او زالو چسبانند و مرهم زنگار الجورد و سفوف آن نوشانند و اگر تحلیل نشود به مبض  شرط زنند و یا برآن و یا ح

گوید که در بثره صلب اگر بدن مریض  طبریکه به تمامه فانی شود پس برای اندمال مرهم سفیدآب گذارند  نهند تا آن

ممتلی باشد تنقیه به این حب نمایند ایارج فیقرا نیم درم غاریقون تربد هرواحد یک درم افسنتین یک نیم درم گل سرخ 

دانگ کوفته  اه تخم کرفس هریک دو ثلث درم صبر سقوطری دو درم سقمونیای مشوی یک درم و یکمصطکی نانخو

ها سازند و دو مثقال به آب نیم گرم بخورند و در مدت ده  بیخته به آب برگ ترنج یا آب برگ بادرنجبویه سرشته حب

خردل و مانند آن غرغره کنند و پرهیز روز دوبار استعمال نمایند و اگر مزاج علیل رطب باشد به میفخنتج و مری و 

شدید نمایند بعده اگر قوت قوی باشد فصد قیفا لین گشایند بعد از آن عالج مذکور بهر تلیین و غیره به عمل آرند و 

بدانند که هرگاه ماده ورم یا بثره تحلیل نشود ادویه منضجه مثل تخم مردو تخم ریحان و شیر و عسل و تخم کتان و 

ر پخته ضماد نمایند یا به فتیله آلوده در بینی نهند و بعد انفجار مرهم موم سفید به روغن مورد و روغن گل حلبه و انجی

کرده گذارند و ایضا مازو هلیله زرد به  گداخته مرداسنگ به گالب و قدری سرکه سوده داخل نموده در صالیه خوب حل

معمول استاد مرحوم است و بالجمله هرچه در قروح روغن گل یا روغن بنفشه ساییده طالکردن برای جوشش بینی 
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گردد و اگر ورم سرطان گردد  بیاید حسب جاجت به کار برند و در عالج این تساهل نکنند که در اکثر بنا صور مؤدی می

ب کند و به سبب آن ت برآید و سوز ش می در ملک بنگاله آبله در پره بینی میتعلیم االنف خواهدآمد  تدبیر ش در بواسیر

کشد و عالجش ان است که روغن زرد و نمک  نامند اگر زود عالج او نکنند می گردد و آن را آهوه می شدید عار  می

کند و  آمیخته در پره بینی مالند تا آبله شکسته شود و از حدت و سوز ش وسواس نکنند و اگر آبله شکسته نشود قتل می

یک ساییده در بینی دمند تا عطسه متواتر آید و مر  آهوه دف  نکچهکنی فلفلمویه هریک دو ماشه مشک نیم ماشه بار

 . شود

 قروح انف و ناصور آن

چه او را تفرق اتصال عار   جا یا نفس بینی است چنان بدان که قرحه جراحت است که ریم کند و مبدا تولد او در این

دن به سوی بینی متصاعد شوند اول جلد او چه از بخارات حاده یا ردیه که از ب شود پس ریم کند و یا در غیر او چنان

فاسد گردد بعده لحم او و جراحت پیدا شود بعد از آن قرحه گردد و گاهی قرحة رطب از رطوبات فاسده اکاله که از دماغ 

فرماید که گاهی از بخارات  به سوی بینی نازل شود حادث گردد و گاهی قرحه یابس از اخالط محرقه افتد و شیخ می

ردیه و یا از نوازل حاده قروح منتنه عفنه و یا خشک ریشه و یا قروح بثریه و یا قروح ساذجه در بینی پیدا حاده یا 

شوند و آن ظاهر بود و یا در باطن بالجمله اقسام قروح بینی قرحه یابس و قرحه رطب ساذج و قرحه رطب منتن و  می

 طریق تشخیصصور باطنی بینی را خونوس نامند قرحه بثره کوچک است و چون قرحه مزمن شود ناصور گردد و نا

گردد یا ریم  شود و قشر خشک جدا می اقسام مذکوره باید که از مریض سوال نمایند که خشکریشه در بینی منجمد می

آید اگر خشکریشه گوید قرحه یابس باشد و ماده آن اخالط محترقه بود و اگر خروج ریم و مائیت بگوید و  برمی

ید قرحه رطب باشد و ماده آن رطوبت فاسده باشد که از دماغ به سوی بینی نازل شود پس اگر قرحه خشکریشه بر نیا

بسیار بدبو باشد بپرسند که از چند مدت این قرحه پیدا شده اگر مدت اندک گوید سببش رطوبت حاده عفنه بود و اگر از 

کوچک به صورت بثور متقرحه بود قرحه بثریه عرصه دراز بیان کند سببش عفونت ماده به طول مدت بود و اگر قرحه 

باشد و انطاکی گوید که اگر از قرحه بینی مواد م  عالمات خون برآید رطب باشد و اال یابس و هرواحد اگر خشکی در 

مجاری قوی رطب باشد حار بود و اال بارد و گاهی قروح از آثار مثل حب و انواع نارغارسی پیدا شود و اصعب قرحه 

شیخ و سید جرجانی و ایالقی گویند که بینی عضوی است رطب تر از گو ش و خشک تر از  عالجفن بود داخلی وع

چشم پس واجب است که عالج قروح او میان عالج قروح اذن و عین باشد یعنی اذویه مجففه برای قروح بینی در 
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د پس قروح اذن محتاج باشیا در خشکی کمتر از ادویه مجففه قروح گو ش و زیاده تر از ادویه مجففه قروح چشم باش

غایت تجفیف است و قروح عین محتاج به دوا در اول حدود تجفیف است بعده اگر سبب سیالن مواد و یا تصاعد ابخره 

باشد به استفراغ و جذب او به سوی ناحیه دیگر عالج کنند و بالجمله اول احتیاج به تنقیه دماغ و تقویت او باشد بعد از 

الذراع یا  تا فضول متوجه به سوی او قبول نکند پس ابتدا به فصد قیفال نمایند و اگر یافته نشود حبلآن فصد منخرین 

اکحل پس فصد رگ منخرین و ارسال علق اگر قوت مساعدت کند و دالئل دمویت موجود باشد بعده به استعمال حبوب 

ه انف نیز ناف  است و هرگاه به لعابات و مانند آن و ایارجات و جمی  ادویه نافعه در بواسیر انف و اربیان در قروح قوی

 . بپزند حتی که نرم گردد به جمی  قروح خفیفه آن صالحیت بخشد

 عالج قرحه یابس 

که در عالج امرا  دماغی سوداوی گذشت و گویند که  که کثیرالوقوع است تنقیه سودای احتراقی نمایند به دستوری

ده درم و غذا مزوره ما ش م  نخود مفید بود و بهر تلیین بینی موم روغن و  آشامیدن شربت بنفشه و ترنجبین هریک

روغن بنفشه و روغن کدو و یا روغن نیلوفر و پیه ماکیان و بط بمالند و مرهم ابیض بکار برند و بینی را به آب گرم 

ادام و مغز ساق گاو هرکدام بشویند و به مرات کثیر بدان استنشاق نمایند و بگیرند موم مصفی و روغن بنفشه و روغن ب

دانه و قدری کتیرا سوده در صالیه خوب بیامیزند و در روز و  یک جزو موم و مغز را در روغن ها بگدازند و اندک لعاب به

شب چند بار اندرون بینی طال نمایند یا فتیله بدان آلوده در بینی نهند و بعضی لعاب اسپغول و لعاب خطمی در این 

نمایند و مرهم حب السفرجل در این باب همواره معمول است و  و بعضی مخ ساق گاو طرح می افزایند نسخه می

قیروطی از مغز ساق گاو یک جزو روغن بنفشه بادام دو جزو کتیرا ثلث جزو روغن یاسمین اندکی به دستور مرهم مرتب 

روغن گل و شحم ماکیان و سیما ساخته و گاهی گل خطمی برابر کتیرا داخل کرده نیز معمول و قیروطی به موم و 

دانه نیز مفید و اگر یبس خشکریشه به شدت باشد کتیرا باریک سوده به لعاب بزرقطونا و لعاب  مخلوط به لعاب به

خطمی آمیزند و بگذارند تا نرم شود بمالند تا حل شود پس روغن بنفشه آمیزند و با هم بزنند و هر روز دو بار طال نمایند 

باشد در آب پخته روغن او گرفته استعمال نمودن از اسرار است و صندل سفید  مشابه جفت پا می و ماهی پهنی که

حضض مکی سوده به گالب و آب خرفه و قدری روغن گل ضماد کردن جراحت بینی و خشکریشه را ناف  و عسل به 

نیز ناف  قرحه است و یک سرکه آمیخته در فتیله نهادن خشکریشه را ساقط کند و نهادن مسکه هر روز سه مرتبه 

اند که در قرحه یابسه اول فصد باسلیق کنند و به  متاخرین نوشته بعضی نسخه مفید خشکریشه در تشقق لب خواهد آمد
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فاصله سه چهار روز رگ قیفان زنند و بعد هفته ماءالجبن به شربت شاهتره مدبر و حب الجورد و سفوف آن نوشانند تا 

د بعده شیرزنان یا بز یا خر از پستان دوشیدن بسیار مفید است و همچنین تقطیر روغن گل تنقیه بدن و دماغ حاصل شو

و بادام و پزدبه و خشخا ش و کاهو مجموع یا تنها با شیر آمیخته و این مرهم به کار برند روغن بنفشه روغن گل هریک 

مغسول نه ماشه به دستور  دا سنگیک نیم توله موم سفید یک توله و مغز ساق گاو و پیه مرغ هریک هفت ماشه مر

مرهم بسازند و بهتر آن است که پیه بز تازه را به دست نرم کرده برآن طال کنند وقت شب و صبح به لعاب اسپغول و یا 

دیگر بزور لعابیه بشویند و به روغن گل فقط چرب سازند و این مرهم نیز بسیار مفید است موم زرد یک نیم توله روغن 

غن بادام یک نیم توله لعاب اسپغول و ریحان و تخم خطمی و کنوچه هریک سه ماشه کتیرا دو ماشه به گل سه توله رو

تر است حکاکه اسرب و هلیله زرد هریک سه ماشه پیه مرغ نه ماشه موم سفید یک توله  دستور مرهم سازند و این قوی

آن را بدست نباید کافت که ریش و جراحت روغن کدو روغن گل هریک یک نیم توله کتیرا سه ماشه و باید که هرگز 

گوید  گیالنیاند در این جا به کاربرند که مفید است  تازه گردد و دیر اصالح پذیرد و سائر مراعاتی که در جفاف انف گفته

که این دوا ناف  است بگیرند موم و روغن گل و بادی سفیدآب ارزیر و مرداسنگ آمیزند ایضا هلیله زرد و مازو و پیه 

کرده طال نمایند و ایضا سفیدآب ارزیر دو درم مردا سنگ یک درم روغن گل یک اوفیه موم دو  اکیان و روغن گل حلم

کنند و با پیه ماکیان استعمال نمایند و از معالجات عجیبه که قریب  درم موم را در روغن گداخته ادویه آمیخته حل

به یبس مزاج باشد و همچنین در قروح لب و در اکثر قروح  چه مایل خوارق عادات در قروح بینی است و ال سیما آن

بگیرند بنفشه  آن صفتاالندمال که ماده آن خالی از خبث و رداءت نباشد استعمال این مرهم حب السفرجل است  بطی

و دانه یک مثقال  خشک یک مثقال و در آب خوب بجوشانند پس نیک مالیده صاف کنند تا آب لعابی گردد بعده لعاب به

فرماید که در قروح  روغن گل یک مثقال و موم سفید نیم مثقال آمیخته بپزند تا مرهم گردد استعمال نمایند شیخ می

یابسه معالجه کنند به مسوخ مرتب از موم مخلوط به نصف وزن آن مغز ساق گاو در همچند روغن نیلوفر یا روغن 

ه از زیت انفاق ساخته باشند و ایضا مسوح روغن بنفشه کنجد گداخته و نزد من بهتر از آن روغن گل است خصوصا ک

م  کتیرا و قدری لعاب اسپغول یا خطمی ناف  است و ایضا فتیله در قیروطی زوفای رطب و پیه بط و موم زرد و پیه ایل 

و پیه ماکیان و قدری عسل آلوده مفید و در نسخه جالینوس مغز ساق بقر عو  پیه ایل است و ایضا موم و روغن 

گداخته هلیله زرد و یا مازو آمیخته ناف  و گاهی فصد رگ طرف بینی بعد فصد سررو و حجامت نقره و اسهال نف  

بخشد و قرشی و صاحب شفاءاالسقام گویند که این همه ادویه م  اصالح غذا و ترک لحوم و تلیین طبیعت و تسکین 

یا بزرقطونا به شکر یا گشنیز خشک به شکر بعد طعام  ابخره حاره و من  او از صعود به مثل سفرجل یا سیب یا کمثری



962 
 

مناسب و گاهی محتاج گردد به فصد سررو و حجامت نقره اگر سبب کثرت دم باشد و به استفراغ اگر بدن ممتلی و ماده 

 .کثیر االنصباب به سوی بینی باشد از مطبوخات و ایارجات و اطریفالت 

 عالج قرحه رطب

سر و تنقیه بدن و دماغ به مسهل و حب ایارج و قوقایا از خردل و سکنجبین و یا بعد فصد سررو و حجامت پس 

الطیب و سعد و قرنفل در گالب جوشانیده غرغره کنند و مرهم سفیده استعمال نمایند و مرداسنگ به روغن گل  سنبل

له بدان آلوده در بینی سوده بمالند و سفیدآب و مرداسنگ و چرک نقره و سرب سوخته مساوی در روغن گل ساییده فتی

نهادن مجرب است و یا موم افزوده مرهم ساخته استعمال کنند و یا از مرداسنگ یک درم و مر یک درم و سفیده قلعی 

و موم هریک دو درم روغن گل یک اوقیه مرهم مرتب سازند و با پیه ماکیان بمالند و پوست درخت سرس جوشانیده به 

ب سلق تنها و با زهره کلنگ و کذا فتیله به آب سلق آلوده در بینی نهادن مجرب آب آن قرحه را بشویند و قطور آ

حکیم عابد سرهندی است و اگر حضض مکی مرداسنگ به آب و یا گالب سوده اندرون بینی ضماد نمایند برای 

ا چربی مرغ و یا پختگی بینی ناف  بود و در تکمله هندی در این نسخه صبر هم داخل است و یا مازو پوست هلیله زرد ب

روغن گل طال نمایند و در قروح انف که مسمی به حلو است به جهت بودن ماده آن در اوائل شیرین غیر شدیدالرداءت 

که نه حریف باشد و نه مالح و آن را قروح شهدیه و شیرینیه و شبربنجیه نیز نامند تنقیه دماغ حسب مقتضای حال 

تر از آن مرهم سفیدآب است و  ل تنها یا به موم و پیه ماکیان کفایت کند و قویدر ابتدا روغن گبه قول شیخ نمایند و 

دانه و اگر اراده زیاده تجفیف باشد خبث فضه درآن داخل کنند و گاهی خبث فضه تنها به  خصوصا مخلوط به لعاب به

رطل مردا سنگ سه کند و هرگاه مر  اندک شدت کند این مرهم استعمال نمایند سفیدآب یک  روغن آس فائده می

الرصاص سه وقیه رصاص محرق مغسول مسحوق در شراب چهار وقیه ازآن مرهم سازند به روغن مورد و  وقیه خبث

سرکه سوده یا پخته و هرگاه علت مزمن گردد و بسیار شدت کند مرهم به این طور سازند مرداسنگ چهار درم سداب 

وزن  مرهم سازند و در نسخه جرجانی و ایالقی شب هم رطب چهار درم شب دو درم به روغن آس و سرکه سوده

تر از آن این است زاج سیاه و قلقند و مر هرواحد هفت جزو  مرداسنگ است و سداب دو درم و سرکه مطروح و قوی

قلقدیس شش جزو شب یمانی زراوند مدحرج مازو توبال مس هرواحد چهار جزوکندر یک نیم جزوو کوفته بیخته در 

و هشت اوقیه در ظرف مس بپزند حتی که به قوام عسل آید از آن لطوخ نمایند یا به فتیله آلوده در سرکه یک رطل 

 . بینی نهند و مراد از جزو در این نسخه درم است
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 عالج قرحه منتن وکهن

و به  که به طول مدت یا از رطوبت منتنه به عفونت انجامد اگر زیادتی خون و غلظ او معلوم شود فصد و حجامت نمایند

تدبیر مبرد پردازند و آشامیدن مطبوخ عناب به شکر و غذا مزوره ما ش م  مغز بادام و تنقیه به مطبوخ فواکه و حب 

العالم یا روغن نیلوفر به قدری گالب و تبرید بینی  بنفشه نیز مفید است بعده استنشاق روغن گل مضروب به آب حی

العالم کنند و مریض را شربت  بو ش و گالب و آب خرفه یا آب حیوجبهه به ضماد صندلین و شیاف بامیثا و حضض و 

آلو یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر با آب انار جوشانند و به سویق جو و شکر و یا سرکه به زیت و مزوره آب انار یا آب 

به آب بارتنگ  سیب و آلو و توت غذا سازند و سعوط به بعضی میاه بارده م  روغن گل نمایند و روغن عفص و یا صبر

کرده و یا عصاره سوس استعمال نمایند و اگر مواد بارد باشد یا در آخر اجزای لطیف ماده حار تحلیل شود کثیف او  حل

باقی ماند برای تحلیل و تجفیف خربق سفید و حرف مساوی باریک ساییده در بینی دمند و بعده به سرکه انگوری قرحه 

که از چرک پاک شود پس ادویه مجففه استعمال کنند و سعوط  ده نفوخ نمایند تا آنرا بشویند و مرمکی را باریک سایی

به عصاره ایرسا نمایند و یا آب لبالب و عسل و یا آس سوده مطبوخ به شراب کهنه و یا زرنیخ سرخ م  شحم و یا زنگار 

و سرکه ناف  است و اگر شب  م  سرکه و عسل در بینی گذارند و گویند که در قرحه کهنه مرهم ابیض به اضافه عسل

یمانی سوخته زرنیخ مرمکی هریک توله زراوند اقلیمیای نقره هریک شش ماشه مازو سه ماشه روی سوخته چهارو نیم 

ماشه کزمارج گلنار هریک نه ماشه بوره ارمنی چهار و نیم ماشه زاج سیاه و قلقطار و قلقدیس هریک شش ماشه اسرب 

ه را نرم کوفته به سرکه بسایند تا به قوام شهد آید و فتیله آلوده در بینی گذارند تنقیه سوخته کندر هریک نه ماشه هم

الطیب گل نسرین هریک سه ماشه صبر مر مازو هریک  قرحه و حبس خون بینی نماید و چرایته دو ماشه قرنفل سنبل

ن آلوده در بینی گذاشتن از یک ماشه مشک کافور هریک دو سرخ اقلیمیای فضه چهار سرخ کوفته بیخته فتیله بدا

مجربات حکیم علی شریف است و یا سعد مازو و زعفران کوفته بیخته پیه ماکیان در روغن گل گداخته بیامیزند و بعد از 

ادویه مصلح قروح ردیه انف  و به قول مسیحیکه بینی را به آب صابون شسته باشند به کار برند که مجرب است  آن

دینه که عصاره او در بینی چکانند یا خشک کرده اندرآن بدمند و یا بگیرند شب دو جزو و اند مثل پو مجفف و منقی

زرنیخ سرخ چهار جزو و مازو یک جزو رو سختج یک جزو و در بینی دمند بعد شستن او به شراب ریحانی و در نسخه 

شب و زنگار مساوی ساییده و تر از آن این است که قلقدیس و قلقطار و  دیگر مر دو درم عو  رو سختج است و قوی

فتیله در سرکه ترکرده در این دوا گردانیده در بینی نهند و ایضا برای قروح منته زاج قلقطار مر شب یمانی مازو و توبال 
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مس زراوند مدحرج هرواحد یک جزو کندر ثلث جمی  اجزا پس سه اوقیه از آن در یک رطل آب بپزند تا به قوام عسل 

له در بینی داخل کنند و جالینوس گوید که چون فادزهر با قدری فلفل درآب خالص باریک بسایند و آید و به طریق فتی

به مرات طال نمایند بعد یاس صحت بخشد و گویند که این بارها به تجربه رسیده و ایضاً سعوط زنگار بعد پرکردن دهن 

با عسل بجوشانند تا غلیظ شود و فتیله بدان آلوده به آب برای قروح خبیثه و نتن انف مجرب و اگر آب انارتر ش تنها یا 

در بینی نهند در قرحه کهنه انف مجرب است و چون انارتر ش کوفته آب جداکرده ثفل را بپزند تا غلیظ شود و شیاف 

ساخته به آب انار مسطور تر کرده در بینی دارند برای ناصور بینی ناف  است و سعوط عصاره جوزالسرو تازه نیز ناف  

ونوس است و ایضاً مغز تخم تربوز مغز تخم کدو هرواحد دو جزو توتیای کرمانی مغسول صبر زرد هریک یک جزو خ

فرماید قروحی که به سوی او ماده  شیخ می. باریک ساییده به مسکه آمیخته استعمال کردن ناصور بینی مجرب است

اسهال درآن البد است و بساست که احتیاج اسهال به  حریفه یا ردیه یا منتنه سیالن کند عالج او صعب بود و از فصد و

ایارجات کبار افتد و واجبست که مدام او را بنطرون و صابون و خصوصا صابون قسطنطنیه بشویند بعده ادویه 

التجفیف استعمال نمایند و از این قبیل است که بگیرند قشور مس و قلقدیس و زرنیخ سرخ و خربق و ساییده در  شدید

و نر ترکنند و چند روز درآن خمیر کنند پس استعمال نمایند و گاهی درآن حماما و مر و پودینه و فراسیون و زهره گا

شود و دوای روفس با سرب محرق مغسول و اسفیداج و مرداسنج و به روغن  زعفران و شب یمانی و مازو زیاده کرده می

روغن گل و روغن مورد و مرداسنگ و گالب و قدری  گل و موم از آن مرهم سازند و قروح بثریه را عالج به مرهم

سرکه کنند و عالج قروح ظاهره به این مرهم کنند سفیدآب یک رطل مرداسنگ سه اوقیه خبث رصاص محرق سه 

اوقیه به شراب و روغن مورد مخلوط سازند و از ادویه مشترکه این است که بگیرند آب انارتر ش و در ظرف مسی بپزند 

کنند گاهی مخلوط به شراب  د فتیله بدان آلوده استعمال نمایند و از اقراص اندروخورون نیز عالج او میتا که نصف بمان

النف  به اکثر اقسام این است  وگاهی به سرکه و گاهی به سرکه و آب به حسب مشاهده حال و از مراهم جیده مشترک

ر آتش نرم گذاشته بپزند و حل کنند تا غلیظ گردد که خبث اسرب و شراب کهنه و روغن مورد همه را با هم بسایند و ب

 و در ظرف مس بدارند و اسرب سوخته در حکم خبث اسرب است و عصاره چقندر تنها یا م  ادویه دیگر بسیار ناف  است

 گوید که عالج قروح انف بعد تنقیه مواد به فصد در رطبین و تنقیه باقی مطلقا به بخور مثل کبریت و زرنیخ در انطاکی

که مجفف و مدمل باشد مثل زنگار به روغن بنفشه و موم  ها اندر بینی در یابسین و نفخ چیزی رطبین و ریختن روغن

قیروطی ساخته بایدکرد و بدانند که قرحه انف را حکمای هند پینس نامند و از اجمود بابرنگ شنگرف بزرالبنج زعفران 

جاوتری لونگ به وزن برابر ساییده در شهد دو چندان آمیخته  سا نموده ناس گرفتن و هلدی دارچینی مساوی و سرمه
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اند و ایضا زنجبیل دارفلفل دانه االیجی خرد هرواحد یک درم قند سیاه کهنه بیست  هر روز نه ماشه خوردن مفید نوشته

 . خورده باشند ها بندند و به قدر ده ماشه وقت شب می و چهار درم کوفته حب

 بواسیر انف و اربیان و سرطان 

درد و بدون سیالن رطوبت و  بواسیر انف لحم زائد است که در بینی روید و آن سه قسم بود یکی گوشت نرم سفید و بی

مادة این بلغمی است و عالج این سهل است دوم گوشت سرخ اندک صلب با حرارتی و الم و ماده این دموی بود سوم 

اوی است و گاهی این شدید الصالبه با درد شدید بود خصوصا اگر سودای محترقه باشد و تیره صلب و مادة این سود

عالج این صعب است السیما هرگاه زردآب بدبو از آن سائل شود و گاه باشد که در بینی گوشت فزونی سرطایی پدیدآید 

ئر باشد و گمان شود که بواسیر و شکل بینی فاسد کند و به سبب تمدید شدید وج  پیدا کند و تیره رنگ و سخت و غا

الحجم شبیه به بواسیر انف است که در مجرای بینی حادث شود و باشد  است و آن سرطان باشد و اربیان ورم نرم عظیم

که قرحه گردد و زردآب و رطوبت از وی سائل شود و این ورم را کثیراالرجل و بسفایج نیز نامند از جهت مشابهت به 

های باریک و گاه باشد که این ورم بسرطانیت گراید و سخت شود و  و مالیمت و بسیاری پای ماهی روبیان در نرمی

ها کشیدگی معلوم شود و فرق میان  های آن موض  همه سبز شوند و کشیده گردند و در باطن پلک درد کم گردد و رگ

ه شکل ثولول بود و از پس امرا  این هرسه علت چنان کنند که به میل غمز نمایند گوشت زائد را اگر نرم یا صلب ب

های سرخ و سبز ممتلی باریک در خارج  الحجم بود و رگ سرد نوازل پدیدآید بواسیر باشد و اگر با وجود نرمی ورم عظیم

و داخل بینی محسوس شوند اربیان باشد و اگر ورم صلب بود و بعد صفای بینی پیداشود و در اکثر به غیر سیالن 

ث او در دماغ اعرا  سوداوی پدید آیند و از مقدار نخود یا بندق ابتداکند پس زیادتی پذیرد و رطوبت بود و قبل حدو

درکام صالبت پیدا کند و خشک بود سرطان باشد و بواسیر گاه دراز گردد و معلق شود و گاه چندان طول پذیرد که از 

بواسیر احتباس خون سوداوی است در عروق بینی یا کام بیرون آید و این هنگام آن را علق نامند و گویند که سبب 

 . داخل بینی و سبب اربیان ماده ردی مایل به بلغمیت و سبب سرطان سوداوی محترق است

 عالج بواسیر انف 

فصد سررو کنند و زلو بچسبانند و اگر فصد ممکن نباشد حجامت قفا نمایند و تبریدی که در رعاف گذشت بدهند بعد از 

یله تنقیه نمایند و گاهی بعد فصد عو  تبرید عناب شاهتره گل سرخ به عرق شاهتره آن مسهل بارد وحب هل
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السوس شاهتره گل بنفشه گل سرخ گل نیلوفر تخم کاسنی بیخ  دهند بعده منضج اصل جوشانیده نبات داخل کرده می

نمایند و به قول  ل میکاسنی آلوبخارا جوشانیده صاف نموده گلقند داخل کرده و بعد نضج مسهل و حب ایارج استعما

صاحب ترویج دعاوی بعد از فصد و حجامت قفا برای نضج جالب از عناب و بنفشه و شکر بدهند و غذا مزوره ما ش با 

شیره بادام شیرین بعده مسهل به مطبوخ فواکه و یا مطبوخ هلیله و به حب ایارج و گاهی در بواسیر مزمن م  ورم و درد 

از بینی بعد فصد سررو تبرید شیره عناب شیره گشنیز خشک شیره کاهو عرق گو ش و چشم و سیالن آب کثیر 

دهند و شیاف مامیثار سوت صندل سرخ  الثعلب عرق گاوزبان شربت بنفشه داده منضج و مسهل و حب ایارج می عنب

یه خفیفه و در نمایند بالجمله بعد از تنقیه اگر مر  خفیف و در ابتدا باشد ادو حضض مکی به آب گشنیز سبز ضماد می

مزمن ادویه حاده قویه استعمال نمایند و از جمله ادویه خفیفه به قول شیخ فتیلة معمول از پوست انار است که در آب 

بسایند تا مثل خمیر گردد و ازآن فتیلة دراز سازند و مدام در بینی دارند و این مجرب است لیکن نف  او به دیر 

کنند و فتیله به سرکه ترکرده و به دوا آلوده  بز سازند و بعضی مرمکی نیز داخل میشود و یا فتیله از اشنان س ظاهرمی

السرو م  قدری انجیر چند روز استعمال نمایند و یا فتیله در آب پودینه  نهند و یا فتیله به شحم حنظل و یا از جوز می

پودینه خشک سوده برآن پاشیده و یا از عقید ترکرده تنها و یا بعد ترکردن آن در آب مذکور و یا در شراب و یا در سرکه 

آب انارین م  پوست و شحم او کوفته و یا فتیله به عسل و گل سرخ در روزی چند بار به تکرار به کاربرند و یا نفوخ 

گوید که اگر انار تر ش درست کوفته آب آن  صاحب خالصهزرنیخ و قلقند در سرکه ساییده خشک کرده به عمل آرند و 

دارند و ثفل او را خشک نموده باریک بسایند و به آب مذکور  ف مسی اندک بجوشانند و در همان ظرف نگاهرا در ظر

سرشته فتیله ساخته در بینی گذارند در مدت دراز بواسیر بینی را بی مشقت قط  کند و مثل ادویه حاده دیگر از لذع و 

و  جرجانی االثر گردد و مجرب است و کنند به غایت قویوج  و ورم خالیست و اگر اندک زنگار و نوشادر در آن اضافه 

ایالقی گویند که آب او م  ثفل نیم پخت کنند و در طاس مسی یک روز نهند و روز دیگر ثفل او جداکنند و باریک 

بسایند و از آن شیاف سازند و به آب مذکور ترکرده در بینی نهند و بعضی گویند که شیاف مذکور خشک ساخته در آب 

تر گردد و اگر انار تر ش تازه بدست نیاید پوست  کور سوده در بینی چکانند و اگر وقت طبخ قدری نوشادر اندازند قویمذ

انارتر ش بکوبند و در آب اناردانه بپزند و به قول مسیحی پوست انارتر ش خشک کوفته بیخته بعده در آب انارتر ش و 

و در اکثر اوقات شب بدارند و یا توبال مس ساییده به شراب سرشته اندکی شهد سوده فتیله دراز ساخته داخل بینی کنند 

کند و  داخل بینی لطوخ سازند و اگر زاج اخضر در سرکه ساییده در بینی صبح و شام گذارند نیز بواسیر انف را دور می

بز ناف  بواسیر گویند که آب لوف و روغن گل و نشوق ایرسا و یا آب گندنا و قطور آب سرگین خر و کذا آب گشنیز س
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انف است و کذا قلقند به عسل و یا قاقلی تازه در بینی گذاشتن و منجمله ادویه حاده قویه این است که زاج دو درم 

السالطین چهار جزو زنگار دو جزو هردو را  تر خواهند حب زنگار نیم درم ساییده به فتیله آغشته در بینی نهند و اگر قوی

انند و باالی آن مرهم زنگار نهند که همواره معمول است و اشخار و آهک را در آب خوب ساییده برآن موض  بچسب

کند و اگر بعد فصد قیفال و حجامت نقره و تنقیه به حب ایارج زنگار و اشنان و  ساییده ضماد کردن نیز بسیار فایده می

مذکوره بگردانند و در بینی گذارند مرمکی هر سه مساوی کوفته بیخته فتیله از خرقه کتان با سرکه آلوده در ادویه 

معمول صاحب خالصه و شفاءاالسقام و غیره است و اگر زنگار نوشادر اشخار سوده به شهد آمیزند و فتیله بدان آلوده در 

سوراخ بینی نهند و از گوشت و شیرینی پرهیز نمایند نیز مجرب بعضی احباست و یا به قول صاحب جام  و کامل توبال 

یس و قلی هرواحد یک جزو زرنیخ سرخ زنگار هرواحد نیم جزو خریق سیاه رب  جزو ساییده فتیله خرقه نحاس و قلقد

کتان به شراب ترکرده به این دوا آلوده در بینی نهند و یا زاج سه درم قلقدیس و مر هریک چهاردرم قلقطار سه درم 

اردانگ سرکه صد درم در دیگ مسی بپزند تا شب یمانی مازو و توبال مس زراوند مدحرج هریک دو نیم درم کندر چه

گوید که بگیرند قشور مس یک اوقیه و قلقدیس هشت درم و زرنیخ  گیالنیمثل شهد گردد به فتیله استعمال نمایند و 

سرخ نیم اوقیه و خربق سیاه رب  اوقیه و کوفته بیخته در بینی دمند که دوای جید است منفعت او در ده روز ظاهر 

ضا بگیرند پوست انار خشک دو درم قلقدیس ده درم قلقطار سه درم زهره نر گاو و حماما و مرمکی و پودینه شود و ای می

و فراسیون هرواحد چهار درم زعفران دو درم خربق یک درم ساییده خشک استعمال نمایند و بعضی گویند که کندر یک 

قطار مر هر واحد هفت درم سرکه را یک قسط درم شب مازو قشور نحاس هرواحد چهار درم قلقدیس شش درم زاج قل

بگیرند و همه را در دیگ مس بپزند تا به قوام عسل آید به طور فتیله به عمل آرند و شب یمانی مرمس سوخته قلقطار 

قلقند بیخ سوسن سفید زاج سیاه نطرون مساوی کوفته بیخته صبح و شام در بینی دمیدن و یا به آب انار تر ش و یا 

ی و امثال آن سعوط کردن به غایت مجرب نوشته و اگر فتیله به آب انارتر ش یا سرکه انگوری یا آب شراب انگور

تر باشد و اگر فائده نشود فتیله به میاه  پودینه یا شراب انگوری ترکنند و این داروها برآن پاشیده در بینی نهند ناف 

و شب یمانی مساوی سوده برآن پاشیده در بینی نهند و یا  مذکوره ترکرده قلقدیس و قلقطار و اشخار و زنگار و زاج سیاه

نفوخ کنند و بهتر آن است که بعد شرط یا خراشیدن موض  این ادویه استعمال نمایند و چون پوست انارتر ش چهاردرم 

ببرد و قلقدیس سه درم زرنیخ زرد خربق سیاه قلقطار هریک دو درم کوفته بیخته به کار برند نیز گوشت فزونی بینی را 

کند و انطاکی گوید که  توبال مس و قلقدیس و زرنیخ احمر با سرکه آمیخته و فتیله آلوده در بینی نهند که کار آهن می

چه مجرب است این است که شب و قلقند و زنگار مساوی و حلتیت مثل آن همچون غبار ساییده با قدری سرکه و  آن
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خشک در بینی دمند و دیگر ادویه حاده اکاله چون فلدفیون و دیگ بر  عسل بسرشند و فتائل ساخته در بینی نهند و یا

دیگ هم مفید بود و اگر از این تدابیر زائل نشود قط  نمایند و اگر بعد چیزی از گوشت زاید باقی باشد ادویه اکاله بر 

تا مابقی را بخورد پس به انبوبه رصاص یا اصل مجوف پرمرغ که پارچه برآن پیچیده باشند طال ساخته در بینی بگذارند 

کاری را کار نفرمایند که موجب  که قبل از تنقیه استعمال ادویه حاده و دستو بدانند مرهم سفیده و جز آن عالج کنند 

افزونی مر  است و به قول شیخ هرگاه اراده عالج به ادویه حاده باشد یک روز پیش از آن گوشت زائد را به خرقه 

آن به این ادویه دو روز عالج کنند بعد از خوردن طعام و ایضاً چون عالج با سوربینی به این خشن دلک نمایند بعد از 

ادویه نمایند باید که اول بقفریا زفت رطب اندرون بینی طال نمایند تا بینی از نکایت ادویه حاده محفوظ ماند و جمی  

چه در بواسیر مقعد بیاید مفید بود و گویند  افتد و آن ادویه ناف  اربیان بواسیر را نف  بخشد و گاهی احتیاج کسر قوت آن

 . که گاهی بواسیر انف مولودی بود و آن العالج است

 عالج اربیان و سرطان 

در اربیان بعد فصد سررو و حجامت و تنقیه به مسهل و حب ایارج یا مطبوخ افتیمون علویخان و حب قوقایای ایشان 

ر بینی نهند بعده شافه دم االخوین انزروت مردا سنگ گالب و سرکه در بینی فتیله کرباس به مرهم زنگار آغشته د

گذارند و ایضا لعاب حلبه و سرکه و گالب و روغن گل به مرات در بینی چکانند و یا بعد تنقیه دماغ به حبوب و ایارجات 

اشند و هرگاه ورم حضض مرمکی زوفای رطب دردی زیت مرداسنگ به لعاب حلبه یا بزرکتان سرشته طال نموده ب

تر شود برآن زلو چسبانند یا به مبض  شرط زنند و خون برآرند و صاحب ترویج گوید که جالب از گاوزبان و  نرم

السوس به شکر دهند و بعد نضج تنقیه دماغ به ایارجات و طال به مر و عکرزیت و مردا سنگ به  بادرنجبویه و اصل

گوید که اگر این ورم غیر متقرح باشد عالجش تنقیه  طبریق به عمل آرند بعض لعابات و بعد تلیین شرط و تعلیق عل

بدن به مطبوخ افتیمون بعده تنقیه سر به حب ایارج پس غرغره به عاقر قرحا و مویزج وکف خردل و رب عنب و مانند 

گر برحال خود آن است و پرهیز از جمی  اغذیه غلیظه مبخره به سوی سر بعده صورت این ورم مالحظه نمایند پس ا

چه مذکور گردد عالج نمایند و اگر تحلیل شود و نقصان پذیرد به چیزی متعر  آن نشوند سوای عالج  باقی باشد بدان

مذکور که بعد زمانی م  لزوم پرهیز مابقی تحلیل گردد و درآن ایام به دوای محلل مثل مر و حضض ضماد نمایند و 

درم انزروت یک درم مقل نیم درم زوفای رطب یک درم عکرزیت نیم درم چه برحال خود باقی ماند مرصافی نیم  آن

مردا سنگ یک درم باریک ساییده لعاب اسپغول و لعاب حلبه برآورده م  عکرزیت بجوشانند هرگاه غلیظ گردد ادویه 
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بعد مسهل و  که ورم نرم شود و تحلیل گردد و چون مسحوقه آمیزند و روز و شب داخل و خارج بینی طال نمایند تا آن

شک صحت یابد و اگر خون سائل از آن  فصد شرط بلیغ به عمل آوردند و خون سیاه عکر از آن خارج شد پس آن بی

رقیق سرخ باشد از داخل و خارج برآن زلو چسبانند بعد استفراغ و پرهیز و اصالح غذای مریض و واجب است که طبیب 

گر از ضماد مذکور تحلیل نشود و نرم نگردد و بر غلظ و حسادت او از شرط و زلو در حالت امتالی بدن حذرکند پس ا

شویند یک درم و  باقی ماند بگیرند حرف سفید دو درم خربق دو ثلث درم عرطنیثاکه آن عروقی است که بدان صوف می

خشک طال حضض نیم درم و جمله را باریک بسایند و در حریریه بپزند پس داخل منخرین سرکه مالیده برآن این دوای 

که ورم را بخورد و ساقط کند و بعد سقوط او با این مرهم عالج  نمایند و همچنین به دفعات متوالیه عمل نمایند تا آن

کنند زیت پنجاه درم مرداسنگ ده درم مرداسنگ را باریک ساییده در زیت آمیخته بجوشانند حتی که مجتم  گردد بعده 

کنند و هرقدر که سرکه را نشف کند برآن بچکانند و همچنین سرکه چکانیده  در هاون ریخته سرکه برآن چکانند و حل

که سفید گردد یا قریب به سفیدی رسد پس استعمال نمایند و این مرهم اوفق اشیاست برای  باشند و حل کنند تا آن

بنفشه و از آن قروح مواض  غضاریف و اگر جراحت خشک نماید به این مرهم مداوا سازند بگیرند موم مصفی و روغن 

قیروطی بسازند و هنوز برآتش باشد که قدری سفید آب قلعی برآن اندازند و حرکت دهند بعده از آتش فرود آورده و در 

کنند تا چرک او خارج شود مجتم  گردد بعده آب از آن دورکرده قدری  صالیه ریخته آب سرد برآن اندازند و حل

که مجتم  و مخلوط گردد و اگر موض  رطب باشد و در مده که از آن سائل  کنند حتی سفیدی رقیق بیضه اندازند و حل

شود رطوبت زیاده باشد در مرهم اول قدری گلنار و اندکی کندر زیاده کنند و اگر به حدید عالج کنند باید که دستکار  می

فرماید که در اربیان بهتر آن  می شیخ ماهر باشد تا اجزای بینی از قط  محفوظ مانند و در عضروف بینی سوراخ نگردد و

است که به دستکاری عالج کنند و این بعد کم کردن امتال از بدن و سر باید و اگر خفیف باشد ادویه قویه منجمله ادویه 

قروح انف استعمال کنند و مثل نفوخ شب یمانی ومر یک یک جزو وقلقطار و مازو هریک نیم جزو نفوخ نمایند یا فتیله 

ها کوفته بگیرند و اندکی جو ش داده  رند و مختار جالینوس این است که آب انارین م  قشر و شحم آناز آن به عمل آ

های مذکوره تسقیه دهند به قدر الئق او بعده از  در ظرف اسرب بردارند پس ثفل او بسایند تا مثل خمیر گردد و به آب

در بعض اوقات راحت دهند و از بینی خارج کنند و در آن شیافات دراز بسازند و در بینی علیل داخل کنند و بگذارند و 

این وقت بینی و کام را به عصاره مذکور طال نمایند و براین تدبیر مواظبت کنند و این ناف  قروح و بواسیر است و از 

کند و بساست که از سه انار یعنی عفص نارسیده و تر ش و شیرین این ترکیب  مناف  او آن است که الم زیاده نمی

الرطوبت باشد عفص را زیاده نمایند و قومی بعد  نمایند و اگر گوشت زائد صلب باشد انارتر ش را زیاده کنند و اگر کثیر می
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گردد و جمله ادویه حاده و اکاله که  تر می اند و عمل او قوی از جالینوس قدری قلقطار و نوشادر و زنگار در آن زیاده کرده

که ورم ساکن  تعمال نمایند پس هرگاه از قوت ادویه ورم ظاهر شود راحت دهند تا آندر عالج بواسیر انف مذکور شد اس

شود و بقیروطی موم و روغن گل و عسل طال نمایند بعد از آن اعاده دوای حاد کنند و همواره به این نحو عمل نمایند 

د و در آن صوف ترکرده در بینی حتی که ساقط شود و تجربه کرده اند که هرگاه خرنوب نبطی رطب کوفته آب او بگیرن

چه مجرب است این است که زاج سبز مثل سرمه  داخل نمایند اربیان را بخورد و جوزالسرو همین منفعت دارد و آن

ساییده صبح و شام در بینی دمند و بعد قط  اربیان از ادویه حابس خون گل مبلول در آب بسیار سرد است تا که غلیظ 

بینی طال نمایند و گویند که آب ثمر لوف به فتیله آلوده و کذا از انجیر خشک و برگ سرو  گردد سرد کرده از آن در

مساوی سوده فتیله ساخته و کذا اقاقیا و زاج و زرنیخ و نوره و قلی به سرکه تند چند روز درآفتاب پرورده فتیله بدان 

آلوده و کذا عسل به سرکه آمیخته فتیله بدان آلوده و کذا از زوفای رطب و پیه بط و موم زرد مرهم ساخته به فتیله 

آلوده در بینی داشتن و یا زنگار نوشادر شب به سرکه تند جم  کرده در آفتاب خشک نموده باریک ساییده به دهن آب 

پرکرده در بینی دمیدن و کذا نفوخ قشور نحاس و کذا نشوق قلقند هرواحد گوشت زائد و اربیان را ببرد و رد سرطان به 

ج ادویه حاده و قط  به آهن اصال تعر  نکنند و مدام برآن قیروطی نهند و فصد و تنقیه عام بدن از سودا به عال

معجون نحاج یا مطبوخ افتیمون و ماءالجبن و حب الجورد در هرهفته دو سه بار همیشه نمایند و تنقیه خاص دماغ به 

علیل احقال نماید تنقیه سر به ایارج و حب قوقایا کنند بعده  ادویه که در آن صبر و مصطکی و مانند آن افتد و اگر مزاج

پرهیز از اغذیه غلیظه و مؤلد سودا نمایند و در بعضی اوقات غرغره به اشیای خفیفه مثل سکنجبین بزوری و مری کنند 

این موض   و در غرغره مبالغه نمایند و سر را از گرمی آفتاب و شدت سردی محفوظ دارند و بعض اوائل برای سرطان

 . چه در سرطان مطلق گفته خواهد شد به عمل آرند اند و باقی تدبیر آن حقنه لینه را ستوده

 عطاس 

یعنی بسیاری عطسه و آن حرکت حامیه حافظه از دماغ برای دف  خلط یا موذی دیگر است به استعانت هوای مستنشق 

جهت دف  از راه بینی و دهن به سبب تولد ریح بخاری لذاع از آن خلط ویا به سبب دیگر که منقبض گرداند دماغ را 

های حار حاد  از داخل از خارج مانند غبار و دخان و بویبرای دف  آن و یا به سبب موذی دیگر الذع آالت شحم خواه 

ها و داخل نمودن فتیله در بینی و یا استعمال عطوسات و از داخل چون حرارت  مثل فلفل و تنباکو و کند ش و مانند این

الی دماغ دماغ و سیالن رطوبت الذعه از آن و یا انحالل ریح از آن رطوبت و یا تصاعد آن از اعضای ما تحت و یا امت



971 
 

از رطوبات پس اوال از مریض تقدم اسباب خارجیه مذکوره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد و اال از سبب 

داخل بود بعده اگر آثار حرارت دریافت گردد و سببش حرارت دماغ باشد و اال رطوبت آن و عطسه حرکتی است مر دماغ 

گردد به حرکت  ها متحرک می ها موذی وارد گردد هر یک از آن رم آنرا همچون سرفه مر شش و سینه را که چون برج

عطاسیه وسعالیه و کثرت عطسه در پنج جا ضرر دارد یکی در ابتدای نزله و زکام به سبب حرکت مان  نضج دوم در 

سبب  ابتدای تپها که به سبب کثرت خود قوت را ساقط کند و دماغ را ممتلی گرداند سوم در شخصی که دماغ او به

جا که ماده در سینه بسیار یا خام بود مثل صاحب ذات الصدر را  حرکت گرم شود و ماده را به خود کشد چهارم در آن

جا که در سر بخار یا ریح یا ماده اندک باشد  پنجم در شخص عادی رعاف شدید و در چهار موض  نف  دارد یکی آن

که در دماغ ماده پخته باشد اگرچه غلیظ و بسیار بود که دلیل قوت  جا اگرچه پخته نباشد که گرانی سر دورنماید دوم آن

دماغ است و از این جهت کسی که موت او قریب باشد او را عطسه نیاید و اگر به معطسات عطسه آورند و او را عطسه 

هارم در فواق نیاید امید صحت او نباید داشت سوم در زنان هنگام وض  حمل که بر اخراج مولود و مشیمه یاری دهد چ

مادی که به سبب حرکت خود آن را منحل گرداند بالجمله عطسه معتدل نشان صحت است و افراط آن باعث آفت و در 

ترین اوضاع صاحب عطسه این است که  اند که موافق آخر امرا  دماغی عند نضج ماده لیل خیر است و اهل هند گفته

چیده و روی یک سو کرده نشاید تا عطسه راست خارج شود و ضرر سرخود مایل به پیش دارد برابر سینه و گردن پی

من  سبب نمایند و از اشیای مان  عطاس چکانیدن روغن گل  عالجالحق نگردد و رگی یا عضله کشیده یا پیچیده نشود 

خوشبو و روغن بید در بینی و گو ش است و نوشیدن حسوی گرم من  عطاس کند و گرم کردن سر تربختن آب شیرین 

گرم در هر دوگو ش و نهادن تکیه گرم کرده زیرگردن و شمیدن سبب وسویق و  گرم بر سر و انداختن روغن نیم یمن

اسفنج بحری و فرنجمشک و کذا خولنجان سوده در خرقه بسته نیز عطسه بازدارد و فکر و اشتغان به مهمات اکثر قط  

وج یا تخم او بالخاصیت مان  عطاس است و سعوط آب عطاس کند و گویند که بوئیدن افیون ناف  و سعوط به آب بادر

گل خطمی با روغن گل آمیخته مفید و شدت صبر بر عطسه و بتکلف بازگردانیدن آن سود دارد و عالج کافی است 

برای عطاس ضعیف و چشم و گو ش و اطراف و حنک مالیدن و دهان فراخ گشادن و جشاآوردن و نظر تیز به سوی 

های مرطبه مالیدن خصوصاً عضل لحیتین و بناگو ش و  و بر بستر غلطیدن و عضالت را به روغنفوق و در چیزی کردن 

اند و غمز مولم باطن خنصر به ایهام و سبابه و نزد بعضی  استغراق در خواب و انتباه باعث جمله باعث جمله مان  عطاس

دهن از دست به قوت نیز ناف  است و دلک باطن خنصر و بنصر به ایهام در من  عطاس مجرب است و گرفتن بینی و 

احتراز غبدر و دخان و آفتاب و بوئیدن چیزهای حاد لذاع و مقام در هوای ردی و غیرآن که باعث عطسه شود ضرورست 
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السوس ریوند هریک  نوشته پیری از سادات که مبتال به این مر  بود عالجش به این حب نمودم اصل عابد حکیمو 

که یک رطل پوست خشخا ش جوشانیده مالیده صاف نموده بس غلیظ کرده باشند  در آبی چهار درم باریک ساییده

ها به قدر نخود سازند و خشک کرده از یک حب تا چهار حب بخورند پس در یک روز زایل شد و در استعمال یک  حب

کور سازند بهتر باشد و ها به آب مذ هفته اعود نکرد و استعمال خولنجان بالخاصیت این را ناف  است و گر از آن حب

های مبرد مثل روغن کدو و  جا که کثرت عطسه از گرمی دماغ باشد تبرید دماغ باشد تبرید دماغ و تسعیط به روغن آن

روغن بنفشه و روغن آس و تضمید سر و پیشانی با طلیه بارده و بوئیدن گشنیز سبز و صندل و استحمام به آب شیرین 

چه از رطوبت دماغ باشد تنقیه دماغ به  غالب باشد فصد و حجامت نقره نمایند و آن گرم مناسب بود و اگر خون نیم

اند که اگر  نوشته و بعضی. مسهل و حب ایارج نمایند بعده اگر اندک باقی ماند نشوقات ومعطالت موافقه به کاربرند

شد به عمل آرند و اگر از  عطسه از قوت دماغ و ذکای حس آن باشد تدبیریکه بهر صداع از ذکای حس دماغی مسطور

رسیدن بخارگرم به مبداء عصب یا در بطن اول باشد لخلخه از سرکه و روغن گل و آب گشنیز سبز و آب پشم ضفادع و 

عرق بید هر یک یک توله ساخته ببویند و یا اسفنج بحری که گل سفید سوده برآن انداخته آب پاشیده باشند ببویانند و 

اگر مقدمه زکام باشد به تدبیر زکام پردازند و اما بوئیدن شمامه افیون علویخان و گاه گل دست و پا محکم بندند و 

   تتمه االثر است و همچنین سر بر بخور قند و زعفران داشتن سرشو عظیم

عطسه متواتر که به اطفال عار  شود اگر سببش رسیدن سردی به سر باشد باید که بادروج کوفته بیخته در بینی دمند 

جالب گرم به طفل و مرضعه دهند و گرده گوسفند یا بز برآتش بریان نمایند وآبی که از آن سائل شود نیمگرم در و 

بینی چکانند و ببویانند و زعفران و قند سفید کوفته بخور آن بدهند و از دارشیشعان و زعفران پارچه رنگین کرده برسر 

رده و مالیدن سر طفل به خرقه خشن نیز مفید و اگر از این تدابیر گذارند و سرپوشیده دارند و بوئیدن چوب سلیخه ترک

سرخ و اندکی صبر بر سر پستان مرضعه  زائل نگردد ایارج فیقرا چند شب متواتر بمرضعه بخورانند و زعفران و تخم گل

ار از دهان او برآید و که لعاب بسی مالیده در دهن طفل گذارند که بمکد و چون از آن بازآید سر طفل را نگون دارند تا آن

که آب و لعاب بسیار از دهان او برآید  دارند تا آن گیرند و اندکی کشیده نگاه می گاهی زبان طفل به خرقه خشن می

گرم که در آن سبوس و پوست حب المحلب  البنیه باشد آب نیم المزاج و قوی عطسة او زایل گردد و اگر حار یابس

گردد  گر ضعیف القوه و البنیه باشد بر سر او آب گرم نریزند که باعث ضعف قوت او میجوشانیده باشند برسر ریزند و ا

بلکه هروقت اندک اندک شربت خشخا ش یا دیاقوذدا که با طال ساخته باشند بخورانند و مغز تخم خیار و تخم خرفه 
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ا به قدر عدس مفرطح ساخته ه مقشر هریک سه جزو مغز بادام چهار جزو نبات برابر همه ساییده به لعاب اسپغول حب

السوس و دو  خشک نموده دائم زیر زبان او یک حب نگاه دارند و ابن سیار گفته جهت این مر  بگیرند دو دانگ رب

الرمل نامند و دو درم تخم سلحفاه و یا شیر مرضعه او بجوشانند تا غلیظ گردد و هر صبح و  دانگ ماهی که آن را سمک

بخشد و معالجه کبار را در اطفال چندان تاثیری نیست و مجوز نه و اگر  نند که اثر نیکو میشام به آن طفل را لحق کنا

سبب آن ورم حار نواحی دماغ باشد با تب و حرارت بود و عالجش به عالج سرسام کنند از تبرید و طال و تمریخ سر به 

ها  العالم و برگ کاهو و از روغن و حی الثعلب سبز مبردات از عصارات مثل آب کاسنی و گشنیز سبز و کدو تر و عنب

های  مانند روغن گل و بنفشه و کدو بلکه واجب است که اول حجامت ساقین نمایند و بر دماغ مقویات آن مثل آب

مذکوره نهند و هرگاه شروع تبرید نماید بر روادع مرخیات افزایند و جالینوس گوید که حجامت برگردن طفل من  

رجا که به عطسه آوردن حاجت باشد معطسات به کار برند و آن هر دوای حاد و مفتح است کند ضمیمه ه عطاس نمی

مثل کند ش و خربق سفید و جند بیدستر و فلفل و خردل و عاقر قرحا و دارفلفل و زنجبیل و اسطوخودوس و بندق 

گل سرخ و فرفیون و  هندی و عود صلیب و کبابه چینی و برگ خرزهره و برگ تبت و تنباکو و شونیز و گل سوسن و

سداب و ایرسا و گندم در شیر عشر ترکرده خشک نموده و خاکستر پاچک دشتی منقوع در شیر مذکور و مرزنجو ش و 

دارشیشعان و بندال و سمندر پهل و نوشادر و صعتر و نکچهکنی و مغز گهونگچی سفید و تخم سرس و قرنفل و 

رکب سوده سعوط و نفوخ از آن نمایند و یا پر مرغ در بینی لصوق خولنجان و دارچینی و فلفمویه و نطرون مفرد و م

نمایند و یا بگیرند عاقر قرحا و مشک و سداب بری و صبر و لطوخ نمایند و بهتر آن است که محرورین از این ادویه 

حد سوده الغار و قسط هروا ببویند و در بینی نکنند و گویند که بیخ کرفس خشک و شلجم خشک کرده و بادروج و حب

در خرقه کتان بسته بوییدن نیز محرک عطاس است و جمی  اشیا که دماغ را دفعه گرم گرداند عطسه آورد و نظر در 

قرص شمس از این قبیل است و سعوط مصطکی و فلفل مثل غبار ساییده نیز معطس و مخرج مواد بلغمی است و از 

و بوی گل سرخ معطس محرورین است و لطخ باطن انف معطسات خفیفه شمیدن افیون و شاخ بادروج و زراوند است 

 . به دوای معطن بهتر از نفوخ وسعوط اوست چه دراین صورت از نفوذ او به سوی نفس دماغ امان نیست

 ر  انف  

یعنی کوفته شدن بینی حدوث او از ضربه یا سقطه بود و اکثر در ابتدای جذام از حدت اخالط و فساد آن واق  شود پس 

ز ضربه و سقطه باشد یا مسترخی شود و یا غضروف انف بشکند و جالینوس گوید که ر  انف یا بر استخوان او چه ا آن
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کند و  واق  شود و یا بر غضروف او و یا بر هردو و مبادرت در عالج او واجب است و اال بعد ده روز عالج قبول نمی

وف منحل گردد و از استخوان اقصای بینی جدا گردد و طبری گوید که چون غضر مورث خشم و قبح منظر بغطس می

اگر خفیف باشد در آن میل سطبر داخل کنند و برداشته مستوی نمایند و عالج شود کمتر رجوع کند یا اتصال پذیرد 

صبر و مغاث و اقاقیا و مرسوده به لعاب تخم بارتنگ حل کرده برکاغذ مالیده بر بینی بچسبانند و اگر ر  شدید باشد و 

که دعامت بینی از آن است شکسته شود از شکستن او خوف ورم بود پس به زودی فصد سررو کنند و تلیین  غضروف

طبیعت سازند و پرهیز از غذای غلیظ نمایند و بهر حفظ مزاج دماغ که گرم نشود و مؤدی به سرسام نگردد اضمده بارد 

ل و مفتاح الرحم است و آن شبیه به منقا ش و دهن او عکه مسمی به منشا بر سر استعمال کنند و بعد از اماله ماده آله

باشد به دست منضغط سازند و همچنان اندر بینی درآرند پس بگذارند که منخرین منفتح شوند و انضمام زائل  فراخ می

و کند بعده بینی را بدان بلند سازند و دست برآن بمالند و بهر دو دست راست کنند حتی که برحالت طبیعی عود نماید 

ساعت زمانی امساک او نمایند و بعد از آن پارچه بر انبوبه پیچیده و اقاقیا و مغاث برآن طال کرده اندر بینی نهند و ایضا 

اطلیه نافعه درین آنچه برکسر گذارند صبر ما ش مر زعفران رامک سک گل ارمنی گل رومی خطمی الدن عدس است 

اغذ به هیئت بینی قط  کنند و ادویه طالی صبر و غیره که مسطور شد به آب اثل یا طرفا طال نمایند و یا پارچه یا ک

طال نموده بر بینی بچسبانند و سه روز بگذارند بعده به آهستگی جدا کرده اعاده همین ضماد نمایند و اگر بینی قائم 

االی آن پارچه ها سریش آلوده نهند و ب نشود در منخرین دو چوب مثل هردو صفحه بینی ساخته و بر هردو جانب آن

چه به سبب جذام باشد عالجش  مذکور بچسبانند و در هر سه روز برآرند و اعاده او نمایند تا آن که علت زائل شود و آن

   . عالج جذام است

 جفاف انف

چه در  چه در حمیات محرقه افتد و یا یبوست شدید در دماغ چنان سبب خشکی بینی یا حرارت مفرط است چنان

چه در آخر تب دق عار  شود و یا خلط لزج که از حرارت اندک در خیشوم  باشد و یا در همه بدن چنان مالیخولیا می

بچسبد و خشک گردد و تشخیص هرسه نوع چنان نمایند که دریافت کنند اگر تب محرقه یا دق موجود بود سببش 

ترین چیزها در آن  ناف . وعالجشد حرارت یا یبوست باشد و اگر اجتماع خلط در بینی معلوم شود سببش خلط لزج با

دانه  ادهان و عصارات بارد رطب مثل روغن نیلوفر و روغن کدو و آب کدو یا آب تربوز یا آب نیلوفر و لعاب اسپغول و به

و خطمی است و کذالک مغز ساق بقر و ایل و غیره و استحمام نیز مفید بود و یا روغن بنفشه یا کدو در بینی چکانند و 
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های مذکور حل کرده و سعوط نمایند و تبرید  بمالند و اگر حرارت مفرط باشد قدری کافور در یکی از روغن موم روغن

به اشربه و سعوطات با لعبه و البان و ادهان و اضمده و اغذیه بارده که در عالج امرا  دماغی حار و جزآن مسطور شد 

ببویند و خیار و تربز خورند و در یبسی ادهان مذکوره بدون  استعمال کنند و لزوم حمام نمایند و صندل و گالب و کافور

کافور به کار برند و ایضا روغن بادام یا شیردختران یا شیرخر در بینی چکانیدن و شیر از پستان بر پیشانی دوشیدن و 

نموده طالی چه جالینوس گفته و حکیم عابد نیز در هردو قسم تجربه  دیگر ادویه مرطبه به کاربردن ناف  بود و آن

که از خلط لزج بود بعد  پیشانی و مقدم سر به آب خرفه مضروب به روغن بادام و روغن کدو و سعوط آن است و آن

های مرطبه مذکوره و البان و العبه و شرب مرطبات تنقیه ماده از بدن و دماغ به مسهل و  تلیین خلط به تقطیر روغن

نشوقات و نطوالت نمایند و مداومت اطریفل گشنیزی مفید بود و حب هلیله و قرص بنفشه و غراغر و عطوسات و 

نویسد که در این  جالینوس گوید که جمله ادویه سده که در بحث خشم مذکور شد مفید این قسم است و حکیم علی می

ند و اگر آن نوع اول به آب گرم استنشاق نمایند بعده به روغن بنفشه بادام یا نیلوفر یا روغن گل بعد از آن طعام بخور

 . شور باشد اولی است

 حکة انف 

سبب خار ش بینی صعود بخارات حادة لذاعه از ماده حریفه مجتمعه در بطون دماغ یا در محل دیگر است و احتباس آن 

در بینی و در زکام و دیدان بینی و بثور و قرحه بینی و در ابتدای رعاف و جدری نیز عار  شود پس تشخیص این 

یدکرد که اگر آثار زکام یا دود یا بثور یا جدری یافته شود سببش همان باشد و اگر سرخی چهره بود و اسباب چنین با

مریض را پیش چشم همچون جهیدن برق محسوس گردد مقدمه رعاف باشد و اگر دفعه پیدا شود و به سرعت زائل 

ابخره بعد تعدیل مزاج به ماکول و  گردد و اکثر وقت شمیدن هوای سرد حادث شود سببش صعود بخارات باشد عالج در

ها و سعوطات نمایند و بهر تقویت دماغ صندل و گالب و  مشروب و تنقیه بدن و دماغ از ماده بخار تدهین انف به روغن

کافور و روغن گل ببویند و برای من  ابخره سفوف گشنیز و اطریفل گشنیزی خورند و حب اآلس را خاصیت عجیب 

حار مطلقا و از اشیای منجره اجتناب نمایند و اگر ضعف قوت یا امری دیگر مان  از تنقیه بالغ  است در استیصال ابخره

باشد نقوع مشمش بنوشانند که تنقیه به رفق و تبدیل مزاج اعضا نماید و به قول این حنین خوالن لطوخا و فتیله نیز 

ار روز رگ ارنبه گشایند و بعد یک هفته تنقیه ناف  حکه انف است و گویند که اول رگ قیفال زنند و به فاصله سه چه

دماغ و بدن به حب بنفشه و مطبوخ هلیله زرد فواکهی علویخان و یا آلو با شربت ورد مکرر اهلیلجی نمایند و بعده جهت 
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ر من  بخارات و تقویت معده و دماغ اطریفل گشنیز دهند و غذاهای کم بخار و سرد خورانند و به روغن گل و بادام براب

چه در بحث رعاف از اغذیه و ادویه مسطور شد به کار برند و در  چرب نمایند و در مقدمه رعاف فصد سررو کنند و آن

ها نمایند و گویند که در حکاک منخرین اطفال سرکه یک مرتبه بمالند  زکام و دود و بثور و قرحه و جدری عالج آن

به مالیمت برآن بمالند و اگر از این هم زوال نپذیرد و مستحکم واگر از این زائل نگردد نوشادر در سرکه حل نموده 

 .باشد سر سوزن را اندک درآن فرو برند که درآن قدری بنشیند پس برآن سرکه بمالند 

 حرقت انف 

پارچه به گالب و عالج هرگاه مزاج منخرین از حالت طبیعی برگردد و سوءمزاج حار در وی اثرکند سوز ش عار  شود 

العالم یا روغن نیلوفر یا گالب استنشاق نمایند و روغن کدو و  ه بر بینی گذارند و روغن گل به آب حیصندل آلود

شیردختران و امثال آن سعوط فرمایند و صندل و گالب ونیلوفر و کافور ببویند و گیالنی گوید که گاهی در منخرین 

ری گوید علتی است که در بینی ظاهر شود و از آن نوعی از سوءمزاج حار در غایت حرارت حادث شود باقی از شرح و طب

یابد انسان در بینی خود عند استنشاق هوای  در چشم آید و انسان را ازآن حالت صعب به هم رسد و او آن است که می

های او اشک آورد و اکثر این حالت بدون استنشاق هوای سرد یافته  بارد حرقت لذاع که تا دماغ او برسد و از آن چشم

کند بر بخارات حاره لذاعه که از سر به سبب اجتماع اخالط حریفه لذاعه در بطون  شود و حدوث این علت داللت می یم

کنند و هرکه را  گردند و احراق شدید پیدا می شوند در بینی محتقن می گردد و چون این بخارات رد می دماغ منحل می

شوند بسوزند سببش آن  رقیق حاد که در ابتدای زکام جاری میزکام افتد و خیشوم او سوز ش کنند و از جریان فضول 

باشند پس هرگاه مسام به سر به سردی و غیره منسد شوند و  است که مثل این اخالط در بطون دماغ مجتم  می

گردد و سوز ش  شوند و به آن چیزی از آن اخالط حریفه حاده مختلط می بخارات منعکس گردند از منخرین جاری می

کنند و شرح این برای آن کردم که این سبب در هر دو موض  یاد دارند و عالج این تعدیل مزاج بدن به  پیدا میمجاری 

ماکول و مشروب است و قصد تنقیه این خلط اگر قوت احتمال استفراغ و زمانه مساعدت نماید و اگر مریض ضعیف 

چه ضد این اخالط لذاعه حریفه باشد  و در اجزای او آنالقوه یا زمانه مان  از تنقیه بالغ باشد نقوع مشمش بیاشامند 

کند و اصحاب سوءمزاج حار دماغ و کبد  نماید و تبدیل مزاج اعضای او می بیفزایند پس این نقوع استفراغ او به تدریج می

 . کند و در امرا  راس مسطور شد نمایند و تغیر مزاج دم می استعمال آن می

 احتباس شی در انف
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ها و قدری موم بینی را از اندرون و بیرون چرب کنند و چند  اول به روغن عالجدن چیزی در مجرای بینی یعنی بند ش

قطره از آن در بینی چکانند پس ادویه معطسه که در آخر بحث عطاس مسطور شد در بینی دمند و هنگام عطسه آمدن 

و یا بآلة مناسب برآرند و بدانند که اکثر هنگام دهان و منخر صحیح بند نمایند و عطسه گیرند تا آن چیز بیرون افتد 

تناول طعام سرفه یا عطسه یا حرکتی دیگر به طفل عار  شود و بدان سبب چیزی که در دهن باشد از طریق حنک 

در مجرای بینی برآید و تعفن پذیرد و برنجاند و توحش و بدخوابی و ضعف اشتها و زردی رنگ و نحافت بدن ظاهر 

تب خفیف الزم گردد و تنفس از جانب بینی بی اسباب نزله و زکام موقوف شود و هرساعت دست خود  شود و باشد که

بدان جانب ببرد و بمالد و تدبیر ش همان است که مسطور شد و اگر از این تدبیر برنیاید طفل را بر پشت بخوابانند و 

ه قوت بدمند و عقب آن بالفاصله در منفذ مخالف دهن او را بدست گرفته دهان خود را بر منفذ بینی مسدود او گذاشته ب

باشد و  آن که مفتوح است از آن قویتر دمند تا بزور نفس آن چیزی خارج گردد و گاه سبب آن یبس خیاشیم طفل می

عالجش چکانیدن شیر مرضعه و یا ادهان مناسبه است و تدهین و ترطیب یافوخ از به ادهان مرطبة مناسبه و پاک 

 . و همیشه نمودن بینی ا

 سده خیشوم

و آن چیزی محتبس در داخل او است حتی که شیء نافذ را از حلق به سوی بینی یا از بینی به سوی حلق من  نماید و 

کند حتی که  سبب این یا خلط لزج است و یا لحم نابت و یا خشکریشه و از نشان این سده است که غنه در آواز پیدا می

در خلطی بعد از نضج به منضج  عالجگردد  ز دخول خیشوم پس طنین کائن از آن حادث مینماید فضله نفخ را ا من  می

بلغم و تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات از عدس مقشر یک درم جند بیدستر نیم درم افیون زعفران مشک هرواحد 

ی خشم سدی مسطور شد ها سازند و به آب مرزنجو ش رطب سوده سعوط نمایند و هرچه برا یک قیراط مر نیم درم حب

به کار برند و اگر از لحم زائد باشد عالجش مذکور شد و بسیار باشد که به عمل دستکاری وخرط بینی از میل خاص به 

چه در  افتد پس مدام جرد نمایند تا آن که پاک گردد و اگر کفایت نکند آن انف که به آن جرد ممکن باشد احتیاج می

و اگر از خشکریشه باشد عالج قرحه یابس نمایند و گیالنی گوید باقی از شرح و سده  بحث بواسیر گذشت به عمل آرند

بینی که به اطفال از رطوبت غلیظه متولد از شیر غلیظ عار  شود عالجش اصالح شیر مرضعه و پرهیز او از اغذیه 

است و قبل از این تدابیر مغلظه و ریختن آب گرم بر سر طفل و انکباب به بخار آن و مالیدن سر او به خرقه خشن 

 . عطسه آوردن و بر سر او روغن مالیدن جائز نیست
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 خُنان 

گردد و به سبب او کالم متبین نمی  شود و از آن در اواز انسان خنخنه ظاهر می و آن مرضی است که بینی را عار  می

شتر از خون وصفرا افتد و شود واین غیر غنه معروف است گویند که سببش ورم لوزتین و یا لهات است ولیکن بی

ها سرخ  عالمتش این است که کالم مفهوم نشود و چون آب بنوشد از راه بینی بیرون آید و خنانیت بسیار بود و چشم

اول در هر دو نوع رگ سررو گشایند و از آب گشنیز سبز و  عالجپراز اشک برخاسته باشد با درد سر شدید و یا خفیف 

ها گرفته یا  کرده غرغره نمایند و اگر این چیزها سبز به هم نرسد شیره آن و یا حضض حلمکوه و کاسنی و کاهو تنها 

نقوع یا مطبوخ ساخته به کاربرند و پوست انار والیتی و مازو و نمک اندرانی برابر سوده به انگشت شهادت آلوده بر ورم 

والیتی هریک سه ماشه به دستور به کار برند و رسانند در روزی ده دوازده بار و یا نوشادر و چنبای خشک و پوست انار 

مازو به آب حنا یا انار خام جو ش کرده غرغره نمایند که نف  عظیم دارد و اگر از این تدبیر صحت نشود مسهل صفرا به 

قول  عمل آرند از اعلی یا اسفل و عطسه آوردن در این باب اثر عظیم دارد و تدبیر خفیف از بواسیر انف به کار برند و به

که بپوشند بجوشانند آب جذب شود بعده  جالینوس از معالجات او آن است که مازو مسحوق را در آب انارشیرین چندان

خشک کنند و نصف او کندر و انزروت آمیزند و مرتبه دیگر به آب انار که در آن مازو جوشانیده باشند بسرشند و به 

یضا نگار به موم و روغن در بینی چکانند و تا به شدن آن مدام طریق سعوط و غرغره چند روز استعمال نمایند و ا

استعمال کنند و اگر این مر  از بودن سوراخ در کام به سبب مر  آتشک یا نزله حاد عار  شود عالجش در امرا  

 . حنک خواهد آمد

 دیدان انف

عالج ست و خروج او در مخاط سببش رطوبت متعفنه در مقدم دماغ است نشانش حکه در مقدم دماغ در بعض اوقات ا

بعد نضج ماده تنقیه به مسهل و حبوب و ایارجات و به معطسات مثل کند ش و شونیز کنند و تناول اشیای مرطبه ترک 

نمایند و به ادویه قاتل کرم مثل شیح و قسط و مر و قنییل و آب برگ شفتالو سعوط نمایند و برگ شفتالو ساییده در 

 . ردن مجرب است و بالجمله هرچه در عالج صداع دودی و کرم گو ش مسطور شد به عمل آرندبینی ایام متوالی نفوخ ک

 انتفاخ انف 
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آرام و سکون  نماید و طفل بی گردد و وج  می شود که غلیظ و سطبر می گاه در بینی اطفال انتفاخ به حدی عار  می

مالحظه نمایند اگر درآن چیزی شبیه به غده صلب باشد در عالج آن تساهل ننمایند چه اکثر به ورم  عالج باشد می

گردد پس باید که مرضعه او را پرهیز و اصالح غذا و شیر او نمایند و اگر حاجت استفراغ باشد  کثیراالرجل منجر می

که آن را بخراشد بعده عالج  یچیده بگذارند تا آنتنقیه سازند و در منخرین طفل به قدر یک حبه خردل سوده در پنبه پ

 .او به مرهم نمایند و اگر به سبب صالبت احتیاج خرا ش او به حدید باشد به آهن بخراشد

 

 انقبا  انف 

گاه انقبا  و کشیدگی در منخرین اطفال عار  گردد و چون تنفس نمایند به هم آیند و اکثر این مر  از فساد مزاج 

شیر مرضعه بر سر طفل قطور نمایند و شیر تازه دوشیده منجمد به انفخه بر سر او  عالجرسد  دماغ ایشان به هم می

روغن بنفشه چکانند و سر او را به آبی که در آن خشخا ش گذارند و برگ اسپغول باالی آن بگذارند و در بینی او 

 . جوشانیده باشند بشویند و به مرضعه او ماءالشعیر دهند و پرهیز از اغذیه غیر موافقه حاره فرمایند

 هتتم

قیاس به حضرت حکیم مطلق و شافی انواع اسقام و منت قدسی اساس به درگاه مسبب االسباب  سپاس بیخاتمه الطب  

عدیل و سفر فقیدالمثیل خاص در فن معالجات حاوی اقوال  مرا  و مزیل آالم که از چار مجلد ضخیم کتاب بیداف  ا

اکابر اطبای ثقات مغنی از اسفار سلف تفضل و احسان بر طالبان خلف نسخه کیمیای مجسم مسمی به اکسیر اعظم از 

نن قانون حذاقت تذکار حکمای متقدمین زبده افادات متطبب یگانه زمان حاذق یکتای دوران رییس کشور طبابت مق

اطبای متاخرین که نام نامی و اسم سامی جناب ایشان زیب دایره عنوان است جلد اول از امرا  راس تا امرا  انف 

در سی و چهار جزکسری کم کاغذ تقطی  کالن به اهتمام امیدوار رحمت ایزد منان محمد عبدالرحمن بن حاجی محمد 

الرضوان در  یت یافته خدمت برادر معظم محمد مصطفی خان بروداهلل مضجعها و اسکنهما فی روضهروشن خان و ترب

هجری در مطب  مشهور نزدیک و دور یعنی مطب  نظامی  12کل سنه . اهلل به حصول االمنیه واله االول ختمه اوائل ربی 

تر مرتب و طیار  طبوع شده باقی هم قریبواق  کانپور مطبوع گردید هریک از سه جلد باقی تا این دم چارچار جز م

 و..شوند می
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 وجه ختم بر خاتمه 

سخط صاحب مطب  درآخر ثبت  مهرودبرای رف  اشتباه شائقان در این که کتاب هذا مطبوع مطب  نظامی است یا غیر 

  .نموده شد

 اشتهار 

دامی از ارباب مطب  و تاجر بدون لهذا امید که ک رجسر سرکارمتچون این کتاب حسب مراد قانون بیستم شراع داخل 

 .اجازت احقر قدم رغبت در بازار طبعش نگشاید

 هجری قمری  12محمد روشن خان حنفی سنه 

 و.محمد عبدالرحمن بن حاجی 


