
1 

 

 

 2ج    اکسیر اعظم

 امراض شفت و شدقین یعنی لب و کنج دهن

و بیراض شرفت و    ست یعنی سوءمزاج لب و تشقق و تقشر شفتین و جفاف لب و ورم لب و شور و قررو  لرب  و آن یازده مرض

بواسیر لب و اختالج شفت و تقلص شفتین و تشقق شدقین بدانکه پوست لب با گوشت او آمیخته است و چون پوست اعضرا   

ر از گوشت جدا نیست و مزاج و ترکیب او همچون مزاج و ترکیب مقعدست و هردو نهایت مر  و امعا انردلب ابتردا و انتهرا    دیگ

ازطرف اعلی است و مقعد ابتدا و انتها ازسو  اسفل و بسبب اتحاد مزاج و ترکیب یکردیگر امرراض هریرم همچرون امرراض      

حادث گردد و همچنین بواسیر که بشفت و مقعد هردو پدیرد آیرد و انروا     دیگرست مثالً شقاق که بلب عارض شود مقعد را نیز 

امراض که بدیگر اعضا افتد مثل اقسام سوءمزاج و اورام و جرو  و قرو  و مانند آن بهردو عارض شود و سوءمزاج که بلب افتد 

رطب لب را زرد ضعیف کند خصوص  آنرا احتیاج عالج نباشد مگرآنکه محکم باشد یا مضراتی از آن ظاهر گردد ولیکن سوءمزاج

بعد تناول و اشیا  مرطبه حتی که از تحریم آنها در تکلم عاجز آید بالجمله تشخیص سوءمزاج لب چنان بایرد کررد کره اگرر     

مریض شکایت سوزش لب کند و ملمس آن گرم باشد و از هوا  سرد و آب سرد راحت یابد سوءمزاج حار باشد و اگر در هوا  

ح و شب لب کبود گردد و حس او باطل شود و سوءمزاج بارد باشد و اگر لبها خشرم برود و تبرقرد و پوسرت     سرد و سرد  صب

در سروءمزاج   عالج باریم ازآن جدا شود و سوءمزاج یابس باشد و اگر لبها فروآویخته و سست و نرم باشد سوءمزاج رطب باشد

شنیز یا آب جرگ بارتنگ یا بآب کاسنی یا بآب عصی الراعی یرا  گرم پارچه کتان با آب برگ کاهو یا با آب برگ خرفه یا آب گ

بگالب تر کرده و برنج یا برف سرد نموده بر لب نهند و یا اسپغول بگالب تر نموده بر برف سر کرده بر لرب گاارنرد و خشرم    

افرزوده میشرود و در   شدن ندهند و یا صندل سفید و قدر  کافور بگالب سوده بر لب طال کنند و گاهی لعاب بهدانره اسرپغول   

سوءمزاج سرد مشم سوده بروغن با آن و یا عاقرقرحا سوده با روغن یاسمین و یا جندبیدستر با روغن نرگس و روغرن سوسرن   

طال کنند و در سوءمزاج خشم ماءالشعیر و روغن بادام بنوشند و لعاب اسپغول و شکر نیز و مدام لب را بروغن بنفشه و نیلوفر و 

موم روغن ازین روغنها ساخته مالیدن سود دارد و عالج شقاق لب بعمل آرند و در سوءمزاج نر عالج خفیرف   کدو چرب دارند و

یعنی ترقیدن لبها و جردا شردن پوسرت باریرم از آنهرا       تشقق و تقشر شفتینلقوه باید کرد و جداور و ریوند چینی ضماد کنند 

قیروطی و روغنها  مرطب و شحوم بر لب بمالنرد و   عالجز است   یبوست بر تخم شفتین و فساد ماده محترقه نیسببش غلبه

یا مرهم حب السفرجل گاارند و مالیدن لعاب بهدانه و خطمی و تخم کتان و قیروطی پیه بط و ماکیان برا  تقشر لب مفید بود 

ت مغز تخم تربوز در آب گشنیز و طال  مغز بادام و کاا مغز تخم کدو یا تربوز در آب سائیده نیز شقاق لب را نافع بود و با رسو
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سبز سوده بر لب ضماد نمایند و یا لعاب بهدانه و ماشه روغن گل و یم توله موم زرد شرش ماشره قیروطری سراخته اسرتعمال      

نمایند و روغن گل با سفید  بیضه نیز مفیدست و یا چربی مرغ را بروغن گل گداخته چهارم وزن آن ماز و سفیده قلعی نشاسته 

  باریم سائیده بیامیزند و بکار برند که بقول مسیحی خشم ریشه بینی را نیز نفع بلیغ نماید و با لعراب بهدانره یرا    کتیرا مساو

تازه و برآورده مغز ساق گاو موم سفید روغن گرل یکجرا برر آترش گداختره       الثعلب عنبلعاب تخم کتان در آب گشنیز سبز آب 

ت ممزوج نموده قیروطی سازند و بر لب بچسبانند و اگر مروم زرد و روغرن     کاشفر  مغز تخم کدو مغز تخم تربوز سوسفیده

گل و پیه مرغابی گداخته نه وفارطب کثیر العاب بهدانه داخل کرده در صالیه برهم زنند تا یکسان گردد و بکار برند برا  شقاق 

هریم دو دام موم سه دام روغرن  ست و اگر از آب شلغم آب برگ کرنب لعاب گل خطمی آب گل بنفشه دست و پا نیز مجرب

ست و یا سفیده ارزیز بکنیم توله گل ده دام قروطی مرطب سازند برا  شقاق و سبوسه سرد قوبا  متقشر مختر  حکیم بقاخان

نشاسته نازد بسرکه سوده هریم هفت ماشه کتیرا پنج ماشه سائیده موم دو توله روغن گل پنج توله گداخته آمیخته بنهنرد کره   

شر لب معمول صاحب اقتباس العالجست و یا سپستان پانزده عسل در آب مهرا پخته صاف نموده با مغرز سراق گراو و    برا  تق

ست و اگر مصطکی هریم دو درم مازد یم درم پیه ماکیان گداخته نصف درم مرهم سازند و بکار برند که مجرب سیدجرجانی

وشانند پس صاف نموده روغن کدو روغن برادام مغرز قلرم گراو     عدس اکلیل الملم گل خیرد و هریم یم توله نرم کوفته بج

هریم سه درم زرده تخم مرغ یم عدد اضافه نمایند و دقت فرود آوردن یم نیم درم مرداسنگ سائیده داخل نمایند و استعمال  

با قبض و تجویف فرماید که ادویه محتاج الیه در عالج شقوق آنست که می شیخکنند برا  شقاق و خشم ریشه لب مفید بود 

جامع تلیین باشد و از ادویه نافعه در آن امساک کتیراست در دهن و گردانیدن او بزبان بر لب و از تدبیر نافع در آن تدهین سره 

و مقعدست و طال  کفی که از مالیدن یم قطعه خیار بر دیگر  پیدا میشود و لعاب سپستان یرا ماءالشرعیر یرا لعراب اسرپغول      

ست و از شحوم پیه گوساله و بط العسل یا روغن جته الخفرا یا روغرن  ن سود دارد و از رسومات مسکه و مخخوردن و طال کرد

گل بسفید  بیضه آرد گرسنه آمیخته و گاهی در آن مرداسنگ داخل کرده میشود و از ادویه مجربه مازد سفیده نشاسرته کتیررا   

ده و ایضاً از مصطکی و علم البطم وز وفارطب و عسل مرهم بسایند و سوده در پیه ماکیان آمیخته است و ایضاً مازد بسرکه سو

دقت از مان مرض استعمال نمایند و همچنین مرداسنگ شادنج زردچوب فرنگ هرداحد نیم جز و هم بز سروخته زعفرران هرر    

ن لب را نیز نافع واحد ثلث جزو کافور سدس جزء سوده بموم شش جزو و روغن گل شازده جز گداخته مرهم سازند که اکله ده

صاحب و ایضاً عنبر بروغن بلسان یا روغن بآن یا روغن اترج ربع جزو قیروطی ساخته نافع و غاا پایچه و بیضه نیمبرشت کننرد  

و جامع گویند که اگر شقاق غائر بود و پیه بط و موم گداخته طال نمایند یا بگیرند گل سرخ خشم کوفته بیخته یا قدر   کامل

و طال نمایند و یا نشاسته و کتیرا و سفیدآب و مازد مساو  کوفته بیخته شحم ماکیران و قردر  مروم کره هرردو      کتیرا آمیزند 
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سوراخ بروده و یرا   گویند که ضماد علم البطم بمازد  بی بعضیهموزن جمله ادویه باشند گداخته آمیخته بر موضع شقاق نهند 

عصاره لبالب سیاه و کاا چرک رومی و کاا پیره گوسراله بغسرل و    بروغن آمیخته و کاا مصطکی و روغن گل حل کرده و کاا 

هردو اکه بر لرب نهنرد بایرد کره     بالجمله  ستتدهین بروغن خیر  هر روز برات و قنطوریون دقیق شرباً ضماداً نافع تشقق لب

د و از آب سررد نیرز   باال  آن پوست باریم اندرون بیضه مرغ یا خانه عنکبوت با آب شسته بچسبانند ترا از هروا محفروا مانر    

محفوا دارند و چرب کردن و ناف و مقعد بروغن بنفشه یا نیلوفر یا کنجد یا قیروطی و ترطیب سیما بسعوط مرطب و یا دهران  

ماکوره روغن بادام خیلی سودمندست و آنجا که آثار کثرت ماده یابس دریافت گردد بعد تنقیه از فصد و مسهل یا مطبوخ هلیله 

ردسنائی و یا ماءالجبین ادویه مسطوره استعمال نمایند و فصد چهار رگ و چسبانیدن زلو زیر لب نیرز شرقاق   فواکهی و شربت د

ست و از ثوم و پیاز و نمم بسیار و گوشت آهو و اسب و بز و غیره لحوم غلیظ و یابس و از مولدات صرفرا و شریر   لب را مجرب

اهد آمد مفید شناسند و گویند که شقاق لب افراط کند لب شقق کنند و از گرم پرهیز نمایند و هرچه در شقاق زبان و تقشرا و خو

 .آن چیز  مثل تخم انجیر که آن خلط مقعدست برآرند پس باند مال آن بعالج قرو  پردازند

یرا   ازمشیردن و یا خرلحه لحه تر سازند و یاصره اسپغول در آب انداخته بگردانند و یا لعراب اسرپغول و یرا بهدانره و    جفاف لب 

خطمی در گالب برآورده بمالند و روغن و کاهو و خشخاش بمالند و دیگر مرطبات و میردات بعمل آرند و اگر ازین تدبیر فایرده  

یابس غلبه خلطی از اخالط اربعه یا نزله یا گزیدن مورچه  ورم لبنشود و ماءالجبن دهند و پنیر آن را بمالند که بسیار مفیدست 

ال تقدم گزیدن مورچه تناول ترشی مثل جغرات و سرکه و غیره بپرسند و نیز بوجود عوارض نزله نظر بود پس اوالً از مریض ح

کنند اگر اقرار آن کند سبب ورم همان باشد واال برنگ نگاه کنند اگر سرخ باشد ورم دمو  بود و اگر سرخ مائل بزرد  باشرد و  

م باشد و درد کمتر کند بلغمی بود و اگر لب کبود و سخت باشد سوزش و خلش بیشتر کند صفراو  بود و اگر سفید و سرد و نر

در ورم دمو  فصد سرد و یا حجامت قفا نمایند و عناب بعرق شراهتره مالیرده شریره کراهو شرربت بنفشره        عالجسوداو  بود 

یا کاسنی یا گالب خاکشی بدهند لعاب سپستان لعاب اسپغول آرد جو بر لب ضماد نمایند و صندل سرخ و سفید با آب گشنیز تر 

سربز   الثعلب عنبسوده طال کردن نیز سود دارد و کاا شیاف مامیثا و بوش دربند  بدین آبها سوده طال نمودن و حضض با آب 

یا گالب سوده طال کردن نیز در ورم حار لب نافع و کاا حضض و شیاف مامیثا و چوب گز مساو  با آب ضماد کرردن مجررب   

جدوار گیرد هریم ماشه بآب گشنیز سبز ضماد نمایند و روز دوم صندل سرخ باسیران چینری   نوشته و اگر رسوت حضض مکی

افزایند نیز برا  زد  و تحلیل ماده ورم نافع بود بالجمله بعد تنقیه دوا  محلل مع القبض مثل حضض و بابونه و آرد جو بگالب 

موم اسرتعمال نماینرد و از آب گررم مکررر بشرویند و در ورم      سبز ضماد کنند و درانتها قیروطی روغن بادام و  الثعلب عنبو آب 

صفراو  تبرید و منضج و مسهل صفرا دهند و تنقیه بماءالفواکه و نوشیدن شربت غوره و آب انار نیز سود دارد و اضمده ماکوره 
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سرت و در ورم بلغمری   لفوفل گلنار گل سرخ با سرکه و گالب سائیده نیز در ورم حار لب معمرو  الثعلب عنببعمل آرند و ضماد 

بعمد نضج ماده تنقیه بسهل بلغم و حب ایارج نمایند و ضماد محلل صرف چون شبت و بابونه و اکلیل الملم طرال سرازند و در   

ورم سوداو  منضج و مسهل سود او حب افتیمون دهند و هیچ ضماد گرم و محلل بعمل نیارند بلکه ادویه بارد استعمال نماینرد  

اطلیه که در سرطان بیاید بکار برند و در ورم نزلی بهدانه عناب سپستان در عرق شاهتره جوش خفیف داده نبات  تا زیاده نشود و

داخل کرده بیاشامند در سوت مرداسنگ هریم سه ماشه در آب گشنیز سبز سائیده ضماد نمایند و ضماد رسوت زرد جدوار بآب 

ست و گویند که درین مرض تقلیل غاا و ترک عشا الزم شمارند و از تعدیل تازه نیمگرم نمودن نیز محلل ورم نزلی الثعلب عنب

و تنقیه هرچه در اقسام قال  و ورم زبان و ورم لثه بیاید نافع شناسند و آنچه از گزیدن مورچه عارض شود آنچه در بحث سموم 

    .بهر گزیدن مورچه سطور گردد بعمل آرند 

یا صفرا یا سودا بود و گاهی از حرارت معرده و تجرارات آن عرارض شرود چنانچره در      سبب ثبور زیادتی خون  بثور و قرو  لب

حمیات حاره بدین سبب هر بینی و لب بشر پا بر آید و سبب قرو  در اکثر تقیح ثبور یا ورم ست عالج در ثبور فصد قیقال کنند 

سائیده ضرماء   الثعلب عنبسبوت صندل سرخ بآب  و بسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا مطبوخ افتیمون و ماءالجبن تنقیه نمایند در

نمایند و یا بموم و روغن بادام و کافور طال کنند و برا  قرو  مرهم سفیده و قیروطی که از موم و روغن هسته زردآلو یا روغن 

آرنرد و طرال    گل ساخته مرداسنگ و باز سائیده در آن آمیخته باشند بکار برند و هر چه بهر قال  و مو  مسطور گردد بعمرل  

-برنگ کابلی مقشر هلیله آمله و مساو  کوفته بیخته بعمل سرشته برا  جوشش و ورم و شقاق لب نیز سود دارد و شریخ مری  

فرماید که ادویه موضعیه برا  قرو  از قوابض مثل هلیله و حضض و بزرور و جوز السرء و زردچوب بگیرند و اکثر دمنه فرنگ و 

نمایند و روغنهایی که دران استعمال میکنند روغن شمش و روغن جوز هند  شنه وران نفع می سم بز سوخته و مو  سوخته و

است و بقول تقلیسی شنکرف و سفیداب و لاا آب حصرم و بقول جالینوس زرنیخ سرخ و روغن گل و موم زرد و که توت شامی 

ه دهن و قرو  و تا گل لثه نمایند و یم نسرخه  سرخ خام نافع ثبور و قرو  شفت است و چون قرحه اکله گردد تدبیرش ثل اکل

 .مرهم مفید اکله لب در تشقق لب مسطور شد

یعنی سفید  لب سببش فساد خون به اختالط رطوبت بلغمی خام و نقصان حرارت غریز  اعضا  سرور است و  بیاض شفت

حب شیطرج که در برص برا  تنقیه بقول راز  گاهی بیاض شفت بر سود مزاج کبد داللت کند عالج بعد نضج بسهل طغیم و 

معمول است تنقیه نمایند و اصال  غاا  کنند و از اغایه مغلظه مثل هرسیه و بقول پرهیزند و تحلیل و تلطیف ماده بلغمی کنند 

و با دهان لطیفه چون روغن یا سمین و خیر  و نادرین و روغن خلوق سعوط نمایند و شیطرج بیخ انجیر و شتی بسرکه سوده 

سفید را خراشیده بمالند و دیگر ادویة محمره مثل خردل و عاقه قرحا و غیره طال نمایند و مرهم و دارچینی پترج قرنقل  جا 
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جوز بوا مصطکی بسبابه مساو  بروغن گاو آمیخته نیز نافع و اگر با وجود سبب بیاض یبوست ساده یا حرارت غریبه مستولی 

ماکوره موم روغن بیه ماکیان و بط بمالند و تدهین تافت و حلقه و بر نمایند و هر  گردد بیاض یا تقشر بد درین صورت بادویه

مرضی ست که لب زیرین بسطر شود  بواسیر لبچه تقشر لب مسطور شد بکار برند و در صورت سوء مزاج کبد اصال  او نمایند 

به بدانه انگور خرد بود و با درد باشد و گاهی بر و در میان آن شق گردد و باشد که ماند توت سیاه پیدا شود و بی درد و یا مشا

فصد سرروه چهار رگ  عالجهر دو لب منتشر گردد و سببش انصباب خون محترق است از شعب عروق و اجتما  اودرین موضع 

سفون و حب الجور و  ماءالجبننمایند و یا حجامت باشد و مسکنات خون و لعابات و بسهل سودا یا مطبوخ هلیلی و بسفایج و 

آن تنقیه نمایند و هر چه در بواسیر مقعد بیاید مفید شناسند تنقیه عدس بابونه خطمی الملم با زرد  بیضه مرغ و پیه ماکیان 

ضماد سازند و خبث الحدید مرداسنگ سفید آب زعفران شب بمانی مساو  باریم و موم را بروغن جوزهند  یا روغن بادام 

نمایند و اگر فائده نشود و بران موضع زلو چسبانند بعده و دامی حاد در باسیر نلف گاشت بر گداخته آمیز مرهم ساخته استعمال 

آن گاارند و اگر بر سوزش دوا  حاد صبر نتواند کند روغن زرد کهنه بدو آمیزند و یا شرط زده بعد اخراج خون سرکه و نمم 

اید و بعضی در بواسیر مزمن بصورت عدم انتقا  از ادویة باشد شرط زون نشبمالند مگر بواسیر رنگ که او از خون شرائین می

ماکور بشکافتن لب در طول و کناره اندرون جراحت و خیاطت آن و من بعد پاشیدن گل سرخ و زعفران دوم االخوین و انزروت 

رض شود و یعنی جستن لب اکثر بمشارکت فم معده عا اختالج شفتبرا  حبس خون و بعد اندمال آن بهراهم امر کرده از 

ا  باشد و گاهی بمشارکت خصوصاً وقتی که بآن غثیان و فواق باشد السیما در امراض حاده و اوقات بحران و این نو  مقدمه

دماغ بواسطة عصب که از دماغ و نخا  بسو  لب آمد عارض گردد و این نو  مقدمه بقوه و صر  باشد و هنوز بدان است و 

تد و گاهی از استال  عروق وقاق لب از خون و انفصال انجره ریاحی از آن حادث شود پس گاهی از تولد ریح غلیظ در لب اف

قسم اول را بوجود غثیان و بحران و ثانی را بخلل افعال و مانع و ثالث را بعدم عالمات اقسام دیگر غلبة ریا  و رابع را بعالمات 

مسهل بلغم و صفرا تنها یا مرکب دهند پس مقویات معده آنچه بشرکت معده دقی کنانند و  عالجغلبة خون دریافت نمایند 

استعمال نمایند و آنچه بمشارکت دماغ باشد تنقیه آن بسهل و حب ایارج نمایند بعده بمویزج و عاقرقرحا و ماند آن غرغره کنند 

ز امتال  خون باشد صد و تدبیر خفیف بقوه کنند و آنچه از ریح باشد هر چه در اختالج مطلق گاشت باستعمال آرند و آنچه ا

قیفال کنند و بفاصلة پنج شش روز فصد چهار رگ و یا رگ ریز زبان نمایند بعده مطبوخ آلود شاهتره تلیین طبع کنند پس در 

تفتیح مسام کوشند و گویند که بعد فصد حجامت و تسکین دوم با شربة جامضه و تقلیل غاا و تفتیح مسام باستعمال مفتحات از 

 .طیات نمایندادهان و قیرو
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یعنی پیچیدگی و برگشتگی هر دو لب سببش یا نقصان ماده در اصل خلقت است و یا تشنج امتالئی و یا  نقلص شفتین

استفراغی و گاهی وقت قرب موت عارض و بالجمله از مریض بپرسند که این مرض از چند مدت حادث شده اگر از ابتدا  

وض او بعد از تولد بگوید تشنجی باشد بعده  فرق در تشنج ماد  و بینی از تدبیر پیدایش خود بیان کند مولود  باشد و اگرعر

در مولود  اگر مریض طفل و دورنشو باشد اصال  آن بکشیدن راست  عالج مقدم و بدانچه در تشنج مطلق مسیطور شد نمایند

لغم و تدهین با دهان حاره نمایند و نمودن و بمالئمت مالیدن و بر همان شکل بستن ممکن ست و در تشنج امتالئی تنقیة ب

 .بدستور  که در تشنج امتالئی ماکور شد و تشنجی استفراغی عالج پایر نیست

یعنی کنج دهن گاه باشد که از سر رطوبتی شود در هر دو گوشة دهن فرود آید و بدان سبب دود  شقاق بهم  شفق شدقین

ارض میگردد و بسبب بودن ماده خبیثه از والدین و گاه مردمان بزرگ را نماید و گویند اکثر بطفالن عمیرسد و سفید و سبز می

افتد و سببش مادة خون صفراو  سوخته بود یا سوداو  محترقه و یا خون سوزش و کشیدگی می باشد و رنگ آن سرخ مائل 

نه را سرایت دهند بسبب به سیاهی و یا به سفید  باشد و بساست که چون در خانه یکی را حادث شد پس اکثر یا همه اهل خا

فصد سرور و در اطفال زلو چسبانند یا حجامت قفا  عالج مجاورت و نوشیدن و خردن آن و طعام در یم ظرف مانند آتشم

نمایند و بعد نضج مسهل دهند و مازو در سرکه جوشانیده مضمضه کنند و سربسط در آب انار ترش آب سماق آمیخته طال 

نویسد که در لقاعه که آن را بهند  با چه گویند در باغالن زنو چسبانند و در جوانان فصد ج مینمایند و صاحب اقتباس العال

فیقال نمایند و جهت تنقیه سودالمطبوخ افتیمون فواکهی و ماءالجبن بسفوف سوداء حب الجورد دهند و از چیزها  گرم و 

و این قیروطی مفید بود موم زرد دوتوله روغن گل پنج توله  خشم و شیرین اجتناب ورزند بعد از تنقیه مراهم و العبه بکار برند

آب کشنیز سبز و آب همیشه بهار هر واحد یم نیم توله روغن خشخاش روغن که هر واحد یم توله لعاب اسپغول کتیرا هر 

ش یم چهار ماشه کشم جو هفت ماشه قیروطی سازند و مدام بدین چرب دارند و کالم کات هند  مرداسنگ پشم خرگو

سوخته هر یم سه ماشه بمسکة گاومیش آمیخته نافع و کاالم بروغن بادام تلخ و کاا طباشیر و اندر جوهر یم ماشه در پیه 

رودة آهو بسیار فائده میکند و حضض و مرداسنگ برابر در آب بستان افروزد و سداگالب و مکوه سده مفید و حب هلیله سیاه 

رب حجرالیمو و در روغن گل سائیده و کااسفال کهنه که بر چاه بافته میشود و آتشکی خوردن و بآب سوده ضماد کردن مج

سائیده هم نفع میکند و گویند که آن را روغن بادام و کدو و قیروطی ساز آب انار میخوش و آب سماق داخل کرده در هادن 

باشد و دم االخوین بروغن کدو سود و  سنگی نیکو سوده طالسازند بر سود دارد و اگر دران دم االخوین نیز داخل کنند بهتر

 .اندک پیه بز و لعاب اسپغول سرشته مفیدست
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 امراض وجه ولحیه یعنی چهره و کله

اکر عالمات ضعف جگر یافته شود تهیج باشد و اگر آثار نزله پیدا بود و از نزله باشد و اگر با خارش بوده ماشرا باشد  ورم چهره

عرق  کاسنی جوشانید و صاف نموده شربت بزور   الثعلب عنبخطمی در عرق  الثعلب عنبعالج تدبیر تهیج در بباید و اگر 

خاکشی داخل کرده بیاشامند برا  تهبج وجه و سختی و خروج بلغم مخاظی در براز تیر مفیدست و اگر بسبب نزله باشد 

راس نیز مسطور شد و مرد  مراتی  عالجش عالج نزله است و اگر سبب ماشرا باشد عالجش در بحث اورام خواهد آمد و دائم

که حرارت احشا مفرط و صدا  دائمی داشت بقوالت زردک و ترب بسیار خورده و از گرمی شکل بول بعرمی آمد آب شکم سیر 

نوشیده عوارض زکام و نزله و سرخی رخساره و ورم چهره مرهم بماشراپیده شده چون فصل سرما موسم فصد نبوده و مادة 

نده موقوف بافعل برا  نزله و اصال  خون نقو  بهدانه سه ماشه خطمی شاهتره گل بنفشه گل نیلوفر هر یم بلغمی فصد برآی

شش ماشه اصل السوس گاوزبان هر واحد چهار ماشه بست دانه تمر هند  دو توله شب در آب خیسانیده صبح خام مالیده صاف 

ربت نیلوفر دوتوله کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده داده شد نموده شیرة مغز تخم تربوز شیرة تخم کاهو هر یم شش ماشه ش

ورم کله در پنج شش روز گرمی مزاج و غلیان خون کم شد و درم برطرف گردید و بلغم نضج یافته از دهان بسیار برآمد و بخار 

شیر کاعناب عرقیات شربت  باشد و گاهی از نزله اعالج در دمو  بعد فصد سر رو لعاب بهدانهاکثر این درم و مو  می و رخساره

اگر هوا سرد باشد ادویة بترید را جوش داده بعمل آرند و اگر فائده نشود . الثعلب گل خطمی مغز فلوس ضماد کنند نیلوفر عنب

زلو بچسبانند و در جوشانده تخم خطمی اضافه نمایند قدر  درم باقی ماند برا  تخلیل خباز  سپستان در جوشانده افزایند و 

پاشیده بدهند و در ضماد محالت مثل بابونة اکلیل الملم زیاده کنند و یا فصد سرکه و بهدانه عناب سپستان تخم  خاکشی

هر  الثعلب عنبخطمی در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر یا نبات داخل کرده بیاشامند و آرد جو گل خطمی اکلیل الملم 

د کنند بعد دور شدن درم که قدر  گره باقی ماند در نسخة جوشانده سابق سبز سائیده ضما الثعلب عنبیم پنج ماشه در آب 

گل بنفشه گل سرخ اصل السوس خباز  افزایند دور نسخة ضماد ماکور مغز فلوس یم توله بابونه نه ماشه عوض  الثعلب عنب

سوده معمول ست و ضماد جدوار  آرد جو داخل کنند و ایضاً در ابتدا برا  رو  و تحلیل ضماد در سوت جدوار بآب گشنیز تازه

سبز که سوده بودم اندرون رخساره مفیدست و ضماد پوست سینبهل سوخته با روغن کنجد نیز نافع ورم رخسارست و کاا آرد و 

جو آرد حلبه برابر بسرکه که آمیخته طال کردن نافع ورم پوست و در ورم کله ازنزله جدوار ماسیران چینی بآب گشنیز سبز ضماد 

کوکنار هر یم چهار ماشه جوشانیده مضمضه کنند و مضمضه عاقرقرحا بزالنجم  الثعلب عنبزو کز مازج عاقر قرحا و ما

خولنجان فلفل سیاه جوشانیده نیز سفید بود و برا  ورم و نخس کله ورخساره بسبب الصباب نزلة حار شیرة عناب شیره تخم 

عد سه روز مسهل و ضماد از جدوار رسوت حضض مکی بآب گشنیز سبز کاهو نبات داخل کرده و غرغره نزله و فصد سرور و ب
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تازه بر رخساره  الثعلب عنببعمل آرند و ایضاً در ورم کله از آب مطبوخ برگ سیب شبت رسوت صندل سرخ جدوار گیرد بآب 

تخم کتان کوفته شبیر  ضماد کنند و بعد دور روز ریوند چینی افزایند و در ورم رخسارة خو قریب النضج گل بابونه گل خطمی

گاو پخته روغن گل ممزوج نموده ضماد نمایند که منضج و مفجرست تنبیه با دشنام و کلف نیز از امراض وجه است و هر دو 

 .امراض جلد مسطور خواهند شد انشاءاهلل القدیر

 

 امراض فم و لسان و حنم

ان و قال  و آکله و کثرت بزاق و بخرالفم و امراض زبان یعنی دهان و زبان و کام بدانکه امراص دهان پنج ست یعنی ثبور ده

السان و دضقد   و حرقت و شقاق و جفاف و حکه و ثقشر و زبان کمتر یازده است یعنی ثبور و ورم و ثقل و بطالن و عظم

کت او دائم مریض میگردد و زیرا که رطوبت خار مثل بزاق و لعاب آنچه بران منصب میگردد و آن را بیشترتحلیل میدهد حر

ست یا بالجمله جمیع امراض زبان هفت قسم ست یکی امراضی که آفت بالن یا ضعف یا تغییر در حرکت او پیدا کند و این 

چنان باشد که حرکت زبان بیان طبیعی از آنچه عادت بوده باشد و دوم امراضی که آفت ماکور در حس لمس یا حس ذوق 

یا ضعیف یا متغیر شود مثل ذوق بدون لمس سوم مرض سور مزاج و تغییر آن حادث کند و اکثر ازین دو حس یکی باطل 

چهارم مرض آلی که عظم یا صغر یا فساد شکل یا فساد وضع پیدا کند چنانکه مسترفی دور از گردو و از دهان بیرون آید یا 

شکل مانند یکی از اقسام اورام تشنج کند و منبسط نگردد و پنجم انوا  تفرق اتصال ششم مرض مرکب از سوء مزاج و تغییر 

هفتم مرضی که بمشارکت اندام دیگر افتد بهرانکه امراض زبان گاهی در زبان باشد خاصه و گاهی بشرکت عضو  دیگر اماء 

آنچه بمشارکت دماغ باشد از آفت دیگر حواس از مشارکت رخسار و لب در اکثر امر خالی نباشد و آنچه بمشارکت معده و ریه و 

اول نوعی از آفتها دران عضو بوده باشد و شناخت نو  سوء مزاج زبان از هفت وجه باید کرد یکی از رنگ او که سفید  صدر باشد

ست یا زرد یا سرخ یا سیاه دوم از حس طعم که حموضت درمی یابد با حالوت یا تفه یا مرارت یا بشاعت یا عفو ست یا قبض 

کالم که حرکت او سبکتر ست از عادت یا سنگین تر پنجم از شکل او ششم از سوم از تر  و خشکی او هارم از حرکت او نزد 

اورام و ثبور که بران عارض گردد هفتم از نرمی و درشتی او اما شناخت از جهت رنگ چنان ست که سفید  او بر مزاج بارد و 

ی سیاهی او دلیل احتراق ماده بود و این ماده بلغمی و زرد  او بر صفرا سرخی او بر خون و سیاهی او بر سودا داللت کند و گاه

در امراض و حمیات حاده باشد که از اول سرخ بود پس زرد و سپس سیاه گردد باندازة شدت تپ و احتراق ماده گاهی دلیل 

موت حرارت غریز  و قرب مرگ باشد و در اکثر احوال رنگ او دلیل مرض اعضا  دیگر باشد چنانچه زبان اگر سرخ و درشت 

دلیل ورم و مو  در سر یا در معده یا در جگر بود و اگر سفید باشد دلیل برودت معده و جگر باشد و دلیل مادة بلغمی در باشد 
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سر بود اگر در آنجا حرارت معده در بلغم نباشد چنانچه بیشتر در حمیات زبان سفید و با وجود گرم بودن این همه اعضا و گاهی 

خالف او بود و شناخت زبان از طعم او چنان ست که احساس ترشی دلیل اجتما  رطوبت دلیل یرقان باشد اگر چه رنگ بدن 

رقیق مع حرارت ضعیف در جمیع بدن یا در معده یا در سرست و شیرینی برغلبة خون و تلخی بر غلبه صفرا و طعم ناخوش بر 

اهی دلیل غلبه اخالط بر تمام بدن یا بر معده بلغم و فاسد و عفوصت و قبض او برغلبه سودا داللت کند و بالجمله طعم او نیز گ

و سر باشد و شناخت حال زبان از جهت تر  و خشکی چنان ست که نگاه کنند اگر زبان خشم باشد و سطح دهان صاف این 

را خشکی حقیقی گویند و اگر با خشکی بر سطح دهان رطوبت لزج باشد و این داللت بر خشکی در جوهر او نمیکند بلکه دلیل 

-نست که رطوبتی غلیظ از دماغ نازل میشود و یا از ما تحت ابخرة غلیظ صعود میکند و حرارت مرض آن را لزج و خشم میآ

نماید پس بر طبیب واجب ست که هرگاه بیمار از خشکی زبان بسیار شکایت کند این حال تامل نماید تا بر حقیقت آن واقف 

گفتن چنان ست که گرانی زبان گاهی دلیل امتال  عروق و دماغ از خون یا   گردد و شناخت حال او از گرانی و سبکی در سخن

از رطوبت و یا دلیل ضعف قوت ماسکه باشد و شناخت شکل او از تشنج چنان ست که اگر تشنج دران عصب افتد که حرکت 

وریب طرف آن عضله گردد و اگر زبان بهر دو سو  دهان بدانست زبان را بهر دو طرف نتواند برود اگر در یم عضله افتد زبان ب

دران دو عضله افتد که دوتو کردن زبان بدان ست زبان دوتو نتواند کردن و تشنج یا از خشکی باشد یا از امتال و تشنج خشم 

عقب استفراغات افتد یا از پس حمیات محرقه و آنچه از امتال افتد دفعه افتد و شناخت حال از ثبور و تفرق اتصال در ثبور و 

  داکله خواهد آمد و حال ورم زبان همچون حال ورم لب باشد چنانکه مسطور شد و شناخت حال از درشتی و نرمی زبان قال

چنانست که درشتی او تابع خشکی باشد و نرمی تابع نرنی باشد باجمله امراضی که به زبان تعلق دارد بعضی ازان مرضهائی 

ست که بمشارکت دماغ یا معده یا ریه و صدر بیم میرسد پس معالجة  ست که آفت دران خاص به زبان است و بعضی شرکی

شرکی بمشارکت مع سر یا معده یا ریه ست بدانچه اصال  او نماید و در باب هر عضو  از اعضا  ماکور مضبوط است و 

و محلله مقطعه که اثر معالجة خاص آن بمشروبات مستفرغه باسهال و این نافع تر از ادویة مقیهة است و مبدلة مزاج و قابضه 

قوت آن به زبان رسد و شربت این چیزها در معالجه زبان مناسب این است که بعد لعام بعمل آید و گاهی معالجه بمضمضها و 

زورات و دلوکات و غراغر میکنند و بعضی اوهان و حبوب ممسکة بدهن متخا از ادویه که در آن قوا  ماکوره باشند بحسب 

تر باید که مفرطحه باشند تا مالقات آن به زبان مقدار اکثر باشد و اثر آن قو شوند و حبها  ممسکه میحاجت نیز مستعمل می

گردد و واجب ست که در استعمال ادویه دهن و زبان چون از جنس مضرات حلق و ریه باشد احتیاط نمایند تا چیز  ازان بسو  

ادست که باختالط قدر  صفرا و یا تأثیر حرارت غریبه یا تناول سببش خون ح بثور دهن و زبانحلق و ریه سیالن ننمائید 

مسخنات محرقه خون سخونت پایرد و میل بظاهر جد نماید او شدید میباشد حتی که از خائیدن چیزها بلکه از مطلق حرکت 
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رد و بخارات آن باشد و فرماید که نبود دهن بیشتر بسبب حرارت نواحی سمنع میکند و از مادة بلغم و سود نیز افتد و شیخ می

اند که چون در حمیات حادثه ثبور سیاه که بر زبان پدید آید بیمار در روز دوم گاهی بدین سبب در حمیات عارض شود و گفته

اقسام این ثبور باید که حال شدت و خفت درد از مریض بپرسند اگر درد شدید گوید از ماده حار باشد و  تشخیصهالک گردد 

بیان کند از مادة بارد بود برنگ ثبور نظر کنند که رنگ سرخ بر مادة و مو  و سفید بلغمی و سیاه بر سوداو  اگر درد خفیف 

داللت کند و وجود آثار گرمی دماغ بر حرارت سر و عالمات گرمی معده و بر سر معده گواهی دهد عالج در ثبور و و  فصد 

افتد بعده متنقیه بمسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا فواکه نمایند و اشربة  سرور و حجامت نقره کنند و گاهی بتکرار از فصد حاجت

حامضه مثل سکنجبین و شربت انار و آلو و تمرهند  بیاشامند و غاا مرورات از حصرم و انار و مغز بادام و آش جو و ماش 

و برگ کاستی و عصی الراعی  ثعلبال عنبسازند و در ابتدا مضمضه کنند بسرکه وگالب و یا بسرکه که در آن گل سرخ و برگ 

و گشنیز و عدس مضمض کنند  الثعلب عنبو گشنیز و عدس جوشانیده باشند بدفعات متوالی مضمضه نمایند و یا بآب کاستی و 

و رسوت بگالب یا آب لیمون یا سرکه سوده بر زبان بمالند بعده مضمضه بآب سرد نمایند و اگر سوزش زیاده کند روغن گل در 

رند که برا  ثبور زبان و قال  نافع ست و قیروطی که در آن گلنار و گل سرخ و گشنیز و طباشیر سوده آمیزند و یا دهن بگی

قیروطی روغن بادام مطیب بکافور در دهن طال کنند و گویند که عصارة بلح تازه و لطوخ صندل سرخ بر آهن سوده و مضمضه 

تازه پوست انار و گشنیز و عدس مساو  بسرکه جوش داده هر واحد مفید  الثعلب عنبو اکل سرکه و کاا مضمضه مطبوخ برگ 

بثور دهان و زبان ست و اگر جوز السر و عدس مسلم مکوه وحب کاکنج گشنیز برگ ریحان مامیران چینی هریم  نه ماشه 

ع بثور حار در ابتدا که مفردات ناف بقول شیخشکر العشر دو نیم توله در گالب پخته مضمضه کنند درین باب از مجربات ست و 

احتیاج بترید و بتخفیف افت هلیله و ماز دو تخم گل و نشاسته و کز مارج و شیاف مامیشا و گلنار و کتیرا و مهندسین و گل 

سرخ و طباشیر و سماق و عدس و گل ارمنی و پوست انار و جفت بلوط و قیمولیاو فوفل و عصارات با رده مانند عصاره کاهو و 

یابد بادویة حارکه و عصی الراعی و خرفه و اطراف انگورست و بثور دهن اکثر صبیان بشکه طبرزد و کافور شفا می الثعلب عنب

افتد مامیران و دار شعیشعان خاصه و پوست جوز بودا و سعد و زعفران و جوزالسرو و در آخر برا  تحلیل ماده احتیاج به آنها می

وسم ست و فیمابین ابتدا و انتها ادویه بار دو حار مخلوط سازند و از ادویه قاره خرء کلب گاوزبان و عاقرقرحا و قرنفل و پودینه 

ست و گاهی در ثبور متقر  احتیاج باستعمال زریخ میشود و برا  بثور دهان که غلیظ و مزمن شده باشد طبیخ دارشعشیعان یم 

ثقال مجرب ست و همچنین آبی که در آن قرنقل و جوز اوقیه عروق نیم اوقیه مامیران ربع اوقیه صبر دو درم زعفران یم م

بودا و ارششیعان مساو  یا مقارب االجزا جوشانیده باشند و هرگاه بثو بتنقیح و تقر  شرو  کند لعاب متخا از تخم کتان و تخم 

ایند و گالب بطبیخ مرود تخم ریحان و تخم خطمی و یا این بزور بنفسها آرد جودشیر خرتنها یا مع چیز  ازینها استعمال نم
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اند که در عالج بثور دهان هیچ دوائی بهتر بزرکتان بانجیر و روغن زرد و آرد گندم و نعنا  بحلبه حاجت افتد و بعضی اطبا گفته

مستفاد میشود که گاهی بثور متفر  صغار در دهن و زبان ظاهر  کالم طبر از گرفتن روغن ازخر نیم گرم در دهن نیست و از 

باشد و صاحب او بهوا  بار دو آب سرد اکثر بنو  قال  و مو  مستحیل میگردد و او با حرارت و مدت دلهیب می میشود و در

پایرد و عالجش بدستور فصد و اسهال بمطبوخ راحت یابد و بآن در تسکین وجع ساعتی منتفع میشود و بعد از آن ازدیاد می

صد چهار رگ و حجامت قفا هر دو اگر قوت وفا کند پس مضمضه بعدش و هلیله زرد کابلی و تمرهند  و آلوبخارا است بعده ف

و شاخها  او در سرکه و آب جوشانیده ساعت بعد ساعت کنند و اگر قدر  از  الثعلب عنبگشنیز خشم و عصی الراعی و برگ 

دد برود طباشیر و تخم ثقل این دوا در دهن بگیرند در تسکین وجع و حرارت بالغ باشد و چون ثبور صاف شوند و درد کم گر

خرفه و تخم گل و گلنار و نشاسته صمغ غربی و کتیرا و هنگام خواب استعمال نمایند و غاا رمانیه و حصرمیه و مانند آن باشد و 

چون ایام این قرو  بطول کشد بشرط یا دلم بسرکه و نمم و عالج کنند تا آنکه پوست بخراشد و خون بر آید بعده بروغن 

ا  نمایند که مندمل شود و هر چه در قال  حار بیاید حسب حاجت بعمل آرند و عالج بثور بلغمی سوداو  نیز گل مصرف مداو

مثل عالج قال  بلغمی و سوداو  بود و حضض و قشار کندر سوده پاشیدن یا بعل آمیخته مالیدن جهت ثبو دهان که بلغمی بود 

دهان و زبان بانتشار و اتسا  بحدیکه تمام دهان را فرا گیرد و یعنی جوشش دهن و آن قرحه ایست در جلد قال  مفید ست 

باشد که سبب کثرت ماده و ردادت آن بطبقه داخلی آن و بمر  و معده برسد و ذوق در قال  و بثور فم آنست که قال  

اند غمی و سوداو  نوشتهغیرمتقرق مع نتوء و تعفن بود و ثبور خالف این باشد و اکثر متأخرین قال  را سه قسم یعنی نبو  و بل

اند و گویند که هیچ قسمی از قال  نیست که و گویند که قال  از مادة صفراء محض کمتر پدید آید لهاا قسم صفراو  نوشته

فرماید که قال  از هر خلط عارض میشود و برنگ او شناخت میگردد و مثالً صفرا در آن مزوج نباشد در اکثر و شیخ الرئیس می

بلغمی باشد و تولد او در اکثر بلغم بثور میباشد و قال  زرد صفراو  بود و شدیدالتهاب از دیگر اقسام او میباشد و سفید ازآن 

ترین انوا  ادابیض ست پس احمر پس اصفر و خبیث و باشد و سرخ ناصع و مو  بود و اسلم و سهلقال  سیاه سوداو  می

ست مثل اسود ملتهب و گاهی از اصناف قال  شدید التاکل و بعضی از آن بدترین اقسام او سوداو  ست از رق و اخضر مهلم 

ساکن تر باشد و گاهی باورم بود و گاهی مفروبی ورم و هر قرحة که در سطح دهن و زبان افتد بجهت حرارت الزمه و لین جله 

س آن را قال  میگوید و هرگاه و رطوبت آن موضع بزود  انتشار و استا  پایرد و مادامیکه قرحه در سطح جامعه ست جالینو

متعفن گردد و اندر گوشت فرو رود آن را قال  نمیگوید بلکه فرو  خبیشه میگوید و جمهور اینچنین قرو  را آکله تامند و این 

دکان نو  در عالج محتاج بادویة کاویه باشد و چون باران بسیار آید قال  کثرت پایرد دور حیات و بائیه بسیار افتد و قال  در کو

سبب رواءت شیر یا سوءانهضام آن در معده بیشتر عارض میشود و بقول طبر  قال  و سو  اکثر در محر درین و آنکه اوهان 
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اند که خوردن خرما مورث قال  و مو  سست بسبب اکل مراعات شرب ببیند صرف نماید حادث میشود و بعضی اوامل گفته

بالجمله در سکپور بالد در قال  و آکله و اورام و قرو  لثه عارض میگردد و تسخین و افساد خون و اکثر از خوردن سیماب 

اقسام قال  همین ست که از رنگ او بر خلط فاعل استدالل نمایند چه لون دو دلیل خلط محدث اوست و ایضاً بلغمی  تشخیص

و قال  کثیر التلهب حار و کثیراللعاب قلیل الوجع و صفراو  شدید التلهب و با تلخی دهن و سوداو  با الم و خشکی دماغ بود 

 .رطب میباشد

 

 عالج کلی انوا  قال 

آید که اول استفراغ خلط غالب فاعل او از تمام بدن نمایند و فصد نافع ترست در اکثر اقسام اگر از مشارکت تام بدن بود هفت 

رگ خاصه بگشایند که فصد او در جمیع امراض  اندام و اگر از سر بود اول قیفال بعده رگ زیر ذقن در رگها  زیر زبان و چهار

حاد ماد  دهن نافع ست پستر ادویه که در ثبور دهان ماکور شد استعمال شد قال  قو  را که رطوبت و صدید و مده بسیار 

بان داشته باشد بادویه قویه و ضعیف را بضعیفه و متوسط را بدواها  معتدل معالجه نمایند و چون قرحه ازجلد حنم و زیر ز

تجاوز کند و باستخوان این هر دو موضع رسیده باشد بادویه بسیار قو  مثل فالفیون باقاقیا کثیر محتاج گردد و واجب ست که 

از روغنها حتی که از زیت هم اجتناب نمایند تا تزیید عفونت و اتسا  قرحه ننماید مگر آنکه مقصود ازان تعدیل یبوست ادویه 

ابض مثل روغن آس و روغن گل مناسب ست و همچنین از روغن زرد و تمامی رسوبات احتراز باشد و درین وقت روغنها  ق

که ازان فساد و تعفن و شقاقلوس پیدا میشود و منجر بهالک میگردد و چون قال  بدین مرتبه سد عالج او خیلی دشوار گردد و 

مماامکن و حفظ اعضا  رئیسه بادویه مقو  آنها مثل باید که درین وقت مالک امر در عالج او استفراغات بود و ارسال خلق می

جوارش آمله و غیره مناسب مزاج و حفظ معده و امعا از تفریح که ریم منصب از قرحه بسو  آنها اگر چه اندک باشد قرحه پیدا 

محمل بال لا  ست و کند و عالج او صعب تر میگردد و قال  احمر و مو  را او فق ادویه در ابتدا قابض اندک و مبرد و بعد آن 

اشقر که از دم صفراو  افتد و صفرا را دوا  زائد التبرید و غیر اینها را در اول مجفف و جالی بکیفیت معتدل و در آخر مجفف و 

یابد و در همه رعایت سن ضرور  ست صبیان را بادویة ضعیف تر و مصطح شیره شیان را بدوا  قویتر  محفل خو  می

ست که حبیان را اعایه تنها نفع بخشد و اگر طعام خوار بناشند مرضعه را بخورانند بادویة مشترک النفع استعالج نمایند و بسا

جمیع اقسام قال  عصارة برگ حناست که بآن مضمضه نمایند و یا برگ خشم او در آب تر کرده خوب مالیده بکار برند و اگر 

تر گردد و کافور را خاصیت عجیب ست در قال  و زایند قو کافور و طباشیر در قوت مرض و مریض و شدت حرارت ماده اف

مو  و صفراو  و سوداو  سائیده در سازند و ذر در طباشیر تنها درین باب نافع ست و اقاقیا نفع میکند به قرو  فم و اصل 
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سائیده مجرب ست  السوس نیز جیدست و کبوس گاوزبان سوخته و کاا شعیر سوخته هر واحد ازین هر دو تنها و یا کتهه سفید

و لطوخ خضض مجرب و بقول ایالقی و جرجانی خضض در سرکه جوشانیده مضمضه کردن قال  سرخ و سفید و مفید و 

سندوس و گلسرخ مطلقاً اعظم و اصح االدویه ست و بکاین سوخته در دهان پاشیدن نیز نافع و مضمضه بآب با رتنگ نیز قرو  

و آب انار دانه ترش و دار شیشعان و گشنیز و سرکه و هلیله و گلنار و مازو هر واحد مفید وبثور اسود دارد و مضمضه بماءالعسل 

اقسام قال  ست و مرجان در آب تاج خروس سوده مالیدن برا  قال  مجرب ست و کاا فلوس خیاشنبر بگالب سوده در زبان 

سفید را مفید و صاحب بقالی گوید که زردچوب مالیدن نافع و گل سرخ ترنجبین گشنیز مساو  سوده پاشیدن نیز قال  سرخ و 

بیخ سوسن هلیله برگ چنبر که گلی است مشهور کوفته یا شهد سرشته مالیدن برا  قال  سرخ و سیاه نافع و یا االیچی بادیان 

و  نبات مساو  کوفته در دهن اندک اندک گیرند و یا بیخ سوسن مع نبات لحظه لحظه دروبان دارند و ترنجبین و صندلین

طباشیر بدستور مفید و با زاج سفید کاغا سوخته مازو سبز کندر حنا زعفران برابر کوفته بیخته در دهن اندازند و یا کمتر 

سفیددانه االیچی گشنیز خشم شب یمانی سوخته برابر کوفته در دهان پاشد و آب بزیر افکند و یا کاغا سوخته عوض گشنیز 

فید مساو  سائیده بپاشند و یا دانة االیچی و فوفل سوخته و مالیدن برگ خیارشنبر و کنند و یا عدس مسلم سوخته و کمتر س

خائیدن برگ توت و کاا پوست گوند  با کهته سفید مالیدن و نوشیدن برگ نازک مغیالن و مضمضة شیرة برگ در هر یا دال 

اقسام قال  ست و طباشیر گل مغز کاقور در او در آب کرده تنها یا با دال عدس خیسانیده کافور اضافه کرد هر واحد مفید 

ساختن در قال  با رود بسفید  بیضه سرشته در قال  جار مجرب انطاکی ست و مورور گل سرخ گلنار تواکهیر دانه االیچی خرد 

کند سفید کباب چینی اصال السوس مقشر کوفته بیخته پاشیدن نیز جهت هر قسم قال  مجرب و معمول ست و لگن وصول 

ان سوخته کهنه سفید تخم  خرفه زرد سماق زه مهره تخم کاهو کباب چینی دانة هیل طباشیر سرشت سوده پاشیدن نیز گاوزب

برا  جوشش دهن معمول ست و یا گل سرخ جو سوخته چوب انگور سوخته چوب بکاین سوخته زرد در طباشیر کات سفید دانه 

ند و مامیران گل سمغ برابر کوفته بیخته پاشیدن برا  قال  عجیب االیچی کالن کباب چینی سماق کوفته بیخته در دهان پاش

النفع و مجرب صاحب زبده است و دانه االیچی بهورل گشته گشنیز سوخته چشکر  سوخته مساو  کوفته بیخته در دهان 

دن جهت اقسام قال  پاشند که جوشش زبان و قال  را نفع تمام دارد و مجرب نوشته و مازوشب یمانی هر دو برابر سائیده مالی

مجرب صاحب تحفه است و هلیله هلیله آمله گل سرخ گلنار هر یم هشت درم نمم الهور  ده درم آرد جو دوازده درم نمم 

را به آرد مخروج کرده با عسل سرشته بسوزانند باز صالیه کرده و بادویه سوده آمیخته بمالند که جهت جوشش دهان مجرب 

س بگالب مالیده و کاالطبیخ تر پهله دکات سفید مضمضه کردن صاحب تکمله هند  جمیع صاحب بقائی ست و مغز املتا

اقسام قال  نافع نوشته و مضمضة تر پهله و چوب کهیر و برگ و شاخ چنبیلی و همچنین برگ و پوست اروسه و پوست درخت 
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زعفران و صبر زرد و روغن خیر  داخل  فالسه نیز مفید است و انجیر زرد اکلیل الملم بزرگتان جوشانیده صاف نموده قدر 

 .کرده مضمضه کردن برا  قال  بار دو در آخر قال  حار نافع است

 

 عالج قال  دمو  و صفراو 

بترید لعاب بهدانه و شیرة عناب و شیره مغز تخم تر بوزو و شربت نیلوفر دهد و یا لعاب اسپغول عوض لعاب بهدانه کنند و یا 

ه و خیارین و کدو و کاهو کاسنی هر یم هفت ماشه بشربت نیلوفر چهار توله بدهند و برگ حنا در آب شیرة بزور بارده مثل خرف

افزایند و ایضاً مضمضه از لعاب تر کرده مالیده صاف نموده کافور دران حل  کرده مضمضه نمایند و  کات سفید سوده را هم می

زوده میشود و صندل سفید در گالب سائیده بر زبان مالیدن اسپغول و آب گشنیز سبز مفید ست و گاهی حضض مکی سوده اف

  نافع و اگر درین کات هند  داخل کنند  نافع تر باشد و طباشیر گل سرخ نیز فایده میکند و کاا مضمضه پوست درخت گونه

ایند و اسفاناج هند  و کتهه سفید مغز کنول گلشر کافور زرد درد کوفته پخته برزبان پاشند و ترک لحوم و حلویات و مالهات نم

رومی که دران بنوماش داخل کرده باشند و یا دال مونگ مقشر کم نمم یا برنج بدهند و در صفراو  آش جو یا شربت نیلوفر 

بهترست و اگر از این تدبیر فائده نشود فصد سرو و چهار رگ و حجامت نقره و یا زیر ذقن کنند و اگر حاجت چسپانیدن دلوافت 

د و اگر احتیاج مسهل باشد بعد نضج مسهل صفرا یا مطبوخ هلیله یا شاهتره دهند و تعدیل مزاج بنقوعات مثل عناب نیز بکار برن

و آلو بخارا و نیلوفر گشنیز خشم خوبانی و کاسنی و خیارین و با شربة سبده مثل شربت لیموئ و شربت هرم و شربت انار 

و یا عناب بعرق شاهتره تر کرده مالیده صاف نموده شربت نیلوفر خاکشی داخل نمایند و اغایه با رد خورانند و ترک سموم کنند 

 کرده بنوشند و طباشیر کتهه سفید االیچی خروز هر مهره سوده در دهان پاشند و یا بعد فصد چهار رگ و زیر زبان بهدانه

تر بوز شربت نیلوفر خاکشی داخل  شاهتره عناب بعرق شاهتره دو توله جوشانیده صاف نموده شیرة تخم کاهو شیرة مغز تخم

کرد  در صورت خالص بگالب سوده بمالند ودر آب گشنیز مضمضه کنند و اگر درد بسیار بود و دندان هم جنبش کنند بعد 

الثعلب گشنیز خشم کزمارج هر واحد شش ماشه فصد بهدانه عناب جوشانیده نبات داخل کرده بدهند پنج ماشه کوکنار و عنب

ماشه مدس مسلم یم توله در آب سه پاز جوشانیده صاف نموده لحظه لحظه مضمضه ایضاً در قال  و جوشش بزرالبنج دو 

عمور عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده شیرة مغز تخم هندوانه نبات سفید داخل کرده اسپغول پاشیده بنوشند و بآب گشنیز 

از خوردن ادرک عارض شود عناب شاهتره پرسیاوشان گاوزبان سبز و اسپغول مضمضه  کنند و اگر جوشش دهد در موسم سرما 

الثعلب گشنیز خشم بزرکتان گلنار جوشانیده حضض مکی سوده پاشیده بعرق شاهتره جوشانید و شهد حل بنوشند و عنب

ان مضمضه کنند و اگر جوشش مع سرفه و ذبول و حمی عفتی و حرارت مقرط شیرة تخم خرفه و شیرة تخم کاسنی شیرة بادی
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السوس افزایند و برگ سیب و یاسمین برگ شیرة تخم خیارین شربت بزور  باردخاکشی و هندو اگر سرفه زیاده شود اصل

حناپوست گوند  هر یم شش ماشه جوشانیده مضمضه کنند و بجهت آخر روز گشنیز مغشم ست گلو طباشیر دانة هیل هر 

نبات بنوشند و در شیرة تخم کنوچه شیرة گشنیز خشم لعاب  یم یم ماشه سوده بخورند شیرة خیارین شیرة تخم کاسنی

اسپغول رسوت طباشیر زر درد و سوده آمیخته مضمضه نمایند باز قرص طباشیر با شیرة خیارین و شربت نیلوفر دهند و بآب 

 الثعلب عنبآب تازه رسوت سوده پاشیده مضمضه نمایند بازکوکنار برگ کنار برگ حنا تخم مرد هر یم شش ماشه  الثعلب عنب

بعد تنقیه در ورات  بالجملهده توله رسوت دو ماشه سوده پاشیده مضمضه  کنند باز حضض مکی یم ماشه سوده پاشیده افزایند 

مجففه که دران ادویة فابضة باشند بکار مثالً زرورد طباشیر تخم بارتنگ هلیلة زرد مع خسته کزمازج هر دو سوخته گلنار سماق 

ه باغی هر دو در سایه خشم هر یم سه ماشه زاج بریان دو ماشه کافر یم ماشه سائیده بکار برند و این  برگ بارتنگ و خیب

ترست گشنیز خشم صندل سفید گل حنا گل سدا گالب تخم تاج خروس هر بسد کتیرا سماق عدس هر یم سه نسخه قو 

عمول ست زهر مهرة سوده طباشیر زردرد نیلوفر تخم ماشه کافور دو ماشه سوده بپاشند و این زرد را برا  اقسام قال  حار م

خرفة مقشر صندل سفید و سرخ گل ارمنی شیاف ماشیا حضض مکی عدس مقشر گلنار مغز کنول گئه کوفته بیخته بکار برند و 

اهو مقشر خشم سائیده بیفزایند و در تخم ک الثعلب عنبنزدیم شدت حرارت کافور له نمایند و هرگاه تحلیل منظور باشد کبابه 

تخم خرفه هر یم یم درم طباشیر تواکیر کباب چینی لگن و هول الیچی هر یم دو ماشه کوفته بیخته معمول ست و گاهی 

بنابر شدت حرارت نیم ماشه کافور را اضافه کرده میشود و گل سرخ تواکهیر کتهه سفید سرمه سفید هر یم سه ماشه کافور 

هت جوشش دهان که از گرمی بود نافع ست و یا کافور کات سفید تخم کاهو تخم یم نیم سرخ کوفته بیخته پاشیدن نیز ج

خرفه زردرد سماق ماهیل طباشیر گلنار صندل سفید گشنیز خشم کبابه چینی سوده در دهن پاشند و ایضاً ذر درد زهر مهره 

ر هر یم سه درم تخم پوست تربو سوخته جو سوخته نافع ست و حضض مکی یکنیم درم گل سرخ طباشیر سماق عدس مقش

چهار درم سائیده بر زبان پاشدن قال  سرخ را مفیدست و طباشیر سفید جو سوخته شیر خشت مناد  سائیده پاشیدن نیز جهت 

قال  احمر مجرب ست و ذر در گلنار زردرد هر دو فقط یا مع اقاقیا و هلیله زرد و سماق و گشنیز خشم قال  سرخ را نافع ست 

فور در صفراو  مفید و عسارة حی لعالم و گشنیز و آب فورالسیل و گل ارمنی یا مختوم و کتیرا بگالب و سماق و گلنار و کا

مضمضه نموده و بعد آن  الثعلب عنبدومو  و صفراو  هر دو نافع بود و یا اول از لعاب اسپغول شیرة گشنیز خشم شیرة 

اب چینی االیچی خورد سوده در دهان پاشند و مضمضه سماق طباشیر زهر مهره گل ارمنی زردرد دکات سفید مغز کنول گئه کب

الثعلب برگ چنبلی برگ کوکنار فوفل برگ حنا تازه جوشانیده صاف کرده کات سفید سوده داخل کرده معمول است و گاا عنب

ضاً پوست شیرة گشنیز خشم کات سفیده سوده داخل کرده مضمضه کردن و ای الثعلب عنبآب گشنیز سبز لعاب اسپغول شیرة 
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الثعلب عدس گشنیز خشم جوشانیده سکنجبین ساده مضمضه کنند و یا پوست کچنال پوست جهر بیر  کیکر خشخاص عنب

پوست پیابانسه ازدپیار   چهالیه کات سفید جوشانیده مضمضه نمایند و مضمضه مازو گلنار بسرکه جوشانیده و کاا تمرهند  

گوند  سفید جوش داده هر واحد نافع قال  حارست و اگر از صندلین گل نیلوفر  بآب خیسانیده و کاا پوست انار پوست درخت

السوس االیچی خرد طباشیر گلنار کنهه سفید مساو  حب سازند در دهن دارند برا  قال  حار گل سرخ گل سیوتی هلیال اصل

شوکتیرا سبوئس اسپغول پیوسته در مجرب ست و گویند که در صورت غلبه سفراویت بعد تنقیه و تطقیه زیاده از دمو  گل سر

فرماید که او دیه صالح برا  قال  حارمثل مضغ برگ می اقوال اطبا شیخ الرئیسدهن داشتن از عالج دیگر ستغنی میساز و 

علیق و مثل عدس بسرکه و جمیع مهنا بسفر جهل مخلوط سازند نافع بود خصوصاً مخ گوزن و گوساله و سیب قابض و امر دو 

رئر و سفرجل رو عناب و اطراف انگور و حنا  بستانی و آرد و یرنج و قو  تر از ان  ذرور از دو طباشیر و گل سرخ قابض وز ع

منبع و اقاقیا و مانند آنست و مامیران رامع قوابض مثل طباشیر و گل سرخ و مازو قوت عجیب ست در قال  در قال  شدید 

و گیالنی گویند که در قالغ و مو  بعد فصد قیفال بطبیخ هلیله و و جامع و خالصه و طبر   صاحب کاملالمنفعت است 

شاهتره و تمرهند  تنقیه کنند و بعد ازان عرقین زیر دبان و رگ زیر ذقن و چهار رگ کشایند و باغایه محدوده از مزوره 

ضه نمایند و یا بگالب که در معموله بآب انار و عدس یا آب حصرم یا ساقیه غاا سازند و بآب که دران سماق مالیده باشند مضم

آن گشنز خشم و سماق جوشانیده باشند یا به آبی که در آن برگ خالف یا برگ زیتون و گل سرخ باشند بقد  رب توت و یا 

بآب گشنیز مع رب توت و یا بآب لف انگور باندکی روغن گل و یا بآب عصی الراعی و آب خرفه که در آن سماق مالیده باشند و 

ه دران گلنار و کزمار ربع و گشنیز خشم جوشانیده باشند یا بگیرند آبیکه دران پوست انار و آمل و گل سرخ و مازو یا بگالب ک

و عدس مسلم جوشانیده آب برگ غو سنج یا آب برگ حماض یا آب برگ علیق آمیخته باشند و یا بسرکه که دران گشنیز 

گشنیز خشم گل سرخ سماق عدس طباشیر گلنار فوفل مساو  الثعلب جوشانیده باشند و خشم و عدس و گل سرخ و عنب

کافور ربع واحد کوفته بیخته در دهان پاشند در ابتدا و زر در گل سرخ پنج درم نشاسته تخم خرفه سه درم زردر و عدس مقشر 

ذردر نمودن نیز قال   شکر طرزد هر کدام چهار درم قاقله زعفران هر کدام دو درم کافور دو دانگ کوفته بیخته بر زبان و دهان

حار و بثور را فائده دهد و یا بر دو صنع سفید گل سرخ زردرد تخم خرفه عدس هر کدام سه درم سماق گشنیز خشم بریان 

طباشیر هر کدام دو درم کافور زعفران هر کدام نیم درم کوفته بیخته در دهان و پس ازان گشنیز خشم و سماق در گالب 

ه کنند و ایضاً گل سرخ تخم خرفه هر یم دو درم شیاف مامیثا گل قیمولیا هر یم عدس مقشر جوشانیده صاف نموده مضمض

گشنیز خشم هر کدام یم درم کافور زعفران هر واحد یم دانگ سوده خشم استعمال نمایند و گاهی این ذر در را در آب 

نشاسته هر کدام چهار درم عدس مقشر  گشنیز حل کرده مضمضه کناینده و یا سماق گل سرخ طباشیر تخم خرفه صندل سفید
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گشنیز خشم هر  کدام شش درم شیاف مامیثا حضض مکی کبابه پودینه نهر  دام دو درم زعفران یم درم کافور نیم درم 

و آب گشنیز سبز که دران حنا جوشانیده باشند مضمضه و بعد نضج  الثعلب عنبسائیده بعمل آرند و چون مرض بانتها رسد بآب 

سفید آب با قدر  کافور بران گاارند و در وقت انحطاط به آبی که در ن اصل السوس و عاقرقرحا و دانة هیل  مرض مرهم

جوشانیده باشند مضمضه کنند و هرگاه قرو  تعفن را یابد در رائحه کریهه ظاهر شود و مضمضه بسرکه که دران اندکی نوشادر 

کرده باشند و بدفعات نمایند فاسد بزد آید و رطوبت خشم نماید و اگر از  و نمم و شب یمانی و امثال آن از ادویه کاویه داخل

نو  سرکه خوف کنند بجا  او زعفران آمیزند بعده از گل سرخ و سعد و عدس و برگ آس بسرکه پخته مضمضه کنند و این 

رنوب و پوست انار زیاده کرده اشیا قبض اندک دارند پس اگر رائحه شدت کند در ایثا  قابظه گلنار و مازو و سبز و اندکی خ

بدان سرکه مضمضه و هر وقت در دهن گیرند بعده بقال  نظر کنند اگر نشف رطوبت و ابتدا  تخم ظاهر شود و صحت یابد و 

الثعلب خشم یم جز و گل سرخ طباشیر تخم خرفه آرد عدس اگر حدت و ورم نماید بتربد او به این برد و نمایند برگ عنب

و جز و گشنیز سوخته سماق منقی هر واحد یم جز و مغز بادام مقشر کافور از ربع جز و تا یم جز و بحسب  نشاسته هر واحد

حاجت زیرا که استعمال کافور مفرط ممنو  ست و اگر قال  صفراو  باشد در تبرید و ترطیب افزایند و اسهال بآب تمرهند  و 

زند و بآب گشنیز یا به آبی که در آن لف گرم جوشانیده باشند مضمضه شربت بنفشه نمایند و مبردات بنوشند و بمزورات غاا سا

نمایند و هلیله دهد سفید و بزر درد و عدس مقشر و گشنیز و طباشیر در دهن بپاشند ایالقی و جرجانی گویند که عالج صفراو  

سرد مفرط باشد در هر دو نو  قریب بعالج و مو  ست اال ادویه که در دهن بکار برند صاحب صفراو  دران محتاج بادویة 

گرفتن شربت توت در دهن و مضمضه بطبیخ برگ زیتون و برگ حماض و ساق خرفه وزرک با برگ او نافع ست و کزمازج حنا 

آرد عدس گلنار طباشیر سماق سوء در ذهن بپاشند و در صفراو  صندل و گشنیز خشم و نشاسته و کافور و تخم خرفه زیاده 

آب عصی الراعی و آب عدس و کافور و صندل موافق صفراو  ست و مضمضه بطبیخ کزمازج و حی  کند و آب بار تنگ و

اآلس در سرکه پخته و سماق و عدس و گل سرخ در گالب تر رده نافع ست و اگر بعد مضمضه سوزش یا خشکی دهان افزاید 

ر گالب حل کرده و در دهن گیرند و اقاقیا خشم سائیده د الثعلب عنبروغن گل در دهن گیرند و اگر سائل باشد مازو و برگ 

داند که سرکه آمیخته در گیرند و ساعتی بدارند پس بریزند و بدانند که کثرت لعاب  الثعلب عنبسوده بگالب حل کرده و آب 

گویند که در قال  و مو  اگر مزاج محتمل مریض طفل نبود فصد با سلیق  صاحب ترویج و حاو عالمت صعوبت مرض ست 

مت و فصد رگ زیرذن و چهار رگ کنند دانه اشربه مثل شربت عناب و اشربة حامضه و آب انارین معصور مع شحم بقدر و حجا

دقیه مع شکر و ترنجبین هر یم ده درم هر روز بنوشند و از فواکه سیب ترش و امرود و بهی و غاا مزورة ماش و عدس و مغز 

ورند و تلیین طبیعت بآب فواکه و نقو  شمش یا مطبوخ فواکه یا تمرهند  و بادام بآب فواکه ترش کرده و آلو هند  و شکر بخ
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شر خشت در یوند کنند و دهن را در روز  سه چهار بار بسرکه و گالب روغن گل ممزوج بشویند و سماق گلنار گل سرخ 

دلین عدس آس گلنار طباشیر عدس سوده در دهن بداند و کبوس گل سرخ و سماق گشنیز بریان طباشیر تخم خرفه کاهو صن

هر واحد یم جزو کافور ربع جزو نیز نافع ست و زردر گل سرخ سماق گلنار نشلسته تخم خرفه تخم کاهو صندل سفید صندل 

سرخ طباشیر فوفل هر یم ده درم کافور نیم دانگ بر زبان پاشیدن و بعد آن بگالب و سرکه در روغن گل مضمضه کردن نفع 

مخرفه مقشر شیاف مامیثا صندل گل ارمنی قیمولیا حضض هر واحد یم جزو زعفران کافور هر نمایند و همچنین تخ ین می

الثعلب و غیره که در قول صاحب کامل گاشت بعمل آرند و یم ربع جزو مفیدست و چون به انتهاب رسد مضمضه آب عنب

مایند مسیحی گوید که اگر بدن ممتلی باشد السوس و قاقله و انجیر و بابوبه و لعاب بزرکتان مضمضه نانحطاط بآب مطبوخ اصل

فصد کنند و اگر ممتلی نباشد حجامت نمایند بعده هلیله و شاهره بنوشانند پس از ازان برب توت طبیخ سماق و اطراف آس و 

زیتون و طبیخ عدس و گلنار و حب اآلس و طبیخ حنا بگالب و طبیخ انار قابض بشحم و قشر گالب که در ان صندل سرخ و 

الثعلب که دران حضض و عصارة لحیته التیس و برگ بیخ پخته فل و آمل خشم و گشنیز خشم جوشانیده باشند و آب عنبفو

باشند مضمضه کند و اگر ازین تدبیر خشکی در دهن عارض شود و بعد ازان بروغن گل نیم گرم مضمضه کنند و اگر از دهن 

الثعلب کرده اندکی سرکه بران چکانند و مضمضه نمایند و اگر قال  عنب لعاب بسیار بسبب وجع شدید بر آید اقاقیا سوده بآب

بسیار حار باشد گل سرخ سماق نشاسته گلنار برگ حنا تخم عدس مقشر صندل سفید طباشیر مساو  کافور قدر  قلیل سائیده 

رد و هلیله زرد و گلنار و کزمارج و در دهن گاارند و در قال  کثیر الرطوبت و الحراره مامثیا و طباشیر و برگ بارتنگ و بزر د

گوید که در دمو  بعد فصد  صاحب شفا االسقامبرگ زیتون مساو  سائیده قدر  شب یمانی سوده افزوده استعمال نمایند 

قیفال و حجامت نقره یا تخت دفن و فصد چهار رگ و اسهال مضه نمایند بآب سلیق که دران سماق جوشانیده باشند و ذردر 

گلنار طباشیر عدس کافور هلیله زرد و در دهان اندازند و در صفراو  استفراغ صفرا بآب انارین هلیله یا نبقو   سماق گشنیز

مقو  و یا بطبیخ فواکه نمایند و سماق و گلنار در دهن گیرند و کافور را درین خاصیت عجیب ست و کالم در سوداو  و 

حماض جوشانیده باشند مضمضه نمایند و حنا دارد عدس در دهن پاشند عصارة حصرم نافع و به آبی که آن برگ زیتون و برگ 

و هر روز سه چهار بار دهن را بسرکه و گالب و روغن گل بشویند سوید  گوید که رطب سائیده بسرکه آمیخته در دهن گرفتن 

افشرده تنها یا بعسل درظرف برا  قرو  مجرب نیست و گفته که بقلة حمقا خام و گشنیز و کاا استعمال آب انار ترش بشجم او 

مسی بی قلعی جوشانیده تا قوام غلیظ گردد و کاا مضغ گل سرخ تازه و کاا کبوس برو  سوخته و یا بآب  طبیخ سرطان نهر  

آمیخته و کاا مضمضه طبیخ برگ حنا ورود کاا مضغ ثمر خام علیق و کاا مضمضه بآب بستان افزود کاا بطبیخ جوزاسر و کاا 

فر اصغر خشم سائیده و کاا برگ عوصبح و کاا حضض مکی بآب گشنیز سبز و کاا رصاص محرق بعصارة آس و وزدر گل نیلو
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العالم تا زمانة او گفته که بطوخ و بان بخوالن در گالب حل کرده و کاا عصاره حی ایضاًکاا آب برگ مشمش هر واحد نافع 

یا عوسج و یا طرخون و مضمضة آب  توت شامی و ک ذا  طویل در دهن من برا  قال  حار مجرب نیست و مضغ برگ جناز 

آب فارسی و کاا آب برگ و اطراف نرم علیق و کاا برگ و تخم وبیخ وساق و گل بیخ در سرکه جوشانیده و کاا صندل سرخ 

حب اآلسن  و ضمادبیخ علیق و کاا بزر درد و سماق و زعفران و طباشیر در گالب آمیخته و کاا الثعلب عنبباریم سائیده بآب 

بآب سیما سفید و کاا صندل سرخ و سماق بگالب و وزدر طباشیر نشاسته تخم خرفه زردر و گلنار زعفران سماق کبابه مساو  

السوس و امساک او در دهن واحد مفید قال  حارست حکیم علی گوید که مضمضه بآب خرفه کافور ربع یم جزو و کبوس رب

قرو  خم و عفونت آنها مجرب ست یا بگیرند صندل سفید گل سرخ بزرورد مقشر تخم  خصوصاً چون بسرکه آمیزند دهانه آکه

خرفه هر یم سه درم سماق گشنیز هر یم پنج درم هلیله طباشیر هر یم دو درم کافور زعفران هر یم نیم درم باریم سائیده 

و فوفل بحسب اعراض و اوقات زیاده  بر موضع ثبور و قال  گاارندگاهی حضض و کبابه پودینه نهر  و قاقله و شکر طبرزد

میکنند و گویند که تخم گل و برگ آن طباشیر نشاسته عدس تخم گشنیز سماق حنا عاقرقرحا هر واحد یم ماشه کافور یم 

تکملة هند  گوید که بعد تنقیه گشنیز خشم قشر یم گلنار  صاحبسرخ در دهن  انداختن قال  را بعد فصدنضع تمام رساند 

 .ده پاشیدن در سوت بگالب سائیده بر زبان مالیدن و آمله یا حضض در دهن داشن برا  اقال  حار مفید استطباشیر سائی

 عالج قال  بلغمی

السوس مقشر پرسیاوشان گاوزبان دانة هیل در عرق بادیان جوشانیده صاف نموده نبات سفید حل کرده بنوشد و عاقرقرحا اصل

در سرکه جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و یا مامیران چینی و مصطکی و حب گجرانی تامیران چینی تخم نیم کوفته 

اآلس هر یم ه ماشه عناب هفت عدد جوشانیده بکار برند و اگر مامیران زردچوب بدل آن نمایند و گاوزبان سوخته االیچی خر 

شنیز سبز نیز مفید بود و اگر حاجت و شب یمانی سوخته سیاهی تا به سائیده در دهان پاشند و مضمضه از مغز فلوس و آب گ

افتد بعد از نضج بماءاالصول مسهل بلغم دهند و گلنار مامیران قاقله مساو  سوده در دهن پاشیدن نفع میکند و زر و بزر درد و 

ند ست و کبابه هم در ینباب نافع همچنین هلیله زرد اقاقیا گلنار کز مازج برگ زیتون طباشیر سوده پاشیدن قال  ابیض را سودم

گویند که اگر کتهه سفید شورة قلمی هر یم نیم توله سائیده قدر  بزرگ پاشند برا  قال  بلغمی بتجربه رسیده و در طباشیر 

مامیثا هلیلة زرد گلنار قاقله مساو  هم نافع و کتهه یم درم دو  سوخته سه عدد نیله تهوتهه سوخته انزروت قاقله صغربرگ 

مجرب ست و آنچه در قال  کهنه و بلغمی معمول و مجرب ست این است که کتهه سفید  نیب سوخته هر واحد یم درم

طباشیر دانه االیچی زیرة گالب زیرة گل سیو ناگرموتهه کباب چینی هلیله سیاه بار بکاین سوخته از هر واحد یم ماشه سیاهی 

تر خواهد شد و یا ر قدر که صالب کنند قو تا به مغز الماس خشم هر یم دو ماشه همه را کوفته بیخته بر زبان بپاشند ه
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مصطگی مرکبابه کندر اقاقیا مامیران ساذج هند  ماز و سوخته برابر و یا دانة هیل کتهه زیرة سفید تخم کتان هلیله سیاه هر 

پوست  دو سوخته شنبر در سایه خشم کرده سیاق تا به هر یم چهار ماشه بکار برند و مضمضه بر نجاسف برگ زیتون مامیران

انار مازو مساو  جوشانیده نیز مفید بود و با زردچوب جوشانیده مضمضه کنند و یا بطبیخ پهکر  تمتضمض نمایند و مضمضه 

بآبی که از زیتون مملح ورته ظرف مترشح از مجربات استاد صاحب شفاء االسقامست و خوردن حلنجبین نافع و گویند که 

مضه گل سرخ بشراب جوشانیده و کاا مضغ برگ زیتون کوفته نیز مجرب ست و کاا زروانده حرج و کاا نمم سوخته و کاا مض

دارششیعان بگالب آمیخته و یا بشراب قابض جوشانیده در دهن گرفتن و کاا طبیخ بیخ فلن و کاا کبوس قلقطار و کاا بورق 

سوده بر قرو  و کاا مضمضه بعصاره  بعمل سرشته سوخته سائیده و کاا برگ زیتون خشم سائیده و کاا نهادن برگ کبر تازه و

یا مطبوخ قنطوریون دقیق و کاا بآب کرنب و کاا بآب شاهسفرم و کاا ببرگ حامض در شراب جوشانیده و کاا آب حصرم بعمل 

 جوشانیده و تنها و شنجار و یا مازو بعسل و الثعلب عنبیا شراب آمیخته و کاا ثمرخصی الکلب کوفته و کاا قرنقل کوفته در آب 

یا بسرکه و یا شب مخلوط العمل و مضغ برگ خنثی و ذردر نمم و آرد جو سرشته در کوزة مطین سوخته سائیده هر واحد نافع 

اند و مضمضه گوید که کبوس نیل هند  مجرب من ست به کبوس خاکستر بادیان و بیخ کبر نیز مجرب نوشتهسوید  ست و 

خالصه و کامل گویند که بعد از تنقیه بدن بحب صبر و  صاحبال  سفید ست بسرکه دران شبت و عابه جوشانیده باشند مفید ق

غرغره بعاقرقرحا و مویزج مضمضه بسرکه که دران مامیران و هلیله و عاقرقرحا جوشانیده باشند و مالیدن بشکر طبرز و یا شب 

اندکی صبروز حل کرده و بغایت  و برنجاسف و برگ زیتون و عاقرقرحا مرزنجوشیمانی و زاج بعمل سرشته و غرغره بطبیخ 

سودمندست و اگر مامثیا هلیلة سیاه طباشیر قاقله گلنار کبابه عاقرقرحا زعفران سنبل الطیب سعد کوفی مساو  کوفته بیخته 

استعمال نمایند درین نو  فائده کند و در آخر مرض برا  تحلیل بقایا  ماده مضمضه انجیر و اکلیل و لعاب بزرکتان باندکی 

و ترویج گویند که هر صبا   صاحب حاو ن خیر  مناسب است و ایضاً مضمضه بشراب کهنه عفص مع قدر  عنبر مفید روغ

جالب از گلقند ده درم و بادیان و اصل السوس هر یم سه درم بدهند و غاا مزوره نخود بلحوم جید اگر بآن تپ نباشد و اال 

ایارج و بمطبوخ که دران تربد و غاریقون باشد تنقیه دماغ نمایند و به آبی که  بمغز بادام سازند و بعد ظهور نضج در قار دره بحب

دران عاقرقرحا و تخم شبت و نانخواه جوشانیده باشند غرغره کنند بسرکه که دران مامیران و تخم ترب و هلیله و عاقرقرحا 

الملم در آب جوشانیده مضمضه کنند ایالقی  جوشانیده باشند مضمضه نمایند و یا مرز بخوش و برگ زیتون و بزرکتان و اکلیل

وجرجانی مینویسد که مامیران برگ زیتون کزمازج سعد قاقله شب یمانی هلیله زرد برابر کوفته بیخته بدهان گرفتن قال  بلغمی 

یا هر یم ده درم را در ابتدا نافع ست و در قال  بلغمی مزمن استفراغ بحب صبر و ایارج فیقراء قوقایا نمایند و برگ زیتون اقاق

شب یمانی قلقطار هر یم یم و نیم درایرسا سعد هر یم دو درم زعفران کبابه چهار دانگ سائیده از در کردن قال  بلغمی 
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مزمن و قال  سوداو  تازه را سوددار و نمم سوده بعمل سرشته در دهن طال  کردن قال  سفید را سودمندست و بعده مضمضه 

گویند که برا   مفید اطبا  هندبابه و عاقرقرحا و سعد و زعفران و فلفل برابر در دهان پاشیدن و سکنجبین بزدر  نافع و ک

انچهر یعنی قال  شدید نیله تهویه پرسفید شود نرم سوده بقدر یم سمغ بپاشند و آبی که جار  شود دهن پائین دارند تا بریزد 

باشد سوده بر انچهر بمالند و دهن گشاده دارند تا رطوبت بیرون  و اگر خواهند بیژة پان بخورند و یا چکهر  گجرانی که سفید

ها  دهان و زبان که بهند  جهار و نامند زاج سفید هفت ماشه هردانگ کات هند  هر یم دو ماشه آید و ایضاً برا  جوشش

ازان دفع گردد پس دهن را طباشیر ماشه نرم سوده قدر  بر زبان بمالند و زبان را از دهان برآورند آب و رطوبت لزج بسیار 

بشویند و قدر  کات سفید نرم سوده بران پاشند جهت رفع سوزش و بدمزگی آن در چند مرتبه که چنین کنند شفا یابند مجرب 

ست و مغز کرنجوه و نمم سنگ بآب لیمو سائیده بر زبان مالیدن نیز بمرض انچهر نافع ست و اگر قال  را از برگ بیدانجیر یا 

یده طباشیر کتهه سفید کبابة چینی سنگ جراحت االیچی تواکهیر شوره قلمی برابر کوفته بیخته بالند جهت قال  تورئی خراش

 .بخشد و معمول و مجرب استنامند نفع عجیب میرسد و اهل دکن آن را اپنهر میشدید که مثل خارها بر زبان می

 

 عالج قال  سوداو 

تر افتد در ورات اقل دارد عالجش بعالج قال  بلغمی نمایند مع زیادت ترطیب و اگر اگرمادة آن سوداو  طبیعی باشد و این کم

سوداو  احتراقی باشد و این بیشتر درد  و تدبیرش بعالج قال  و مو  و صفراو  کنند کع زیادت ترطیب بالجمله درین قال  

تنقیه کنند و یا مطبوخ بادرنجبویه و گاوزبان و عنایت بترطیب بیشتر مرعی دارند و بعد از نضج ماده منضج سوداء مرسهل سودا 

اصل السوس یا شکر بدهند و بمزدرة نخود و شیعر بمغز بادام یا بلحوم فاضله اگر تب نباشد غااساز بعده مطبوخ افتیمون وحب 

روغن بنفشه و آن تنقیه بند و معجون نجاج و ماءالجبن و عرق شیر و هندو و مغز ساق گاو و یا مغز ساق گوزن یا پیه بط و 

روغن بادام مبرات متوالیه یا مسکه تازه بمالند تا جلد نرم شود و سیاهی برطرف گردد و بعد ازان هر روز چند بار نجائیدن برگ 

حنا امر کنند پس ازان بسرکه که دران گشنیز خشم و مازو و پوست انار و گلنار و سماق جوشانیده باشند  مضمضه و غرغره 

سماق و گلسرخ و گشنیز و گلنار و آس و خرنوب و مانند آن از ادویة قابضه بکرار مضمضه کنند و در آخر  نمایند و یا بطبیخ

فرماید که طال بعسل که دران مویز مرض بآبیکه مهان انجیر و شبت اکلیل و بابونه جوشانیده باشند مضمضه کنند شیخ می

درینجا ورم باشد از آب بادروج یم سکرچه و روغن گل نیم  منقی وانیسون مساو  سرشته باشند درین قسم نافع ست و اگر

گوید که از اجود ادویه که من بآن معالجه  طبر  سکرچه و عدس نیم سکرجه و زعفران دو مثقال مرهم ساخته استعمال نمایند

انند آن و اقتصار از این علت میکنم اشیا  قابضه ست که دران قوت تطفیه باشد مثل گل سرخ و گلنار و مازو و پوست انار و م
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اغایه بر حسوها  معمول از آرد عدس مغر ساق ایل و بقر که این تنها آن را زائل میکند و گویند که برگ زیتون و خاکستر 

گوید که بهر تنقیة سودافصد با سلیق یا صافن نمایند و بفاصله دو دوازده یا پانزده  صاحب اقتباسرازیانه درین نو  مجرب ست 

مسهل سود دهند و یا ماءالجبن نوشانند و بعد از تنقیه جهت تعدیل این عرق شیر دهند شیر بزنج آثار بسفایج روز منضج و 

درونج عقربی هر یم یم نیم توله گل سرخ پنج توله خیه نیم آثار برگ گاوزبان ابریشم خام هر یم هفت توله تخم شاهتره و 

نبات سه پاو آب کدو آب لیمو شربتی هر یم یم آثار گل نیلوفر نیم آثار بادرنجبویه هر یم نه توله گشنیز خشم دو نیم آثار 

آب خیار و تربز هر یم سه نیم پاو شب خیسانیده صبح پنج شیشه عق کشند شربتی از نه توله تا بیست توله با تخم شربتی یا 

این ذردرانه مجربات است پوست تخم شاهتره و یا تخم بادرنجبویه هفت ماشه غاا آنچه در مالیخولیا نوشته شد بدهند و 

مغیالن کزمازج نوفل شاخ گوزن مازو هر یم سوخته گل کرنه و سیوتی و سداگالب هیل بواگل نیب گاوزبان طباشیر زهر مهر 

حضض هر یم چهار ماشه کافور از ماشه نافع بالتخلف ست و  کاا برگ زیتون سه توله شب یمانی قلقطار هر یم پنج ماشه 

ا سعد هر یم سه ماشه و نیم زعفران کبابه هر واحد یم ماشه و یم سرخ مجرب و گل بنفشه چوب چینی هر پاو و باالایرس

یم شش ماشه عناب پنج عدد صندل سرخ چهار ماشه برگ تاج خروس یم توله جوش داده صاف کرده غرغره نمودن نافع 

علویخان و مجرب النفع ست و لودة گل ارمنی فلفل  جوشش دهن و مر  و بثور سوداو  که از ارتفا  انجرة معده باشد و تالیف

سیاه هر کدام چهار ماشه شب یمانی سه ماشه تویتا  بشر دو ماشه باریم کوفته صبح و شام بر زبان بمالند و سرفرو دارند تا 

ازان حرارت رطوبت بیرون آید برا  قال  مزمن درد و بار کفایت میکند و قال  بلغمی را در یکبار کافی است و اگر بعد 

محسوس شود از هفت درم تخم کاسنی شیره گرفته بنوشند جهرجافی گوید که برا  قال   سوداو  کهنه زرنیخ سرخ عاقرقرحا 

شب یمانی موایرسا نوشادر مساو  سائیده بقطران بسرشند و در مهرة بسته در گل گرفته بآتش بسوز بعده سائیده در دهن پاشند 

زاج کفشگران و فلفل هر یم سه درم کف دریا یم نیم ماز و پوست انار هر یم چهار درم اقاقیا دو  و یا زرنیخ سرخ و زردوبو و

درم همه را بقطران سرشته بسوزند و بازر بکار برند و بعد ازان بسرکه که دران حب اآلس و کزمازج پخته باشند مضمضه نمایند، 

ی درون وزن زاج و قلقطار یم نیم درم ست و چون متعفن گردد و و بگالب و روغن گل مضمضه کنند نافع آید انشاءاهلل تعال

گوید که چون زاج را در شراب قابض بجوشانند و بآن مضمضه کنند قال  می جالینوسبو  برآید معالجه کله و لثه دامیه نمایند 

قیا هر واحد ده درم شد گوید که قال  اسود عفن را برگ زیتون خشم برگ علیق اقا مسیحیحقنه دهان را بغایت سودمندست 

قلقطار سعد هر واحد چند درم زعفران یم درم اصل السوس آسمانجونی پنج درم نافع است و در نسخه جامع وزن شب و 

گوید که اگر قرو  و ثبور سیاه شوند و  متعفن گردند و رائحه  صاحب حاد قلقطار و صعتر هر یم دو درم و اصل السوس 

فوتنج گلنار گل سرخ سماق شب یمانی مساو  سوده بپاشند بعد از آنکه دهن را بسرکه و گالب که متکره پدید آید زاج قلقطار 
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که کبوس گل حنا و مضغ آن و کاا حنا بسرکه سرشته گویند دران برگ ابهل و جوز اسرود فوتنج جوشانیده باشند بشویند و 

العالم و قلقطار ر و کاا اسماق و عسل و کاا عصارة حی.گبعمل و کاا برگ سررو سائیده بعمل آمیخته و کاا جوز السرو و رب ان

و کاا مضمضة روغن سفرجل و کاا اضماد خشم و جوز اسرو سائیده بر واحد نافع ست وزنگار محلول بسرکه و عسل قرو  

خیار رویة فم را مجرب سوید  ست و ضماد مویزج به عسل آمیخته و کاا شحم او زو آب عزب الثعلب و اگر دهانه و مثل 

سائیده و انگشت بزیت تر کرده بدان آلوده و وضع منفرساق بقر در آرد آمیخته نان آن پخته بعمل آمیخته بر قال  و مضمضه 

قال  سوداو  که در مرض آتش عارض شود لعاب  انتباهبطبیخ انبر باریس و یا محضض بعمل هر واحد نافع قال  رو  ست 

ه شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و از پوست کیکر پوست سرس کزمازج گلنار در آب بهدانه شیرة عناب و عرق شاهتره برآورد

الثعلب پوست خشخاش بنوشد و عنب الثعلب عنبجوشانیده غرغره سازند و یا اطرفیل صغیر خورده باالیش عرق شاهتره عرق 

دویه آتشم عارض شود فصد سرو گشنیز خشم بزرکتان جوشانیده حضض یکی سوده پاشید و مضمضه سازند و اگر از خوردن ا

کنند دو درم مغز خیار شنبر هفت توله گلقند چهار توله در گالب پاو آثار مالیده صاف نموده روغن هفت ماشه اضافه نموده 

الثعلب نوشند و وقت شام کهچر  رقیق بی نمم خورند و دو سه روز مسهل بتکرار استعمال بنوشند و بجا  آب عرق عنب

ترنجبین شش توله و شربت دینار چهار توله و بعد از تنقیه این مضمون کنند گل کنیر گل ببول پنج کنیر پنج نمایند باضافة 

کنیر پوست پنج ببول و چوب گالب و االیچی کالن مع پوست نیم کوفته و چوب سدر و کتیکی هر یم یم نیم توله برادة 

هر یم نیم آثارجوش کرده در شبانه روز چهل یا پنجاه بار  شیشم سه توله عناب هفت عدد یم توله در گالب و عرق شاهتره

بکار برند بسیار سفیدست و ایضاً از پوست کچناره غیره مضمضه کنند و زهر مهر گل نیلوفر زرد و طباشیر هر یم سه ماشه 

د و حضض تخم خرفه صندل سفید گل ارمنی گلنار عدس گل همیشه بهار هر یم هفت ماشه کافور یم نیم ماشه دزد سازن

هند  سه ماشه در آب برگ کریله دایمی خانگی حل  کرده بر زبان گاارند که از مجربات ست و ایضاً مغز خیار شنبر در گالب 

و یا آببرگ کره و همچنین شیاف مامیشا در آب گل سدا گالب و شیر خشت در دهن داشتن همه انوا  را مفیدست و مضمضه 

خ کنار دشتی و پوست درخت تمرهند  و کناتر پهله و موچرس و کوکبار جوشانیده مطبوخ پوست درخت مغیالن و پوست بی

قدر  روغن بیه انجیر داخل کرده برا  قالعی که از خوردن سیمب و شنگرف ورسکپور عارض شود مفید دانند و منون احمر 

گ موردست و دیگرنسخها که تالیف و الدعلویخان و سنون دیگر که منع جوشش دهن آتشم کندو دران زراوند مدحرج و بر

 .درمعرض اتشکانشاء اهلل تعالی مسطورخواهند شد همه نافع شناسند
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 عالج قال  صبیان

اکثر از فساد شیر یا تخمه عارض میشود و پس از رنگ آن ماده فاعل او شناخته هر چه در اقسام قال  بزرگان مسطور شد 

ست که از نزول لعاب مخلوط بریم قرحه بسو  معده احتیاط بلیغ نمایند و سزاوار ا. بحسب مادة خفیف ترازان استعمال نمایند

که آن اکثر طفل را میکشد بالجمله در قال  و مو  دوا  این مع اندکی قبض مثل زرور و عدس گشنیز و آب حصرم بعسل و 

ت باشد و در بلغمی قدر  گل ارمنی و مختوم و کتیرا بگالب کفایت میکند و اکثر درور گل بنفشه گل سرخ سائیده نیز کفای

زعفران بیفزایند و خرنوب تنها بدستور و گاوزبان سوخته و آرد جو بریان در دهن پاشیدن نیز مجرب ست و ترنجبین بگالب 

سائیده مالیدن هم جلیل اتنفع و هلیله زرد یا حضض سوده و مالیدن نیز سود دارد و گلنار فارسی و سماق و پوست اناله شیرین و 

ن سوخته و عاج سوخته هر واحد باریم  سوده پاشدن سفید و سیاهی تابه و گکن حول بدستور وزرور کافوریم سرخ شاخ بکای

گکن و حول سرمه سفید گشنیز خشم االیچی سفید کاکراسنگی زیره گالب گلنار تخم کاهو اصل السوس هر واحد کتهه 

بیخ منبلوچن سوت نلهی کهیل دهان کوفته بیخته و اگر سرد سفید ماشه کوفته بیخته نیز قال  اطفال و غیره را نافع و گر 

خواهند قدر  کافور و  کتیرا افزوده شدن جهت قال  عر قسم اطفال مجرب و معمول ست و وزور طباشیر و دانه هیل و کتهه 

گل سرخ سماق هر  االثر اگر گشنیزسفید نیز مجرب در هر سه قسم قال  ست و اگر کبابه و مجار گل کاو  اضافه نمایند سریع

یم یم جزو و زعفران نیم جزو و کوفه بیخته خشم بپاشند و یا در موم روغن آغشته طال کنند جهت قال  سرخ اطفال نیز 

نافع و پوست بکاین سوخته مفید مساو  سائدیدهو کاا نبات سفید و قدر  کافور سائیده و کاا مو  سر انسان سوخته تا در 

در دهن پاشیدن و نشاسته بآب حل کرده تن مالیدن مفید است و کاا مغز خیار شنبر یم توله در  بلغمی بعمل آمیخته هر واحد

گالب مالیده صاف نموده کتهه سفید سوده شش ماشه تنکار سوده سه ماشه آمیخته آب مکوه سبز افزوده مکرر بر زبان مالند 

ارة مامیثا نافع و اگر ازین تدبیر فائده نشود حجامت نقره یا مقریر  و کاا سکرالعشر بعسل و کاا مازاد بسرکه یا بعسل و کاا عص

زیر ذقن کنند و ربوچپانند واگر مثل فساد باشد تبدیل مرضعه یا اصال  شیر او بفهمد و حجامت و پرهیز کنند و اغایه موافقه 

ها سیب و بهی و انار از میوهمثل جوجة مرغ بآب سماق یا آب انار یا طفشیل عدس مقشر و سماق و حرم و انار دانه سازند و 

ترش دهند و ماءالشعیر و آب انار بیاشامند و بتربد مزاج او بشیرة تخم خرفه کنند و اگر طفل بر  نوشیدن دو اقا در باشد ازین 

ابها  مبرده اندکی بیاشامند و به آبی که در آن سماق و عدس و گل سرخ جوشانیده باشند مضمضه نمایند و در دهن طفل 

گلنار و گل سرخ و طباشیر و آرد عدس و سماق بپاشند در سماق و طباشیر و گشنیز و گل سرخ و تخم خرفه و برگ قدر  

زیتون خشم و برگ عوج سائیده بعد مسح دهن بروغن بادام در دهن پاشیدن نیز مفید بود و بقول صاحب کامل گل سرخ 

روغن گل و موم سفید حل کنند و بر زبان طفل طال نمایند و سماق گشنیز خشم گلنار مساو  باریم سائیده بحریر بیخته در 



25 

 

یا سفید آب مرداسنگ مساو  در روغن نمل بهم گداخته و قدر  کافور حل کرده بر موضع قال  طال کنند و مرداسنگ بر 

دث شود تان سنگ سوده بر خرقه کتان طال نموده بر زبان گاارند و ابوسهل گوید که هرگاه بصبیان معتاد اول غاا قال  حا

بعدس مقشر مطبوخ بآب اناردانه خورانند و سیب عفص و بی عفص و غبیر اوز عرور بکند پس اگر با قال  سرخی در رنگ و 

الثعلب و گالب مضمضه سازند و اگر قال  بطفل غیرمعتاد با گل چیز  باشد این سیب در دهان باشد باب کاسنی و آب عنب

 در قال  صفراو الثعلب و تخم کاهو و شاهتره در نو  دمو  وصفراو  سودمندست و بتدبیر بمرضعه استعمال نمایند و عن

تنقیه مرضعه بماءالقوا که نمایند و اگر مرض قو  باشد مطبوخ هلیله زرد دهند و غاا مثل نو  اول سازند در دهن طفل طباشیر 

و بهدانه گل بنفشه و زردرد سوده نیز در مباد  سرخ صندل سفید آرد عدس گشنیز و اندکی کافور پاشند و زرور مغز تخم کدو 

ظهور قال  و ثبور دهن نافع ست و بعد روز تخم خرفه و نبات و طباشیر و زردرد مساو  سوده بپاشند و گاهی کفایت میکند 

مغسول بهدانه و گل بنفشه سائیده مع نبات و مغز تخم کدو و مضروب بشربت نیلوفر و رب توت و آنچه عظیم النفع ست مسکه 

فرقه و رب  الثعلب عنببگالب مضروب د شربت حصرم و شربت نیلوفر و شربت لیموست و گاهی کفایت میکند مثل آب کاهو و 

توت ترش تنها یا رب حصرم در روز  چند بار مالیدن چون ماده و مو  و صفراو  باشد و هرگاه یم هفته بگارد گلنار و جفت 

فل را با جوشش دهن اسهال و تشنگی و کرب باشد مروارید طباشیر زهر مهره همراه بلوط و خرنوب سوخته ذردر کنند اگر ط

که  قال  بلغمیشیرة خرفه لعاب بهدانه عرق کیوره عرق نیلوفر عرق شاهتره رب به شیرین بار تنگ شد که مجرب است و در 

السوس مقشر کوفته قول االثر ست در اصل در قال  رطوبی نیز گویند و این بصبیان از ردادت شیر مرضعه و غلظ او بیشتر افتد

مرکی و ماز و سبز قشور کندر باریم سوده در شهد آمیخته مالیدن ثبور لثه صبیان ایشان خصوصاً بلغمی را نافع و شستن دهن 

افتد بشربت عسل یا ماءالعسل و یعد ازان دزدر چیز  از مجففات ماکوره در ماده بلغمی غلیظ مفیدست و اگر احتیاج قو  تر 

بگیرند عروق و پوست انار و گلنار و سماق هر یم ششماشه مازو سبز چهار ماشه شب یمانی دو درم کوفته بیخته زر در سازند و 

ستیهل چینی زردرد خاکشی سوخته شورة قلمی پهکر  دانة االیچی بیخ مرجان سوخته اکثر مفیدست که نیچال کالل چشم 

دهان پاشیدن خیلی مفیدست و کاا انکار سوده سه ماشه شب یمانی چهار سرخ توتیا  که بازوجره باشه است بقدر دو سرخ در 

سوخته چهار سرخ در شهد اصل آمیخته مالیدن و کاا خاکستر یا چکدشتی که از ریگ صاف باشد یم توله بگیرند و توتیا  

دالمنفعت است در قال  با رد خصوصاً سبز سوخته سه ماشه سائیده آمیزند و ذردر نمایند و بقول شیخ زهرة سلخصاه نیز شدی

برا  صبیان چون بسرکه آمیزند که طبیبی دیگر شرط آمیختن سرکه ننموده و گفته که مالیدن مراره سلخفاه در ازالة قال  

صبیان صرب ست و بقول ایالتی و جرجانی تدبیر کم کردن رطوبات مرضعه کنند و هر صبح حلنجبین بقدر  مر  بدهند و 

شم و نخود آب بصعتر و زیره و کردیاد مانند ان سازند و در دهن طفل اندکی مامیران و سعد و حنا و شب یمانی غاا قلیه خ
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بپاشند و زردر شاخ گوزن سوخته نیز مفید ست و بقول طبر  و صاحب جامع اگر طفل صغیر باشد مطبوخ افتیمون بعده بحب 

پس از ان مضمضه مطبوخ سعد یم درم بیخ سوسن دو درم مویزج یم  ایاریج نمایند و بعد ازان غرغره بعاقرقرحا و مویزج و

درم عاقرقا زنجبیل هر یم نیم درم در سرکه و شهد زیاد ازان جوشانیده بعمل آرند و ساعت بساعت در دهان بگیرند و از اغایه 

سل لطوخ کنند و بشکر طبرز و بر مزورة زیر باج مع عسل اقتصار ورز بفلفل و عسل در دهان مرضعه طال نمایند و دهن طفل بع

که رو  اقیقیمون اگر بطفل عارض شود کمتر نجات یابد چه اکثر  قال  سوداو یا نمم سوده بشهد آمیخته دلم نمایند و در 

مود  بآکله میگردد و تنقیه مرضعه از سودا کنند و از اغایه غلیظه و مولد سودا پرهیز کنانند و بشور با غاا سازند طفل پوست 

شیرین و مامیران و سعد حنا سوده بپاشند و اگر زرور دشوار باشند زبان و اصل زبان او بدوا بمالند و اگر ادویه در آب  انار

بجوشانند بشویند جائرست و اگر طفل طعام خور باشند از جنس همین اغایه بدهند و موم سفید را در روغن گل بگاارند و بران 

رود آوردن از آتش بیامیزند و در دهان خوب حل کنند تا یکسان گردد و پس بآب خالص اندکی سفید آب ریزد قدر  مرغ بعد ف

چند بارشته بر قال  بمالند و بقول طبر  کفایت میکند بمغز ساق گاو وایل حتی که سیاهی دور شود و بعده زرور گل سرخ و 

ر محمود هلیله خسته خرما سوخته گشنیز سوخته گلنار و گشنیز سوخته وقت خواب بپاشند و این زرور نیز بسیار نافع است و اث

نویسد که ندیدم طفلی را که این نو  قال  بآن عارض شد و طباشیر گلنار مساو  سوده بپاشند و مولف رساله امراض اطفال می

لدفیون هالک عالج کنند بمثل زرور برگ زیتون خشم و اقاقیا و شب و قلطار ایرسا و سعد و زعفران و گاهی احتیاج بمثل ف

افتد و خائیدن کبابه و چه کانیدن در دهن طفل نیز مفید و طبیعت طفل را نرم دارند مبلینات الئقه و شیر در دهن بدوشند بدون 

 .آنکه بمکد و گویند که از طفل قال  شیر کنند و در حلق او حریره منارد

 

 آکله دهان

ین زودتر بود و با رائحه کریهه باشد و از کالم شار  اسباب در قرحه ایست مانند جوشش دهن لیکن فساد این بیشتر و انتشار ا

اند و اشتراط غور از کالم ماتن او بحث قال  ظاهر میشود که جمهور زیارت شرط نکرده بلکه غادر بودن قرو  مشروط ساخته

بود ارتقا  آن از بدن و ظاهر نمیگردد و بالجمله سببش انصباب خلط عفن لاا  طریف کال ست از دماغ باین موضع جوشانیده 

اجتما  او درین محل دور عفونت هوا بسیار واقع میشود و عالج فصد کنند و زلو چسبانند و حجامت بکار برند و بعد نضج تنقیه 

سوداو  محترقه به مطبوخ  استعمال این و حب آن نمایند و شرب ماءالشعیر الزم گیرند و بسرکه و آب سماق ورب غوره 

ا عدس و گشنیز و سماق و کل سرخ و مکوه هر یم یم توله در تمضض نمایند حتی که از انتشار و تاکل باز مضمضه کنند و ب

ایستد و تدبیر  که در قال  و مو  گاشت اینجا نیز سفید بود و هرگاه از انتشار متوقف گردد فلدفیون یا قرص یا قرص زرنیخ 
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ر دهن گیرند تا گوشت گنده ببرد و قرحه را از چرک پاک کند و گوشت بمالند و یا در سرکه حل کرده مضمضه نمایند و دائم د

تازه برویاند و اگر سور اثر نکند زرنگار یم جزو دران زیاده کنند و بعد استعمال ادویة حاده مضمضه باشیا  قابضه مثل آس و 

و مازو سبز و پوست انار هر یم بقدر گلنار در سرکه پخته و یا بگیرند آس و پودینه یم باقه و گلنار و کزمازج و عاقرقرحا 

باقی ماند توتیا یم جزو و زرنیخ کندر گلنار === حاجت در آب و سرکه بجوشانند تا غلظتی پیدا کند بدان مضمضه نمایند و اگر 

شانیده سفید آب ارزیز هر یم نیم جزو سوده از پارچه گارانیده بر مواضع بقیه آکله بپاشند و مضمضه گلنار کوکنار مازوکز جو

حضض مکی سوده نیز در آکله معمول ست و گاهی روغن گل و شهد افزایند و گاه گاه برا  زدائیدن مادة فاسد غرغره بسرکه 

و شهد نمایند همچنین گاهی ادویه مسکن ماده و مخفف و قابض و گاهی ادویه زواینده گوشت فاسد بعمل آرند و اگر سنگ 

جوش صاف کرده مضمضه نمایند و بعد دو سه رئز گلنار و مازو اضافه کنند برا  کنده جراحت کزمازج پوست کنار در ماءالعسل 

شدن دهن و فاسد گردیدن گوشت دهان و جار  بودن خون دریم نیز مجرب و گلنار فارسی گل سرخ عدس مقشر پوست انار 

اق مساو  رطل آب بجوشانند هرگاه شیرین مازو و پوست هلیله زروپوست هلیله کابلی گل بستان افروز جفت بلوط گاوزبان سم

ثلث بماند صاف نموده مرجان سفید بسد یم یم درم کوفته بیخته افزوده مضمضه کردن در آکله معمول حکیم اکل خان ست 

و اگر عنه پوست خشخاش گشنیز گلنار هلیله سیاه حب اآلس زردرد گل تاج خروس برگ حنا گل بنفشه هر یم شش ماشه 

سبز هر یم پنج  الثعلب عنبدس مقشر تخم کاهو هر واحد در آب ساگ سر  و آب گشنیز سبز و آب کز مازج چهار ماشه ع

توله آب برگ کاهو سه توله آب خالص پاد آثار جوشانیده صاف نموده لعاب اسپغول حضضگل سرخ اقاقیا سائیده یم یم ماشه 

رور شعر و زرور قرطاس و زرور دیگر که دران گل اضافه نموده غرغره نمایند جهت اقسام آکله و قال  و خناق نافعست و ز

سیوتی و سنگ بصر  ست نیزجهت آکله نافع و سنون که جهت آکله بهترین دواهاست و در آن برگ سداب داخل ست و 

سنون احمر تالیف والد علو  خان نیز در ازاکه آکله مجرب و معمول رفاه از استعمال ادویة حاده سوزش بسیار پیدا شود بلعاب 

بهدانه یا اسپغول یا بروغن گل یا بشیر تازه و شکر مضمضه نمایند و در آکله آتشکی که لهات هم ساقط شده باشد فصد و 

السوس گاوزبان شاهتره منضجها و مسئلها  معمولی شربت شاهتره و اطریفل گشنیز  یا اطریفل شاهتره خورند و عناب اصل

شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و غرغره گلنار فارسی جوز السر جوشانیده گل بنفشه تخم خطمی شب خیسانیده صبح صاف ده 

و زردر کاغا سوخته فوفل سوخته انزروت سفید سوده بعمل آرد و ایضاً برا  آکله آتشکی و راخ کام و آب دهن از راه بینی بر 

ازین برودن زیاده محسوس گردد و خود آمدن و دوران سر عناب شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و اگر 

السوس قصب الزریره جوشانیده شهد داخل کرده بیاشامند و مضمضه معمولی بعمل آرند و ایضاً عناب الثعلب اصلپس عنب

شاهتره قصب الزیره صندل سرخ نیز خشم جوشانیده شربت نیلوفر آمیخته نوشیدن مفید دور آکله و سوراخ باورم بینی عناب 
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لیله زرد و گشنیز خشم بعرق شاهتره جوشانیده شیرة تخم ارین شربت نیلوفر داخل کرده دهند و زلو در قفا چسبانند و شاهتره ه

در آکله که بعد چیچم حادث شود عناب بهدانه جوشانیده نوشیدن و مضمضه بنسخة معمول و ذرورات معموله بعمل آوردن 

یث زاج بسرکه نافع و در آکله البدست از استعمال زنگار مع قلقطار و مازو برا  قال  خب اطبا بقول شیخ الرئیسنافعست اقوال 

در مفتیج و یا مازو و شب یمانی گلنار مساو  و یا قرص هوساس یا کحل طرحماطیقون لعصاره قابض مثل عصارة حصرم 

ه است و مازو هر قال  خبیث را استعمال کنند و شب و مازو مثل غبار سائیده در دهن خوب مالیدن از ادویة مشترکه قال  و آکل

نافع ست و خصوصاً چون بسرکه و نمم بجوشانند و مضمضه نمایند و خاکستر مازیون را خاصیت عجیب است در قال  رد  و 

گوید که در آکله دهن  مسیحیآن از ادویه مشترکه است در اصناف قال  و همچنین بستان افروزد ماءالتماس و ورد محرق 

لدفیون شش درم مرد نوشادر و بیخ سوسن واحد یم درم نافع و ایضاً زرنیخ سرخ و عاقرقرحا مساو  سائیده وخون جار  ازان ف

در قطران سرشته بسوزند و استعمال کنند و بعد ازان بسرکه که دران حب اآلس و کزمازج جوشانیده باشند مضمضه نمایند و 

وط بشراب عسل استعمال نمایند و اگر حاجت بقو  تر افتد بدل زاج اگر عفونت شدید باشد فلفیون معمول از اقاقیا و زاج مخل

زنگار کنند استعمال این ادویه حاده در موضع عفن احتیاط نمایند تا بموضع دیگ از دهن نرسد و در حلق فرو نرود صاحب کامل 

ت در جمیع قرو  و بثور متاکله گوید که اقراص زرنیخ نیز بقال  عفن قرو  لثه و تا کل آنها نافعست و غاریقون دوا  نافعس

مقنه زبان و دهان چون آن را بر آن موضع خوب بمالند و بعده بروغن گل و گالب مضمضه کنند و دو نسخه زردر که از سید 

جرجانی در قال  سوداو  منقول شد نیز قال  متاکل را نافع نوشته گویند که دران برگ بیخ و بیخ او جوشانیده باشند نافعست و 

 الثعلب عنبحضض مطبوخ در سرکه که او را خاصیت بلیغ ست درین علت و چون از استعمال آن لعاب شائل شود باب  ایضاً

سائیده بسرکه آمیزند و بدان مضمضه نمایند کثرت لعاب در نیمرض بر صعوبت امر داللت میکند و اگر از پس آن خشکی و درد 

و نشاسته و طباشیر و شکر استعمال نمایند گویند که معجون بماءالشعیر و  ظاهر شود بروغن نیمگرم مضمضه کنند و زردر کتیرا

قرطم بخورند و کثرت تناول صموغ مثل صمغ عربی و کتیرا نمایند که این عالج خوب ست و طال  صبر و مرداسنگ در 

وشت فاسد باقی نماند روغن گاو مجرب ست و اگر خشم شود بادام و صمغ صنوبر بران زردر کنند و این وقتی ست که بران گ

و االصمغ بشکر چون تعفن کثرت پایر دریم بردیگ استعمال کنند و بقول جالینوس ذرور سخاله طال و الجور در تعفن مجرب 

از اطبال نقل کرد که در آکله فم زرنیخ سرخ و روغن گل و موم و کاا اشنجار که ان خس بر  و خس سوید  ست و 

لشحم آن در ظرف مسی بی قلعی خوب جوش داده تا قوام آن غلیظ گردد و کاا برو  سوخته الحمارست و کاا آب آناله ترشن 

و کاا کبوس زنجفر و کاا زهره ملخ و کاا به جمیع انسان سوخته و مثل آن زرور سائیده و کاا سعد و کاا قرطاس مصر  

دوائی یست و کاا برگ عناب خشم سوده که سوخته و کاا قلقطار و کاا قلقدیس و کاا زاج و کاا سندروس که در نفع مثل او 
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مجربست و کاا قصب فارسی و مویزج و قسط هند  مساو  مثل غبار سائیده و مضمضه مبرمی شعیر و کاا عصارة ریباس هر 

گفته که براز انسان  انطاکیواحد نافعست و کاا بطوخ مرارة سلحفاه تهز  و کاا زاج اخضر در قیروطی روغن گل و موم آمیخته 

بر مجربات خود مینویسد که چون کات سفید هند  شورة  سلطان مرادخته با مثل آن گل سرخ در آکله مزید خاصیت ست سو

قلمی مساو  سوده در دهن زردر کنند قال  خبیث را ببرد و جمیع اشیاء مالح و حریف و فلفل و جمله کثیف و غلیظ شن 

ن ترک کنند و  خوشبو رطب مثل گل سرخ و گل بنفشه لزوم نمایند و از بادنجان و لحم بقرو قدید و عدیس و باقالء و امثال آ

 مثل مشم و چند بیدستر و انگوزه اجتناب ورزند 

 بزاق کثرت

یعنی بسیار  لعاب و سیالن او از دهن خواه در بیدار  و یا در خواب و سببش حرارت و رطوبت فم معده است یا برودت و 

دماغ و یا تولد کرم در شکم و بقول شیخ گاهی بسبب استیال  حرارت تنها نیز عارض  رطوبت بلغمی معده و یا کثرت رطوبت

این تشخیص میشود و چنانچه مردم روزه دارد مقلل غاا یا فاقد او را بزاق دائم عارض گردد و نعنا خوردن طعام ساکن شود 

ز کرم شکم بود و اگر در بیدار  فقط یا اسباب اگر مریض شکایت سیالن لعاب در خواب کند و در بیدار  دهن خشم باشد ا

دربیدار  و خواب هر دو بیان کند پس بپرسند که در وقت خلوه معده و قلت غاا زیاده میشود و یا در حالت امتال  آن اگر 

کثرت آن در خلو معده بگوید از حرارت و رطوبت باشد اگر در امتال  معده بیان نماید حال ضعف هضم و غلظ لعاب و ترشی 

هن نیز بپرسند و این عالمت برودت و رطوبت ست و اگر کثرت سیالن از بینی و دهان مع آثار نزله و گرانی سرو کدورت د

حواس باشد از غلبة رطوبت دماغ بود عالج اگر از حرارت و رطوبت باشد فصد باسلیق کنند و شیرة زرشم یا سکنجبین و شربت 

و غوره و انار و سیب ترش و امر و ریباس بخورند و یا یکی ازینها بقدر ده درم با  انار بنوشند در بوب قابضة حامضه چون رب به

گالب ده درم هر صبح بنوشند و همچنین فواکه قابضه  بارده چون سیب و به دزعرور بخورند و بطبیخ سماق و گل سرخ و 

مایند و کاسنی تازه باندکی نمم عدس مسلم و تخم مورد و برگ و اطراف توت ترش و اطراف کرم هر یم یکتوله مضمضه ن

بخایند و آب آن فرو برند و خوردن آب انار و سماق و گل ارمنی نیز نافع و هلیله و شکر مساو  بقدر یم درم بآب گرم بر نهار 

خوردن بسیار مفیدست و کاا سفوف سویق گندم و جو بر نهار خوردن سودمند و گرفتن عصارة آس و یا برگ انار مطبوخ در 

الثعلب مطبوخ در سرکه تند و یا آب سفرجل و یا قوه الصنع هر واحد در دهن گرفتن نیز نافعست و قابض و یا مازو و عنبشراب 

مالزمت اکل و شرب گل مختوم و کل ارمنی و کاا نعنا  و سفرجل کفایت میکند و اگر ازین تدبیر فائده نشود تنقیه بآب انارین 

د از ماهی و سموم بنفشه مثل گوشت حلوان و جوجة مرغ و طیور سازند بآب انار یا آب معصورین و نقو  آلو و حب بنفشه کنن

حصرن یا آب سماق و اگر از برودت و رطوبت بلغمی باشد بعد نضج ماده منضج بلغم تنقیه از مسهل بلغم و حب ایارج نمایند و 
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تناول فرمایند و کتراث در سرکه پخته و یا آب هر صبح گلقند ده درم و یا جوارش مصطگی و عود و جوارش زیره و مانند آن 

زیتون مملو  و یا فشار کند در دهن گرفته و زنجبیل خوردن نیز مفیدست و ایضاً برا  رطوبت معده مطبوخ شبت و تخم ترب و 

نمم هند   اصل السوس و نمم و عسل در هعر هفته دو سه بارقی کنند و در هفته یکبار از ایارج فیقرا یم مثقال تا دو درم و

ثلث مثقال وانیسون و نانخواه هر یم دانگی حبها ساخته با سکنجبین عنصلی یا بزور  بخورند و بعد ازان اطریفالت و هلیله 

مربی و جوارشات گرم چون کمونی و فوتنجی تناول نمایند و کندر و مصطکی مدام بخایند و آب زدهن فرو ریزند و یا لثه و بیخ 

آب سماق یا حصرم بنوشند و سنا  مکی نه ماشه با گلقند و توله سرشته خوردن و زیره و مصطگی و  زبان با یارج بمالند و

نمم و خردل خائیدن از مجربات استاد مرحوم ست و تناول کاسنی سلز یا سفوف خشم او با یم درم نمم جریش هر صبح 

رند و بر استعمال مسواک تا زمانی طویل دوام نمایند و از ادویة مشترکه ست و بعد او اطریفل صغیر از دو مثقال تا پنج درم بخو

خوردن سفوف خردل در شکر النفع ست و همچنین تناول پست گندم با قدر  خردل خشم و نوشیدن مر  بر نهار نافع و یا 

م خردل یم درم حرف دو درم کوفته بیخته با مر  بخورند و یا تخم کرفس چهار درم مصطگی یم درم عود خام قرنقل نی

درم کوفته بیخته بعسل کف گرفته معجون سازند و سه درم تناول نمایند و اگر مصطکی اقاقیا قرا هر کدام یم جزو پوست 

خشخاش نصف جزو سنبل الطیب ربع جزو مقل عشر جزو همه را کوفته بهاراآلس که دران گل ارمنی حل کرده باشند سرشته 

و در ده استعمال نمایند درین مرض مطلقاً از مجربات صاحب نزهت ست قرص سازند در وقت حاجت بقدر احتمال و سرکه سو

که از دماغ مخدر گردد و چنانچه اکثر اطفال و مشایخ را حادث میشود بعد تنقیة دماغ بحبوب غرغره با یارج فیقرا نمایند  رطوبت

صغیر صرف مقو  یا یارج فیقرا نیز و دیگر ادویة که در عالج امراض دماغی بلغمی مسطور شد بعمل آرند و فالسفه اطریفل 

نافع و از ترشی و البان و فواکه رطبه پرهیزند و یا جهت نضج مواد نزله اسطوخودوس بادر نجبویه مکوه هر یم نه ماشه اصل 

السوس مقشر پرسیاوشان کردند خشم هر یم هفت ماشه مویز منقی سه توله انجیر در پنج عدد جوشانیده سکنجبین عنصلی 

توله حل کرده و هندو و بعد هفت هشت روز تنقیه بمطبوخ اسطوخودوس مسهل علو  زان و حب توقایا و ایاره کنند مرکب سه 

غاا شوریا  مرغ و کنجشم بنان ردة تنور  دهند و بعده جهت تعدیل مزاج هر چه در نزله گاشت بکار برند و لیسیدن این 

پاد بکارد چوبین تراشیده در پنج آثار سرکه کهنه بجوشانند که سکنجبین عنصلی درین باب از مجربات ست پیاز عنصل سه 

خوب مهرا شود و به نیمه آید مالیده صاف نموده و نگاهدارند و بگیرند اصل السوس مقشر زوفا خشم اسطوخودوس پرسیاوشان 

م بادیان ده درم مویز گل گاوزبان غاریقون سفید پودینه ساقروما بیخ انجدان زنجبیل کاشم سداب ساذج هند  هر یم پنج در

منقی سی درم انجیر زرد چهل عدد داخل کرده جوشانند که چهارم حصه آید مالیده صاف نموده بعسل دو چند قوام سازند 

عورتی را سیالن لعاب بکثرت بود و هزال بدریحة اتم میداشت و اشتها ساقط شده بود و اطبا عرف کافور و حبوب آن بسبب 
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ج سود  نداشت دوق قرار  میدادند آخراالمر صاحب اقتباس سکنجبین عنصلی سه توله در عرق بادیان هزال میدادند بانوا  عال

الثعلب هر یم هفت توله نوشیدن و وقت شام سکنجبین سه توله تنها لیسیدن و بجا  آ  العسل مبرز دادن و غاا قلیة و عنب

طبوخ صمغ عربی دادن مقرر فرمودند در یم ماه صحت یاقت بز خوردن و بعد چند  وقت شام حب سیماب مفید نزله با رد یا م

بالجمله غاا قلیه خشم نان تا نخورش که دران خردل و فلفل و دارچینی و ثوم و زیره و نانخواه افتد و نان خشم تنور  و 

مایند بعد آن مر  و ماهی شور و فزاخ مطبخن بادویة و خردل و ثوم خورند و در شب یا صبح قدر  خشم بمر  نبطی تناول ن

گرم تجرج کنند و یا نان عسل بخورند و قاقله یا دارچینی بخایند و از فواکه ربطه و بقول و خرپزه و تبز و خیار اجتناب نمایند و 

برا  لعابی که از  انتباهاگر این مرض سبب کرم شکم باشد عالجحش قتل و اخراج آنست بدانچه در بحث دیدن خواهد آمد 

شد اقاقیا سائید در دهن نمایند تنقیه  مرضعه و تبدیل غاا و تقلیل او نمایند و خورانیدن موش بریان دهن صبیان جار  با

خصوصاً برا  صبیان از مجربات بوعلی سیناست و تعلیق کشت بر کشت در گردن طفل مجرب سوید  جست ونهادن حماحم 

اا عصارة شابانم که آن بر فون ست مفید و بعض اطفال که بستان فروز ست زیر و ساده صبیان و مضغ و تعلیق مرنیز نافع و ک

را که بعد بند شدن لعاب سرفه را شود رب السوس والیتی بشیر ما در حل کرده دهند که منقی رطوبات فضلیه قصبیه ریه و 

ه از حبس اند رب السوس و گاهی برا  سرفه کحلق و اعضا  باطنی و دیگر و نافع سرفه ست و دیگر ادویة سرفه مضعف معده

السوس بادیان مویز منقی پرسیاوشان جوشانیده خاکشی پاشیده بدون شیرینی میدهند و بچگان را سال بچه پیدا میشود اصل

 .شربت و شیرینی نمیدهند برا  محافظت از سرخ باده

 

 بخرالفم

وبات آن در اکثر این سوءمزاج ست که یا مبدا  او لثه و اسنان بر سوءمزاج رو  در آن مغیر رطیعنی گنده دهن سببش عفونت

حار بود و یا مبدا  او فم معده باشد بنابر خلط عفن و فم معده صفراو  بود یا بلغمی و یا مبدا  اوریه و نواحی آن باشد بر 

قرحه ریه عفونت آن چنانچه اصحاب سل را در آخر آن عارض میشود و یا مبدا  دماغ باشد بنابر نزول رطوبت عفن فاسده 

فیه بسو  لهات و حدوث فساد این رطوبت را در امور چنانچه صاحبان نزله را عارض شود و یا مبدا  او رحم باشد بنابر حادالکی

عفونت را چنانچه هنگام موت جنین و عند اجتما  مواد عفن در آن عارض گردد و یا مبدا  او جمیع بدن باشد بنابر تعفن 

عالوه این اسباب بدتپه از خوردن اشیا  بدبو مثل سیر و پیاز و ترب و شراب  رطوبات آن چنانچه در بعض حمیات رویه افتد و

ست یا نه اگر باشد عارض میگردد تشخیص اقسام ماکوره اوالً مالحظه نمایند که مرضی دیگر مثل سل و تپ و غیره باد 

شود سببش فساد لثه باشد پس اگر  بشش همان مرض باشد واال بطرف لثه و دندان و دهان نظر کنند اگر درم و وجع لثه معلوم



32 

 

باشیا  حامض و  باوجود آثار فساد و لثه عالمات نزله و نزول چیز  بدمزه از دماغ بسو  حنم محسوس گردد و از مضمضه

مالح رطوبت لزج با رائحه کریهه از کنج دهن جار  شود و بجز از آن منقطع نگردد بدانند که فساد لثه بسبب انصباب رطوبت 

ن از دماغ بسو  لهات و عمورست و اگر ترهل لثه و تحریم دندان بود از استرخا  لثه باشد و اگر تاکل و تغیر رنگ فاسد عف

دندان بنماید سببش فساد و تاکل آن باشد پس اگر رنگ دندان زرد بود از ماده گرم و اگر کبود یا سبز بود از ماده سرد باشد و 

ن زود لزج شود و از مسواک و شوئیدن دهان بخر گم گردد سببش مزاج رو  جلد دهان اگر این آثار یافته نشود و رطوبات دها

آید یا نه اگر مریض اقرار آن باشد واال بپرسند که در خلو معده میشود و از خوردن اغایه هارد تسکین میابد و آروغ و دودناک می

اشتها و غیره عالمات صفرا نیز بر آن داللت کند کند سببش صفراو  عفن در معده باشد و تلخی دهن و کثرت تشنگی و قلت 

و اگر اقرار این عالمات کند سببش بلغم عفن در معده اکثر آب دهن و غثیان و آروغ ترش و قلت عطش و اوال  لسان نیز دلیل 

 ست واال حال خوردن چیز  بدبو یافت نمایند خواه از رائحه آن چیز شناخت کنند که سببش خوردن آه باشدبلغم

 عالج بخر از فساد لثه و اسنان

اگر فساد لثه و عمود بسبب سوءمزاج حار که معفن رطوبات آن باشد ضد سرور و چهارگ کنند و بعد از نفتج تنقیه بسهل صفرا 

نمایند مازورموزد و گالنار در سرکه جوشانیده مضمضه کنند بعده مازوو طباشیر و گل سرخ و اقاقیا سائیده بپاشند و از سم و 

فور هریم یکدانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل سفید هلیله زرد در هریم دو درم فوفل کبابه قرنفل خولنجان عاقرقرحا کا

ها ساخته در دهن بدارند و اگر در لثه غفونت مستحکم شود بعالج آکله رجو  نمایند و هریم یکدرم کوفته سیخته بگالب حب

ل نمایند مثالً در سبب قو  که رطوبت و صدید بسیار از آن آید فلدفیون و بحب ضعف قوت سبب ادویه و غیر قویه استعما

سورتیجان بکار برند و نزد اعتدال ذردرند کور بپاشند و اگر سبب ضعیف که آرد عدس و آرد برنج بر دندان بپاشند ولیکن در همه 

د بریان سه نیم توله سائیده در گالب نیم دانه  باید که اول مضمضه بسرکه نمایند و بعد از آن دوا بپاشند و اگر شب یمانی سفی

فرماید که دائم به تنقیه دندان اعتنا نمایند و بسرکه در گالب بشویند و انداخته بگاارند و مضمضه نمایند نیز نافع بود شیخ می

د عاقرقرحا و سداب و ساذج اگر  ازین فائده نشود و در آنجا عفونت زیاده باشد بعد از آن کز مازج و فوفل و اگر مزاج بارد باش

هند  و عود و مصطکی و پوست ترنج و قرنفل و کبابه و بسبابه و جوز بو او قاقله وکندر و سعد  و بر لثه صبر و مرد مانند آن 

ب مانند آن بمالند و بسرکه عنصل مضمضه نمایند و بانسیون و طالیا بیند حلو بماند و اگر ازین هم قویتر باشد مویزج بخایند و آ

دهن بریزند و اگر زائل نشود عفونت ظهور بین نماید زعفران که از زاج سوخته یکجز و بیخ سوسن و زعفران هر واحد نیم حزو 

کوفته بیخته بعسل سرشته قرص ساخته باشند در دهن بمالند بعد از آن بسرکه صرف یا ممزوج بگالب مضمضه کنند و بقول 

ا آبیکه در آن ابهل پخته باشند حل کرده مضمضه کنند و قو  تر ازین آنست که ایالقی و جرجانی این قرص را در سرکه ی
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بگیرند کاغا سوخته درم زرینخ دو درم و نیم سم سماق زنجبیل فلفل سوخته قرص فلدفیون هر واحد دو درم و از آن و نوک و 

اقال  و اسقاط آن نمایند و گوشت جید یالصوق سازند و خرقه کتان بران گاارند و اشخار تنها چون بر عفونت استعمال کند 

ست که برویاند و اگر بعسل آمیخته استعمال کنند جائریست و آنچه تجربه شده اقاقیا زرتج  زرد زرنیخ سرخ نوره شب یمانی

گویند که عالجش فصد یاحجامت نقره قطع  صاحب جامع و کاملبسرکه قرص سازند بعده در ماءالعسل یا طبیخ ابهل بسایند 

رگ و اسهال بمطبوخ هلیله و تمرهند  و استعمال دوا  حادست و لثه را بعسل بمالند و حتی که خون از آن برآید بعد از  چهار

آن مازد و پوست انار جفت بلوط باریم سائیده با آب آس یا گبالب سرشته ضماد نمایند و اگر فائده نشود و داغ دهند و بعد آن 

و تردیج گویند که  مصنف حاو کزمازج و جفت بلوط و مانند آن پخته باشند مضمضه نمایند با آبیکه در آن گل سرخ و گلنار و 

بعد فصد و حجامت نوشیدن شربت عناب و شربت اجاص و یا جالب از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد تمرهند  و درم و غاا 

ک لحوم و حلویات قطعاً و تنقیه دماغ بحب بنفشه و تلیین مزرده ماشن بمغز بادام یا از درشم و یا از آلوبخارا مع مغز بادام و تر

طبیعت بمطبوخ هلیله ونقو   فواکه مع نیم دانگ سمقونیا  مشو  و شیرخشت و تمرهند  و مضمضه بسرکه که در آن گل 

ع و سعدد و سرخ و مازود آس و گلنار و غیره پخته باشند و استعمال سنون مطیب نکهت مثل اقاقیا و صندل و گلنار و گل سمن

کزمازج و رامم و مصطکی و فوقل و عود خام و سم و قدنفل و هلیله زرد هر واحد هفت درم مشم و کافور دو دانگ باریم 

سائیده بحریر بیخته وقت و یا گل را درامم و مصطکی و اقاقیا و سم و هلیله زرد و قرنفل و عود هر واحد یکدرم کافور و 

ه مفیدست و اگر فساد لثه بسبب انصباب رطوبات عفن دماغ باشد بمسهل بلغم واجب ایار  مشم هر واحد یکدرم قیراط سائید

تنقیه نمایند یا دیگر ایارجات بخورند که بقول اجالینوس در آنها تطیب نکهت نیز هست و بسکنجبین و خردل غرغره کنند و بعد 

گوید که تنقیه دماغ  بایاجات صرف نمایند اگر  کینطااز آن قرنفل سعد سنبل الطیب سم در شراب جوشانیده غرغره سازند ا

آب دهن و دالعت و لزوجت بسیار باشد و تشنگی کم بود واال سقمونیا بیامیزند و اگر جفاف مع طعم حموضت و عفوصت باشد 

و صعتر  اندر آن مورد و مازو و گل سرخ و صندل مثل الجورد و افتیمون آمیزند و چون تنقیه حاصل شود بر مضمضه سرکه که

و فوفل بسباسه و سنبل خوب جوشانیده باشند لزوم نمایندکه مجربست و اگر دندان سیاه باشند عنصل اضافه کنند یا عفونت 

گوید که بطرف مزاج علیل و قوت او نطر کنند و سببی که رطوبت را در بطون دماغ متعفن ساخته  بطر باشد اشخا را افزایند 

آن سبب پردازند پس اگر قوت و سن مساعدت کند فصد قیفالین کشانید و از اطعمه بر افضل و استخراج آن نمایند و بانقطا  

الطف او اقتصار وزند و از اطعمه غلیظ مثل لحوم بقر و نمکسو و منع کنند و حالوات جمله ترک نمایند و اگر از آن صبر ننماید 

رگ آس و گلنار پخته باشند و عصیر انگور مضمضه نمایند و آنچه از شکر سفید ساخته باشند تناول کنند و بسرکه که در آن ب

اگر مریض گل بخورد از آن قطعاً منع کنند که طین شدیدترین اشیاست در افساد عمور بعده استفراغ بمطبوخ افتیمون نمایند 
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ر روز حب االس و بعده تنقیه راس کنند بخب صبر ایارج یا بهر و اگر قوت مطاوعت کند و در بدن فضول باشد بعد از آن ه

برگ او پوست بیخ کبروز دفا  خشم و صعتر فارسی و پوست درخت توت و کزمازج و عاقرقرحا و فلفل سفید مساو  کوفته بر 

آن سرکه کهنه بمقداریکه بنوشند انداخته گرازند اگر گرما با شد ده روز و در سرمابست روز حتی که ادویه سرکه با جاب نمایند 

د باز بسایند و اندکی شب یمانی و قدر  نوشادر روز آن داخل کرده در سرکه آمیخته بدارند و بقدر حاجت و غلیظ یا خشم شون

گرفته بدان مضمضه نمایند یا هر روز ازدد القدر استعمال در سرکه حل کرده مضمضه کنند بتفاریق پس اگر مزاج حمور گرم 

حه برین تدبیر لزوم نمایند اگر مریض محتاج باستفراغ زیاده باشد و گردد واب  و سرد در روغن گل مضمضه سازند تا انقطا  رائ

ست بگیرند شار مشم یکجز و سفید نیم جز و گل قوت اطاعت کند از آن امتنا  نیست و این حب مصلح این بهزد مطیب رائحه

مثل عدس سازند و زیر زبان سرخ دو جزو و قاقله صغار یکجزو و فوفل و یم جزو سائیده قدر  قلیل کافور آمیخته حبوب پهن 

نگاهدارند و زبان را بر عمور بگردانند و اگر ازین حب در مزاج عمور گرمی پیدا شود تخم خرفه و طباشیر و نشاسته و ارد عدس 

اضافه کنند و مقدار کافور بیفزایند و مسواک استعمال نکنند که از دندان او حرکت کنند و ضعیف شوند و فضول بر آن منصب 

مگر وقتیکه از انصباب فضول امن حاصل شود و یقین شود که بدن واس مریض از فضول پاک گردیده مسواک با گردد 

آهستگی استعمال نمایند یا بچز  خشن دلم سازند و و آنچه از فساد عمود و عفونت آن مغ خروج خون از اصول دندان اشد 

ید که تنقیه بفصد و اسهال کنند و حفظ مزاج و قوت نمایند و عالجش زائد بر عالج ماکور بحسب زیادتی اعراض آن باشد و با

برالطف اغایه اقتصار کنند دبر مزورات معمول بسماق یا آب غوره یا آب زرشم صبر کنند و مورد و گلنار در سرکه تند پخته 

ده مکرر مضمضه کنند بغایت کثیر مضمضه نمایند پس اگر خون منقطع نشود فصد چهار رگ کنند و قثایا خیار در سرکه تر کر

تا خون تازه از لثه ظاهر شود بعده شب یمانی و نمم و اقاقیا و مر مساو  در سرکه مع پوست بیخ کبر جوشانیده و بدفعات 

مضمضه کنند و هرگاه الم در لثه ظاهر گردد بروغن گل مضمضه سازند و اگر این دوا اثر نکند فادفیون استعمال کنند گویند که 

ست مشابه فرقه القرنفل ابن بیطار گفته که اجما  د  که در آن اریال داخل است نیز مفیدست دارمال هند این حب مسم هن

اند اطبا بر جودت تاثیراو در اوجا  و قرو  و تشدید عمورد منع او از بعفن بگیرند کهر با دارمال هریم ربع رطل و با آب کرده

بجوشانند تا آنکه یم رطل پاو باال باقی ماند بعد از آن در قدر لطیف مطلی  بشویند بعده بر آن هفت و نیم رطل آب انداخته

بطین از خارج بپزند تا بقوام عسل آید و در ظرفی برداشته در سایه خشم نمایند بعده بگیرند از آن بیست مثقال و سائیده بحریر 

واحد یم مثقال مشم پنج کافور ثلث درم بپزند پس قرنفل جوز اوابسباسه عود هند  سافرج هند  صندل سفید کبابه هر 

کوفته بیخته بیامیزند و حبها مثل نخود سازند و در دهن دارند و اگر عفونت در نفس دندان باشد حم کنند و یا بسوهان بتراشند 

ضعیف مزاج و اگر در طرف او باشد و یا بر کنند اگر عفونت قریب بیخ دندان باشد و اگر قلع دندان بسبب مانعی مثل ورم لثه یا 
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غیره ممکن نباشد اصال  مزاج او و تنقیه او نمایند و صاحب او ازالبان و خرما اجتناب کند و بسرکه که در آن عاقرقرحا و 

کزمازج جوشانیده باشند و بسرکه عنصل مضمضه نمایند و سنونات مطیب استعمال کند و حب المسم در دهن گیرد و اسنان و 

خشن بمالد و بخالل پاک سازد و در شب روغن گل بمالد اگر در لثه حرارت بود بروغن بلسان اگر  لثه را هر صبح و شام بخرفه

در آن برودت مفرط باشد و مصطکی و قرنفل و عود بقدر  مویزج و عاقرقرحا بخاید و هرچه در تاکل دندان بیاید بکار برند و 

ند و بار مضمضه بسرکه تنعا نمئده این سفون مالند گل سرخ بهر نظافت و جالزید البحر نمم خاکستر صدف برابر بردندان مال

سعد تخم مورد مصطکی رامم زاج سر یم و درم قرنفل سه درم و باز مضمضه نیز آب شب یمانی کنند و ایضاً بهر پوشیدن 

سبب در بو  سنون آس و مازد و سعد و مصطکی و گل سرخ و رامم استعمال نمایند و اگر استرخا  گوشت لثه باشد و آن 

حدوث عفونت بود تشدید و نمایند بدانچه در بحث استرخا  لثه ماکور گردد و مضمضه از سرکه عنصلی که در آن بیخ کبر و 

پوست بیخ گره گل گردد تخم مورد هریم یم توله پخته باشند بکار برند و پیوسته چیزها  قابضه خوشبوذ  تریاقیت در دهن 

ست صندل گل سرخ هریم پنج درم سعد ابض پوست ترنج اذخر درامم کزمازنچ لثه دارند و این سنون نیز مطیل و مقو 

هریم سه درم قاقله کبابه بسبابه قرنفل مصطکی عودسم هریم دو درم سوده سنون کنند و ایضاً فوفل صندل بزرد در 

م سائیده سنون نمایند و هریم پنج درم هلیله پوست ترنج کزمازج هریم دو درم عودسم ساذج کبابه مصطکی هر واحد یکدر

اگر آرد جو انجیا بعسل سرشته بسوزند و شاخ گوزن سوخته هریم پنجدرم کزنمازج کف دریا نمم اندرانی هریم سه درم گل 

سرخ سعد صندل هریم چهار درم فوفل هلیله رامم هریم دو درم قرنفل مصطکی هر واحد یکدرم مشم کافور هریم یم 

 یند طیب نکهت و تقویت لثه و جال  اسنان نماید دانگ و نیم سوده استعمال نما

 عالج بخر از تعفن خلط در معده یا در جلد دهن

اگر بسبب خلط صفراو  در معده یا در جلد دهن باشد آب تمرهند  شیره زرشم با شربت انار شیرین ئ سکنجبین بنوشرند و  

سفید هلیله زرد هریرم یکردرم کوفتره بیختره     حب سم که از سم و کافور هریم یکدانگ طباشیر نیم درم گل سرخ صندل 

ست بر نهار و همچنین خوردن تریز یا خیرار یرا   ترین چیزها به این تناول مشمش رطببگالب حبها سازند در دهن دارند و نافع

 آلوترش یا شفتالو و اگر مشمش طب حاضر نباشد آب نقو  خشم آنرا بر نهار بنوشند و بدین آب مضمضره نماینرد و یرا نقرو     

حامض استعمال نمایند و استعمال پست جو با شکر و آب برف یا ملج آمیخته نیز مانعست و ایضاً برا  تطفیه حرارت معرده آب  

انار بشکر سفید و ترنجبین و یا تمرهند  بشیر خشت و ترنجبین و یا مارا رفیع شکر و آب تربوز بشکر سفید بدهند یرا بگیرنرد   

وشند و یا هر روز شیره عناب ده عدد و شکر سفید ده درم و سویق شعیر سه درم بیاشامند و سکنجبین ساده ده درم و مع برف بن

نقو  فواکه نیز نافع و عاا مزوره رمانیه یا حصرمیه یا زر شکیه یا ریباسیه یا سماقیه و لحم بچه مرغ بخورند و شرب گالب سر و 
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اند و و لحم سفید اترج در بجز که از حرارت بود و مجرب نوشته صبح قبل از غاا مفید بود و کاا شرب و مضمضه بزر قطونا نافع

سعد سنبل عود گلنار صندل سفید پوست ترنج قاقله رامم مساو  سائیده حبها بقدر نخود ساخته شب و روز یم حب در دهن 

و هلیله دقوق منقو  در آن یا دارند و اگر باین تدبیر صال  نیابد فصد کنند و مسهل صفرا دهند و یا استفراغ صفرا با آب انارین 

نبقو  مقو  یا مطبوخ فواکه نمایند و استعمال حبوب صبر تیر مفید و غاا  او باشیا  غسال مبرو غیر مستحیل بصفرا سازند و 

در اول صبا  بخوردن آن مبادرت کنند تا حرارت معده بجو  مشتد نگردد و بعد از آن ربوب فواکه قابضه مثل رب سیب و به و 

قوت بادهند و نقو  آلو و اطرایفل گشنیز خورند و خوردن انار و امرود و به نیز نافع و از گل سرخ صندل سفید هر واحرد   شربت

یکدرم کافور و قیراط هلیله هریم سه درم پوست ترنج یم مثقال طباشیر نیم درم کوفته بیخته با آب به و یا سررکه و گرالب   

ب کاسنی و قرص زرشم و قرص کافورد اغایه ترش از آب غوره سماق و زرشرم و  سرشته جهاد سازند و در دهن بگیرند و آ

انار دانه و آب لیمو بغایت نافعست و اگر سبب خلط بلغمی باشد اول بطبیخ تخم ترب و شبت و سکنجبین و نمم قی کنند بعده 

مایند و اگر احتیاج مسرهل باشرد از   گلقند و سکنجبین آمیخته بلیسند و بر اطرفیل صغیر یا گشنیز  و جوارش عود مداومست ن

مسهل بلغم و حب ایارج تنقیه کنند و خوردن ایارج فقیر الشبر بات متوالیه نیز مفید برود بعرده مطبروخ دارچینری قرنفرل دهنرد       

مصطکی سه ماشه و در اطرفیل اسطوخودروس یکتوله آمیخته بدهند و کثرت خوردن کرفس نافع و مصطکی و قاقله و قرنفل و 

خایند و عوز زنجبیل سعد کوفی کبابه کوفته بیخته بشهد سرشته حبها سازند و در دهن گیرند یا این حب در دهن دارنرد  کندر ب

گل سرخ صندل هر واحد دو درم برگ ترنج یکدرم عود نیم درم دارچینی سعد صعتر هر واحد یم مثقال سائیده بشراب یا گالب 

جوارشی که از سم المسم قرنفل جوز بواکبابه میل زنجبیل هریم نریم جرزو    سرشته حبها سازند و جوارش اترج بخوزرند ویا

قرفه اطراف آس رطب آمله سعد سنبل پوست ترنج فقا  ذخر مصطکی هریم یم جزو در مویز منقی دو چنرد همره معجرون    

و مصرطکی مسراو  در    سازند و هر روز بقدر جوز با شراب ریحانیب یا گالب بخورند و یا اطراف آس و ابهل و صغر و جوزالسر

مویز منقی سرشته صبح و شام بقدر جوز بخورند و برگ تنبول با فوفل و جوز بواد قرنفرل و عاقرقرحرا خروردن خیلری مفیرد و      

انطاکی گوید که اگر بجز متعلق از صدر و معده باشد تنقیه بمطبوخات مشرتلبر سوسرن و پرر سیاوشران و صرندل و انیسرون و       

ن مصنو  از سرکه که اندران مورد و مازود و غیره که در قسم اول بهر مضمضه گفته شد بنوشند که برزمقلی کنند بعده سکنجبی

ست و از ادویه نافعه نیست که بگیرند سم و خرقه و قرنفل سعد و سنبل و پوست ترنج و جوز بوا و عرود  این از مجربات خزاین

ام اینست که بگیرند سرشته حبها سازند و آنچه تجربه کرده هرو و قاقله مساو  و در گالب که در آن مشم حل کرده باشند و

عاقرقرحا الدن صمغ عربی صنوبر مصطکی قرنفل عود گشنیز مساو  و با آب عنصل تسقیه دهند تا سه چندان آن آب ماکور 

در قطع بخار و ست خشم کند بعده بصمغ عربی و نشاسته سرشته حبها سازند و هم او گوید که اینمعجون عحیب الفعل و النفع
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بو  بداز دهن و معده دو بران جال  صوت و هضم و تقویت و تطیب نکهت و سرخی لب و تشدید اسنان و لثه کند و بالجمله 

منافع او در معده و دهن آن بسیارست بگیرند هلیلجات برگ آس قرفه آمبله سعد سنبل پوست ترنج ففا  اذخرر مصرطکی هرر    

ابه قاقله کباز و زنجبیل هر واحد نیم جزو انیسون عود هند  گل سرخ صندل سفید رامم واحد یم جزو سم قرنفل جوز بواکب

بسبابه ماز و صمغ عربی برگ ترنج کندر صدف سوخته اطفاتر ابطیب فلفل طباشیر سماق گل ارمنی مروارید اشته بیخ سوسرن  

و کوفته بیخته در گالب و آب سیب و شراب جعد و تخم کرفس سمیعه ابسه بساذج هند  نفاخ تمام کافور بقم هر واحد ربع جز

خوشبو هرسه تر کرده پس عسل انداخته بر آتش مالیم حرکت دهند تا بقوام آید و تا مثقال بخورند و گراهی حرب میسرازند و    

خوردن اطرفیالت  و زنجبیل مربی نیز مفید برا  مطلق بجز استعمال برگ آس و جوزالسر و صندل و عود و افسرنتین سرائیده   

کنند و گویند که مداومت بخوردن قرصنعه قطع تجر ست و گاهی سداب و نعنا  با تمام اضافه مییب و عسل سرشته مجرببز

و صاحب مغنی نوشیدن شربت لیمو با سکنجبین سرفرجلی یرا رمرانی و     قرشی کند و کاا طال  جدید و در دهن گرفتن انتهی

گفته  شیخو حریف و شرب ماءالعسل یا ماءالشکر با آب گرم نافع نوشته  ترک شوربا اغایه چرب استعمال اغایه مقطعه شل مالح

که بعده ایارجات منقی فم معده استعمال نمایند و استعمال اطریفل صغیر و زنجبیل مربی و محناحی شامی خامته نافع و غاا  

ادیان و اذخر و مانند آن بنوشند او خشم از مطبخنات و کباب پر مصالح سازند و تقلیل شرب آب نمایند بلکه عوض آب عرق ب

فواکه و بقول رطب ترک سازند و مسواک از درخت تلخ مقطع مثل اراک و زیتون استعمال کنند و از ریه نافعه اینست کره هرر   

سرت و  صبح برگ آس یا حب آن سوده با مثل او مویز منقی سرشته بقدر جوز بخورنرد و در غنرا منرا بریخ کررفس نیرز داخرل       

دن جوز سرورهیل مویز منقی و مغز چلغوزه نیز نفع میکند و ایضاً این حب فوفل بگیرند فوفل قرنفل خولنجان ست خورهمچنین

هر واحد نیم درم مشم کافور هر واحد یم دانگ عاقرقرحا یکدرم صبر سه درم خردل یکردرم در طرال چروب سرازند و بقرول      

و جامع و  بصاحب کاملبجز معد  بلغمی فائده تمام دارد  صاحب خالصه هر بانداد کاسنی تازه باندک نمم جریش خوردن در

حاو  مینویسند تنقیه معده بقی بعد تناول اعایه مقطعه بلغم مثل ترب و ماهی شور و خردل و عسل نمایند و بعد از آن شرراب  

موسم گرما و نقرو    بنوشند و هر صبح سکنجبین ساده و گلقند هریم ده درم بنوشند در هر هفته یکدو بارقی کنند خصوصاً در

صبر و شربت افنستین دهند و در هر هفته یم مثقال حب صبر بدهند و تنقیه معده بحب ایارج و قوقایا با مطبوخ تربد نمایند و 

در بعضی اوقات اطرفیل صغیر سه مثقال با یارج فقیرا یم مثقال بدهند و اگ قرفه اشنه نمم الهرور  جروز بواقاقلره نراروین     

د همه کوفته بیخته حبها سازند و سه درم بخورند بمداومت تنقیه معده و تطیب نکهت کنرد و اغایره لطیفره    مساو  صبر دوچن

مجففه مثل لحوم طیور مطبخنه و مشویه و مصوص بسداب و کرفس خورند و یا مزوره ماس  نخود بمغز بادام دهنرد و شرراب   

صعتر و شیعر مقشر در آن نفو  کنند و از اطمعه غلیظره ومولرد    ریحانی کهنه بنوشند و کبابه و بباسه و قرنفل و عود زنجبیل و
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بلغم مثل ماهی تازه و البان و سمن و لحوم بره و فربه و چرب و از بقول و فواکه و حبوب مبرده مرطبه اجتنراب ورز نردوادمان   

د و شراب ریحانی و گرالب هرر   استعمال هلیله و بلبیه مربی بعسل کنند و کندر و مصطکی و قرنفل و قاقله و عود مداوم بخاین

واحد نیم رطل اگر مریض استعمال شراب نماید واال عوض او نیز گالب یا بیدمشم یا عرق اذخر بگیرند و عرود قرنفرل بسرابه    

مصطکی جوز بوهر یم دو درم جریش کوفته در خرفه کتان بسته بجوشانند  صاف نموده صبح و شام با آن مضمضه نماینرد و  

ست اگرر بجرز از معرده    خر و صندل سفید نمایند برین تدابیر او است کند و این حب مجرب و مطیب نکهتمسواک بسعدد و اذ

اشد بگیرند سیل قاقله جوز بوا قرمفل دارچینی خولنجان هریم سه درم گل سنع صندل سفید هریم پنج درم کافور نصف درم 

د دور دهن دارند طبر  گویرد کره اسرتفراغ بمطبروخ     مشم خالص ربع درم باریم سائیده بگالب مثل نخود حبها  پهن سازن

افتیمون نمایند و بعد از آدن ده روز ماءاالصول ایارج بدهند حتی که چون معلوم گردد که اخالط رقیق شدند سه شرربات ازیرن   

مره  حب بخورند گل سرخ افسنیتن رومی هر واحد پنج درم مصطکی دو درم عصاره السوس یم نیم درم صبر سقوطر  برابر ه

ادویه محموده مشو  در سیب سه درم همه را سائیده با آب برگ ترنج بسرشند و مثل فلفل حبها سازند وقت براقی مانردن دو   

ساعت شب سه درم بخورند بعد از آنکه دو روز دو بار بشوربا  اسفیدباج پرهیز داشته باشرند و بعرد عمرل آن زیربراج براطراف      

مدت یم شهر سه شربت بخورند اگر مزاج احتمال نماید و قوت اطاعت کند بعد از آن  حمالن و جد  غاا سازند و ازین دوا در

هر روز سه بار سنون ابیض در سرکه حلکرده مضمضه مایند و برا  تصفیه معده این معجون مرتب سازند هلیله سیاه و کرابلی  

سعد کوفی مصطکی عود هرر واحرد سره درم    زرد و هلیله و آمله هر واحد ده درم حب آالس ابیض کندر ذکر هر واحد پنج درم 

قاقله صغار اشنه سنبل الطیب هر واحد دو درم گل سرخ صغر نعنا  بادرنجبویه برگ ترنج هر واحد چهار درم زعفران ملینیم درم 

 باریم سائیده مویز منقی بسرشند و بعضی تخم خیار و تخم تربوز درین زیاده میکنند هر روز ازین معجرون کمیراروزن یکردرم   

بخورند و بهتر طریق تناول این آنست که خوب خائیده بخورند که نفع بعموره و تقویرت اسرنان میکنرد و ایرن معجرون گراهی       

بحسن تاثیر خود عنی میسازد و از سائر معالجات پرهیز و حبی که صاحب این علت برا  تطیب نکهت اسرتعمال کنرد اینسرت    

ل زیره کرمانی وقاق کند هر واحد نیم درم مشم سه حبه سائیده در شراب قرنفل دو دانگ اشنه بسباسه هر واحد یم درم فوف

 کهنه یا گالب سرشته حبها  پهن بسازند اگر خواهند یم حب از آن بخایند و یا زیر زبان دارند 

ردد اگر بجز بسبب سل یا عفونت یا تب بائی عارض شود عالج امراض ماکور نمایند بدانچه در بحث هر واحد مسطور گ خاتمه

و برا  رفع بجز از اشیا  ماکوله که بو  بد داشته باشند پرهیزند و اگر در مزاج گرمی باشد گشنیز خشم خشم یا کاسنی یرا  

کاغا نویا گیرد و یا گل ارمنی یا گل سرشو یا گل سفید که بهند  نپدول گویند و یا صندل فیرد در دهران دارنرد واال زرینرا و     

ست و دارچینی و فقا  اذخر دایر اد عنبر و مشم و سنبل و بادرنجبویه و عود و قرنفل که مجرب سلیخه و سعد و قاقله و بسبایه
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و کبابه و خولنجان مفرود و مجمو  بگالب بسته در دهان دارند یا بخایند و خائیدن سداب و برگ علیق و بعده مضمضه بسرکه 

طائی و یا تنبول در فم برا  قطع بو  بد ماکوالت نیز نرافع و  عنصل و استعمال سعد وزر بناد و بادیان هند  و یا رومی و یا خ

مضغ زرنب و مرو اطراف درم انگور و خیوط آن و فاغره و برد  سبز و عدس و چقندر خام و صغر و گشنیز سبز و کندر دموم و 

شرب طبیخ آن و اکل جوز بریان بسمن و فرنجمشم و باقال  خام و زیره کرمانی و اصل السوس مقشر و ابهل و اکل اشنه و 

خرنوب شامی وهان جبن  مشو  دیا برگ ینبوت بسرکه و یا حلبه و یامفر حب المحلب و مضغ و اکل سندرویا فوتنج نهرر  و  

ست و آکل ثوم نیز قاطع رائحه سرشته  خوردن کمون پیش از اگل کندنا یا گشنیز خشم هر واحد قاطع بو  سیر  پیاز و شراب

ردن نبات صغار ترب قبل از خوردن بیخ ترب مزیل رائحه آنست و بتجربه سوید  رسیده و ایضا برا  بو  آن قطع میکند و خو

رفع بو  ترب مختر  مولف اینست که بعد خوردن آن برگ نازک تمرهند  خائیده فرو برند و خائیدن سعد و کبابه و کاا نعنا  

طباشیر هریم نیم درم عنبر اشهب نریم مثقرال پوسرت    و عقب آن نوشیدن قدر  سرکه نیز بو  شراب قطع کند و اگر مشم 

ترنج فرنجمشم سیل زنجبیل کبابه بسباسه سعد کوفی هریم پنج درم صندل سفید بگالب سوده ده درم در گالبیکره صرمغ   

ر عربی مقدار دانگی در آن حلکرده باشند بسرشند و حب ساخته در دهن گیرند بو  سیر و پیاز و شراب و ماننرد آن از دهرن دو  

کند ایضاً مصطکی و ساذج و اشنه و پوست ترنج و برگ او و حب او و برگ تنبول و اسارون و زرنب و انیسون و زرنبا دو نعنا  و 

ست شیخ میفرماید که ادویه مفرده نجریه یعنی نلفع انوا  بجز مانند کندر و عود ند  فوفل و لیمو و پوست هرچه میسر آید نافع

سرخ و کافور و صندل و قرنفل و کبابه و مصطکی و بسباسه و جوز بوا و بیخ اذخر دار مال داشته و  و قرفه و پوست ترنج و گل

اطفار الطیب و سعد و قاقله و فرنجمشم و برگ ترنج و سنبل و نار مشم و زنجبیل و خولنجان و امثرال آنسرت و آنچره ایرن     

که در بجز پوست زرد اترج مجرب منست و ذا منفع فاغره ست سوید  گوید ادویه بدان بسرشند میبه و میسوسن و عصاره ترنج

و گرفتن مریا عصاره قنطریون دقیق یا شب در دهن و نهادن نقره خالص یا طال در دهان و شرب و مضمضه بسرکه عنصرل و  

ن سراذج  خوردن و نوشیدن در دهن گرفته عابه یا جوزالطیب و خوردن و خائیدن ترنجان یا بسباسه یا سعد یرا تنبرول و خرورد   

بمرات یا انیسون یا مر  شعیر و مضمضه بشراب کهنه و مالیدن در و  خمر مجفف هر واحد نافع و خوردن قرصرعنه بنران ترا    

ست و خولنجان و کرفس و اسارون و جوزالسر و حماما و عود بلسران و زرد و فلفرل و   یم ماه و نخوردن چیز  غیر آن مجرب

همه آنچه در قول شیخ گاشت و کاا خوردن حلبه و یا لیمون مالح و یا ویز  گررفتن   بنگ و طرخون و محلب و پسته و نعنا  و

پوست لیمون سبز و یار اسن و یا قسط هند  و خائیدن سداب و یا باقال و یا با دروج همه مطیب نکهت اندو زرنرب و زربنراد و   

اند ایرن حرب مسرمی بحرب     -بجز تجربه کردهست و آنچه الرها بر امزجه مختلفه در جمیع اقسام مضغ عنبر درین باب مجرب

ست گل ارمنی کتیرا قرنفل سعد انیسون عود هند  جوز بوا گشنیز مساو  کوفته بیخته بروغن بنفشه که جامع مجرب انطاکی
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در آن عنبر حل کرده و بحماض اترج در آن مروارید حلکرده باشند حبها مثل نخود سازند و در دهن بدارند و ایرن حرب مفرر     

ست و درین باب نظر او نیست و در آن شفا از برا  جمیع امراض معده و یاس اخالط و دافع بجز و بخار و مطیب نکهت مقطع

جالب بجز بیخ علیق و فثار الحمار و سرمق و نخود سیاه و طالیسغر  پنبه دانره و خاکسرتر خسرته عنبیرر او      از ادویهست و و فم

او  گرفته قرص بسته دائم در دهن دارد بجر فم آرد و انجره رویرخ بسرو  او   ست و اگر مسچوب محروث و بیخ انجیر خشم

که دخان سریماب مرورث بخرر و     سوید  گویدصعود کند حتی که کسی قریب او نشود پس باید که ازین ادویه احتراز کنند و 

مورث بخرست و اکثار اکل کنجد ام و تکرار استعمال مشم در طعام و شرب میاه معدنیه نیز مفسد لحم لثه است و تجربه کرده

 ست خصوصاً هرگاه چیزها  از ان در دندانها باقی ماندنیز ازجمله چیزها  پیداکننده بو  بد در دهان

 اورام زبان

و آن یا عام بود در جمیع زبان و عضالت محرکه او و یا در عضالت بدون زبان و یا در دهان بدون عضالت و ایضاً حار دمو  و 

سرت و  ست و ایضاض رنگ زبان دلیرل خلرط فاعرل   و یا بارد بلغمی و سوداو  و تشخیبص این لقسام مثل اورام صفراو  باشد

کثرت لعاب دهن در دمو  و بلغمی خشکی زبان در صفراو  و سوداو  و کثرت وجع در درم باشد و وجع تمدد  و ضربانی بر 

درم بر سوداو  داللت کند و گاهی زبان از خوردن سموم دمو  و شدت وجع و سوزش  اکثر تبشر دهان بر صفراو  و صالبت 

 مثل فطر و افیون درم میکند و تقدم سبب شاهد اوست 

 عالج ورم حار زبان

عالجش مثل قال  و حاره مو  و صفراو  نمایند و ایضاً در دمو  بعد فصد سررد و نضج ماده نبقو  مبرد یرا مطبروخ منضرج    

ست و اگر بسبب عظم ورم نوشیدن مسرهل متعرار باشرد    سهال بهتر از قی در اورام زبانمسهل صفرا یا مطبوخ هلیله دهند و ا

حقنه لین بعمل آورند و گاهی استغنا بدون فصد هر دو رگ زیر زبان حاصل نشود و بعد فصد نوشریدن شرربت عنراب و تلئرین     

الشرعیر نیرز در دمرو     ش و تغایره بمراء  طبیعت بمطبوخ فواکه مع ترنجبین و شیرخشت و خیارشنبر یا یماءالفواکه و نقو  مشم

افزاید مگر آنکه در خون نیز کثرت باشد و اشربه ترش مثرل  ست و گویند که در صفراو  فصد نشاید که حدت صفرا میمناسب

شربت تمرهند  و شربت آلو و یا نقو  تمرهند  ده درم و آلوبخارا و عنراب واحرد ده عردد و شریره خرفره و شرربت نیلروفر و        

ار و آب تربوز و تلئین طبیعت بحقنه لینه یا بمطبوخ هلیله و شاهتره و یا با اب انارین محصور بشحم و شربت و رد مکرر ماءالخی

چهرار   الثعلرب  عنرب نافع است و یا این مطبوخ بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هریم سه درم آلوبخارا سپستان عناب هریم ده عدد 

مکی هریم هفت درم تمرهند  پانزده درم شیرخشت ترنجبین هریرم پرانزده    درم گل سرخ پنج درم پوست هلیله زرد سنا 

درم یا مغز خیارشنبربست درم روغن بادام عوض ترنجبین کنند و صبح بنوشند و در امزجه متوسط وزن ادویه نصف سازند غراا  
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و جغرات و گرالب و یرادرین    لثعلبا عنبماءالشعیر بعده در هر دو نو  بهر رد  ماده درابتدا آب کاسنی و آب کاهو خاصه و آب 

آبها سماق آمیخته در دهن گیرند و یا گل سنع و عصی الراعی و پوست انار در گالب جوشانیده و یا مطبوخ گل سرخ و عدس و 

ست و کاالم زبان بمصبل یا ترشی ترنج یا ریبراس و  گشنیز مضمضه و غرغره کنند و مایدن شفتالو  رطب بر ورم شدیدالنفع

ست و مضمضه با آب گشنیز و آب خرفه و آب سماق و آب انارین درب توت هر واحد مفید که سیالن لعاب نمایند نافع مانند آن

هر واحد ده درم جوشانیده صاف نموده آب گشنیز سبز شرربت تروت داخرل کررده      الثعلب عنبو همچنین عناب ده عدد عدس 

چوشداده مضمضه کننده غرغرره بطبریخ عردس و     الثعلب عنبمضمضه کردن نافع و یا قدر  عدس در آب برگ کاسنی و آب 

آب گشنیز سبز قدر  خیارشنبر مالیده ورم گرم زبان و خناق را  الثعلب عنبپوست انارین شیرین نیز مفید و ایضاً مضمضه با آب 

ه نماینرد و  ست و اگر ورم فرو ننشیند عدس مقشر گل سرخ اصل السوس پوست انار کشم جوشانیده صاف نموده مضمضر نافع

در دهان دارند و چون ورم تحلیل و نضج نیابد و در آخر او احتیاج بمنضجات محلله افتد پس غرغره بمثل عسل در شیر حلکرده 

مثل طبیخ بیخ سوسن تنها یا با حلبه و مثل طبیخ انجیره و حلبه و طبیخ هادیان در روغرن ریرت پختره بعمرل آرنرد و هرچره       

در آخر ورم حار نافع باشد و در نیوقت ایارج فقیرا هم بخورند که تنقیه ماده غلیظ از فم معده کنرد و   درابتدا  ورم بارد بکار آید

اعغایه نیز از جنس منضج و محلل اختیار نمایند مثل کرنبی و قطعی بروغن کنجرده هرگراهورم بگشراید دهرد سرائل گرردد و       

قوابض مثل سماق و آس و عدس مقشر و برگ زیتون مطبوخ بماءالعسل و ماءالشعیر بعسل مضمضه کنند تا پاک گردد پس از 

و روغن گرل و   الثعلب عنبدر شراب قابض مضمضه نمایند و یا عوض شراب و برگ زیتون گل سرخ افزایند و مرهم که از آب 

ره مع و غیره در ورم حار آب انار میخوش و یا شربت غو بقول صاحب کاملعدس مقشر و گل سرخ ساخته باشند نفع میکند و 

آب خیار و اب تربوز بنوشند و گشنیز خشم در گالب جوشانیده و سماق مالیده مضمضه کنند و یرا بآبیکره در آن گرل سررخ و     

عدس و ثمره علیق پخته باشند و ایضاً باین آبها غرغره نمایند و بعرد سره روز برا آب تربروز و آب کاسرنی و آب کراکنج و آب       

ایضاً باین آبها مع اندکی لعاب تخم کتان غرغره سازند و بعد انتها بمطبوخ بابونه اکلیل  و آب کرنب مضمضه کنند و الثعلب عنب

الملم گل بنفشه شبت مرزنجوش قدر  مغز خیارشنبر مالیده مضمضه و غرغره نمایند و غاا سرماقیه و عدسریه و حصرر میره     

آب جوشانیده روغن بنفشه و لعاب تخم کتران و  سازند پس اگر ورم تحلیل نپایرد و بجمع مده گراید انجیر خشم چند عدد در 

لعاب تخم مرو آمیخته ساعت بساعت مضمضه کننند و اگر ورم خفیف باشد در انضاج او گرفتن آب گرم و روغن بنفشه در دهن 

جراحرت   کفایت کند و بعدالنفجار ورم مضمضه بشیر و یا بمسکه در روغن نمایند و یا پنبه را بروغن گل آلوده بر زخم دارنرد ترا  

پاک کند بعدهمرهم سفیداب استعمال نمایند و این حب نیز جهت زخم زبان مجرب آرد گرسنه آرد عردس جرو سروخته گلنرار     
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گاوزبان برگ حما شاهتره زباشیر نشاسته گل نیلوفر هرواحد یکماشه بسد سوخته یشب سوده هریم دو ماشه زهر مهر خطرائی  

 چینی هریم دو ماشه انزرت مدبر یکماشه کوفته بیخته ساخته در دهن دارند سوده صمغ عربی کتیرا تخم خرفه دم الخوین 

 عالج ورم بارد زبان

در ورم رخو بلغمی آنچه در قال  بلغمی گاشت بکار برند و یا به نضج ماده مطبوخ اصل السوس و بادیان و بادرنجبویه مع گلقند 

ر درد تنقیه بمطبوخ مقو  با ریاج و تربد و یا بحقنه حاد نمایند پس بدهند و غاا نخوداب بمغز بادام سازند بعد ظهور نضج در قا

غرغره با ریاج محلول با آب گرم یا در جوشانده مناسب کنند و مر  یا عسل تنها یا با صفر و قوتنج در زنجبیل آمیخته بر زبان 

و در دهان دارند و اگ تخم کرفس بیخ  مالند و بیخ سوسن و مویز و حلبه و انجیر جوشانیده صاف نموده غرغره و مضمضه کنند

اذخر بادیان بیخ بادیان افزایند تحلیل زیاده کند و ماءاالجهول مقو  بروغن بادام تلخ و روغن بیدانجیر دهند و غاا با شرورابا   

ها  خشم مر  و عسرل برروغن زیرت یرا روغرن جروز بدهنرد و        گنجشم و نخوداب با صعتر قدیره و کرویا دارچینی و قلیه

مضه بماءالعسل که در آن اصول و بز در حار پخته باشند و یا بمر  و غرغره بسکنجبین بزرد  یا عنصلی یا ماءاالصول نیز مض

مفیدست و یا بمطبوخ انجیر و تخم کتان  شبت مضمضه نمایند و پیاز و نوشادر و زنجبیل و نمم بر زبان مالیردن نیرز نرافع و    

ست و بقول حکیم علی حقنه حاد و اسهال با یارج و مضمضه معجون بعسل نیز نافع ضماد جور جندم و نطوخ زبان بحنا قریش

ست و بقول طبرر  اقتصرار بررا    بماءالعسل یا مر  و اجتناب از اغایه مولد بلغم و ذلم زبان با یارج و معاجین حاره این را نافع

ه نیمبرشت و مانند آن و ترک اغایه غلیظره و  لطف غاا مثل شوربا  تیهو و قیح و بچه مرغ و گنجشم و نخوداب و زرده بیض

استفراغ بدن بحب ایارج و حب صبر و جب قوقا یا در هر هته یکبار تا سه نوبت و غرغره بمویزج و عاقرقرحا و کزمازج و خردل 

سرعد  اسود مسحوق بمفتخ یابمر  نبطی مالح و دلم زبان بایارج فیقرا  مخمر و تبزق دائم نمایند و مصرطکی مرع مرویزج و    

نمایند و آب از دهن بریزند و  بعده زمانی راحت داده بروغن ناردین از روغن مصطکی یا روغن سنبل و مانند آن سعوط کننرد و  

در بعض اوقات شلیثا و دواءالمسم و مثرودیطوس و سنجرنییا  برزمان مالند و در بعض احیان اندک معجون القرویا دهنرد کره   

اگ تحلیل او مشکل گرده نظر کنند اگر با ورم درد باشد فصد سرور کنند در معالجه و بطریق  این ورم باین طریق تحلیل شود و

تطفیه سلوک نمایند بعد از آن طریق تحلیل و بقول شیخ درین ورم دور منتها  ورم جار بریخ بادیران سروخته بردبران مصروق      

ظ ماده باش زعفران و ایارج فیقرا هر واحرد یکمجرز   ست و گاهی در مثل این ورم و دربعض اورام حاره که در آن غلکردن نافع

مود کافور و مشم هر واحد ثلث جزو و شکر طبرز و یکجز و نصف همه را سوده بقدر دو دانگ در شیردختر حل کررده سرعوط   

میکنند و جالینوس گوید که پیر  شصت ساله را ورم عظیم در زبان عارض شد و چرون عهرد فصرد نداشرت او را حرب قوقیرا       

انیدم تا ماده باسفل کشد و اراده غالف بان او بضمادات بارد نمودم طبیبی خالف من کرد همان شب بیمار در خواب دید که خور
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صلب سوداو  بعد نضج مسهل سوداد هنردو یرا    درورمآب کاهو ر دهن و داشته است چون اجازت بان دادم صحت تام یافت و 

بادرنجبویه مع گلقند دهند و غاا نخوداب مع مغز بادام و از اغایه مولد سودا  هر بح مطبوخ اصل السوس مقشر نیکوفته گاوزبان

مثللحم بقر و بادنجان و قدید و ماهی نمکسو و اجتناب نمایند و بعد ظهور اثر نضج در قاروره بمطبوخ افتیمون یا حب او تنقیره  

با آب انجیر و لعاب حلبه و تخم کتان مضمضه نماینرد و  نمایند و بشیر خرما شیر نر مع اندکی روغن بنفشه یا کدو یانیلوفر و یا 

روغن سوسن با روغن کتان مع موم گداخته و یا پیه ماکیان و پیه بطر مع روغن تنقیه گداخته بر زبان مالند و برا آب بادیران و   

لریظ برا یارجرات کبرار     کرنب خیارشنبر مالیده با مفتیخ مضمضه کنند و بقول شیخ تلطیف تدبیر وجودت غاا و استفراغ اخالط غ

نمایند و غراغر ملطفه استعمال کنند و نقیع حلبه و طبیخ او بانجر و طبیخ حب الغار کوفته بمویز منقی و یا شریر زنران یرا شریر     

خرما یا شیر بز بعسل در دهن گیرند ایضا طبیخ خرما و انجیر به نبیند شیرین یرا بررگ انگرور عسرل خیارشرنبر در آب بادیران       

هن گرفتن فائده تمام دارد مدام تلئین طبیعت بمثل ایارج فیقرا و خیارشنبر کنند و همچنین انجیر و حلبه تخم کتان حلکرده در د

بیسرت درم انجیرر    جوشانیده روغن بنفشه و عسل و مغز خیارشنبر آمیخته غرغره نمودن مفید بود یا حلبه سری درم تمرهنرد   

نیم من آید صاف نموده مضمضه سازند و کاا غرغره بطبریخ اکلیرل الملرم     خشم سی عدد کوته در یکنیم من آب بپزند تا به

گل بنفشه تخم کتان حلبه نافع و یا بنفشه حلبه تخم کتان تخم مرد انجیر خشم اصل السروس هریرم    الثعلب عنبگل بابونه 

کره نصرف بمانرد نیمگررم     پنج درم پیه ماکیان و بطر هریم ده درم مغز خیارشنبر بست درنم دو سه رطرل آب بجوشرانند وقتی  

ست و گویند که عصاره کاهو و گشنیز و کاسنی اکثر در دهن دارند تا از استعمال مضمضه نمایند که ورم صلب زبان و فم را نافع

ادویه حار سرطان نگردد و مدام تلئین طبیعت بمثل ایارج صغیر و خیارشنبر نمایند و اگر سرطان گردد و زبان بزرگ شود و دهن 

ورم زبان که از شرب سموم عارض شود و عالج سموم نمایند و گویند که بررا  ورم   تعلیماند بجز قطع چاره او نیست گشاده م

زبان که از خوردن بیش حادث گردد و موشم پر آن شکم شکاقفته جگر را دو نموده گرماگرم بر زبان بستن و بعرد از یکپراس   

ت شام شوئربا  ابن عرس بروغن گاو پخته نوشیدن و بعد یم نیم پاس آب تجدید کردن و تمام روز هیچ غاا و آب ندادن و وق

 ست بخشد و ایضاً وزغ شکم شکافته بستن بتکرار عمل نافعنیمگرم وردن در پنج روز صحت می

 ثقل زبان و خلل کالم

رباط زیر زبران باشرد و یرا    ست از بطالن قوت تکلم یا نقصان آن و این یا خلقی بود و آن العالج است اال آنکه از قصر عبارت

عارضی بود و آن گاهی او افت در دماغ بود در مخرج عصب که بسو  زبان آمده و محرک آنست و گاهی در نفس شرعبه کره   

ست یا شیخ یا تمدد صلب آن یا درم یا تعقد یا قرحه و بثره بسو  آن رسیده و گاهی در نفس عنصل و سببش یا استرخا  زبان

ستن عصب یا قصر و کوتاهی رباط یا اندفا  فضله از دماغ یا آفرت عضرالت حنجرره پرس اسرترخا  آن      یا تفرق اتصال و گس
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ست و سبب او رطوبت رقیق بلغمی و گاهی رطوبت دمو  مائی میباشد و گاهی استرخا  زبران  منجمله اقسام استرخا  مطلق

ست فافا و تمترام و  م تغیر و لکنت پدا شود و از آنبدان حد رسد که کالم  شود یا متعسر گردد و اگر استرخا ضعیف بود در کال

بعضی صبیان را مدت عجز از کالم طول کند و بعضی مردم التغ و فافا را چون مرض حار عارض شود و بسبب ذوبان و تحلیل 

تشرنج  ست که چون طفل الثغ وان شود و رطوبت او اعتدال یابد فصیح گرردد و سربب   رطوبت زبان گشاده گردد و همین سبب

ست از رطوبت غلیظ ممد عضله یا سودا  مقبض و یا تحلیل رطوبت اصلی زبان و خشکی زبان یا امتال  عضالت محرکه زبان

دار بخارست و سبب تفرق اتصال یا خارج از بود مثل صدمه و عضله آن از حرارت مفرط و سبب تعقد اندمال جراحت و بقا  گره

بب کوتاهی  رباط یا خلقی باشد یا اندمال قرحه آنجا و سربب انردفا  فضرله از دمراغ ترورم      یا از داخال مانند غلبه خلط حاد و س

 تشرخیص ست و دفع ماده آن بر سبیل بحران بسو  اعصاب زبان و سبب آفت حنجره یا تمدد یا استرخا  حنجره باشرد  دماغ

بثره محسوس گردد و سببش همان باشد واال حال اسباب ماکور باید که بسو  زبان نظر کنند اگر در آن ورم یا تعقد یا قرحه یا 

تقدم وقو  سرسام یا صدمه موخر سر بپرسند اگر مریض اقرار تقدم سرسام نماید سببش انصباب فضله آن باشرد و اگرر بوقرو     

وم صدمه اقرار کند سببش بستن عصب محرک زبان باشد و اگر از هر دو انکار نماید ببیند که در زبران کوتراهی یرا تمردد معلر     

میشود و یا نه اگر کوتاه بود زیر زبان رباط و مالحظه نمایند پس اگر رباط ماکور کشیده نماید سببش قصر او باشد واال سببش 

تشنج زبان باشد بعده ببیند اگر زبان الغر و خشم نماید و تقدم حمیات حاره با استفراغ بسیار بر آن گواهی دهرد تشرنج پسری    

در زبان کوتاهی و تمدد و الغر  و خشکی  یافته نشود سببش استرخا  زبان باشد پس برنگ زبان  باشد واال امتالئی ود و اگر

نظر کنند اگ زبان سرخ و یا حرارت باشد استرخا از رطوبت  دمو  بود و اگر کثرت سیالن لعراب و انتفرا  بقابضرات بیشرتر از     

ات هائل نمایند اگر حواس و حرکات سالم باشند اسرترخا  محالت باشد از ماده رقیق مائی بود بعده بسو  حواس دماغی و حرک

خاص در زبان باشد و اگر کدورت حواس و بالدت حرکات دریافت گردد استرخا در زبان بشرکت دماغ باشد چنانچره در قرالج و   

 اگر ازین اسباب هیچ یم نباشد و آواز دادن و آغاز سخن دشوار بود سببش آفت حنجره باشد

 استرخاعالج ثقل زبان از 

بعدنضج تنقیه بلغم نمایند بدستوریکه در استرخا  مطلق مسطور شد و بقول شیخ اول تنقیه با یرارج صرغیر مثرل ایرارج فیقررا      

بشحم حنظل و نمم هند  و بعده و یارجات بار کنند بعد از آن فصد تنقیه دماغ بادویه خاص آن مثل قوقا یا تمامیه و بایرارج  

رطوبت غلبه خون نیز محسوس شود فصد عروق ربان و حجامت زیر زنخدان ضرور بود و بعد از تنقیه فیقرا غرغره کنند و اگر با 

معجون سیر و فالسفه و معجون اسطوخودوس و جوارش هند  و معجون هنرد  خورنرد و عرالج بغراغرر و دلوکرات لسرانی       

ات و ملطفات و تغرغرر و تمضرمض   دهاوامت تحریم زبان کننده و ادویه مخصوصه موضع در اکثراض مردلم بمحالن مقطع
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ست اینهمه گاهی خشم سوده بانهاست و آن مثل صغر و حاشا و خردل و عاقرقرحا و پوست بیخ کبر بلکه مثل خردل و کندش

بر زبان مالند و گاهی در آب جوشانیده بمر  و سرکه عنصل آمیخته غرغره کنند و گاهی دلم زبان نبوشادر مع رجبن یا مصل 

بسیار از آن سائل گردد و نفعمیکند و غرغره و مضمضه بسکنجبین عنصلی بسیار نافعسرت دوج اسرترخا و ثقرل    حتی که لعاب 

زبان را نیز خیلی مفید و هرگاه استرخا شدت کند و امتنا  الم گردد بقدر  فرفیون  کندش سوده مدام زبان و بیخ آن را بمالند و 

موخر داغ نیز نهند و گاهی از مثل این ادویه حبوب میسازند و بچیز  کره   ست که این ادویه و امثال آن بر گردن متصلواجب

مانع از سرعت انحالل آنها باشد مثل الدن و عنبر دراتینج و صموغ لزج سرشته بکرار میبرنرد از علرم السرطم دو درم حلتیرت      

ی کره در آن قردر  دج جوشرانیده    یکدرم مثل نخود حبها اخته یکی از آن پیوسته زیر زبان گاهدارند و مدام بسکنجبین عنصرل 

باشند و یا نوشادر فلفل خردل عاقرقرحا زنجبیل مویزج بوره ارمنی صعتر نمم هند  شونیز نرزنجوش کوفته بیخته در آب گرم 

آمیخته یا کوفته جوشانیده غرغره و مضمضه نمایند چند روز متواتر ئ احتیاط کننرد آب آن از حلرق رو نررود کره دریرن براب       

یا زنجبیل عاقرقرحا دارچینی هریم سه ماشه وج خردل قرنفل هریم دو ماشه مویزج دارفلفل فلفلمویه هر واحد  ست ومجرب

یم نیم ماشه جوشداده غرغره نمایند و یا صعتر یم جزو عاقرقرحا دل هر واحد نصف جزو زنجبیل ثلث جزو نوشادر ربرع جرزو   

ریم سه ماشه زنجبیل عاقرقرحا صعتر فلفرل شرونیز نمرم هنرد      در آب جوشانیده غرغره کنند و مضمضه خردل از وشادر ه

ست که  مضمضه مثل دج و عاقرقرحا و سررکه و خرردل و صرعتر و    هریم سه ماشه در اب جوشداده نیز مفید ثقل زبان بلغمی

ر ودرعاقرقرحا ست و یا بطبیخ بیخ ککبر و خردل و صعتزنجبیل و قرنفل نافع و و مضمضه از غوره خردل و عسل نیز از مجربات

مضمضه نمایند و یا خردل نیم کوفته و عاقرقرحا کوفته جوشانیده قدر  سرکه داخل کرده بعمل آرند و باید که بعد مضمضه هر 

روز فلفل و دارفلفل و نوشادر و خردل دو ماشه و یا زنجبیل زرنب شونیز هریم سه ماشه بسباسه پنج ماشه قرنفل چهار ماشره  

ائیده بر زبان مالند دوج ترکی و جوز بود دهان دارند و یا نوشادر و عاقرقرحا خردل کچلون سوده بمالند  نمم طعام هفت ماشه س

گاهی دلم زبان بمخیض یا مصل که در آنها اندکی نوشادر باشد نفع بخشد و دار شیشعان گل سرخ هر واحد یم مثقال اذخرر  

ر اشهب سرشته جهاد ساخته زیر زبان داشرتن و آب دهران ریخرتن از    قرنفل فرفیون هریم نیم مثقال نرم ائیده یا الدن یا عنب

ست و یا دارچینی حماما سنبل الطیب هر کدام سه درم ساذج هند  نانخواه زراوند و مدحرج و طویل تخرم  مجربات و الدمرحوم

سازند و یکدرم از آن کرفس شبت مصطکی انیسون سیسالیوس هر کدام یکدرم مروارید کهربا هریم دو درم کوفته بیخته حبها 

با آب گرم بدهند که استرخا  زبان را سود دهد و شخصی که از غایت استرخا مقطو  التکلم باشد باین منتفع گردد و شلیشرا  

ست و دحمرثا و مثرودیطوس و سنجر منیا و سوطیرا تریاق الاهب و القر و یا نیز شررباً و وکرا   که در جمیع امراض زبان مجرب

رقرحا دارچینی مویزج و خردل قسط هند  حند بید ستر مساو  باریم سائیده بلعاب خردل حبها اخته و یم حب نافع و اگر عاق
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ست و مداومت خوردن کرنرب و  در دهن دارند نیز مفید بود و داشتن پوست بیرون پسته در دهن و در ثقل زبان مجرب سوید 

غن آن و خوردن زبان شتر و شربت طبیخ آن و غرغرره بطبریخ   مضنع کندر مخلوط بمویزج و فلفل بمرات و خوردن خردل و رو

شحم حنظل بمرات و خوردن بورق مخلوط بنان و شونیز مخلوط در طعام و شرب ومیایی قیرات بجالب و مداومست اکل فندق 

محلرالت   ست و اگر از اسرتعمال و شرب حجرالمها باریم سوده هر واحد نافع و راز  گوید که کثرت کل جوز مورث ثقل زبان

سرت  تخفیف حاصل نشود و لعاب رقیق پیوسته ازدهان همی آید باید دانسرت کره مراده مررض رطوبرت بغایرت رقیرق سریال        

درینصورت محلالت را با قابضات ممزوج مایند چون در شیشعان بگل سرخ و فقا  اذخرطباشیر وبسیار باشد که دراینجرا دلرم   

ل و حصرم و آب فواکه قابض و در نیباب زنجبیل در آب لیمو سائیده بر زبان و مضمضه بجوامض و قوابض سود دهد مثل مص

ست و اگر استرخا بمشارکت دماغ باشد و مریض را در اعضا  دیگر نیز گرانی محسوس شرود  زبان مالیدن از مجربان کیم علی

یره  تدابیر کره در لقروه گاشرت    همچون ارباب فالج بروغن بیاانجیر و ماءاالصول امثال و عالج نمایند و سعوطات و غراغر و غ

استعمال کنند و چون گویائی طفل بطی گردد مدام بتحریم زبان و دلم او دسئیل لعاب از آن پردازند و چون عسرل و نمرم   

 ست اندرانی و سرکه و در ولم زبان او استعمال کنند نفع بخشد و احیار آن بر کالم محرک زبان و کشانیده کالم

 جعالج ثقل زبان از تشن

اگر تشنج متالئی اشد تنقیه بدن و دماغ نمایند بمسهل بلغم و حبوب الیارجات و غراغر منقیه بدستوریکه در تشنج امتالئی ذکور 

شد مع مراعات مزاج و دماغ تا گرم نشود و مود  بسرسام حار نگردد و بعد از آن را  تحلیل لطبیخ حلبه و انجیر و روغن شبت 

سرت و ادویره محلره    و اگر بروغن شبت یا روغ بابونه غرغره نمایند ودر دهان دارند نیز مجررب  و روغن مرزنجوش غرغره کنند

ملینه مثل بابونه کلیل و رطبه و مرزنجوش و شبت در آب جوشانیده و بر قفا ریزند و تکمید بیخ گردان و تضرمید پرس گرردن    

رند و تغریق سر بروغن گرم کنند و حلوا از روغن سرداب یرا   بدین ادویه نمایند و روغن خسته زردآلو بر زبان مالند و در دهان دا

روغن شونیز یا روغن وز یا وغن بادام تلخ یا روغن حبه الخضر ابار و حلبیه یا بادیان و عسلمرتب ساخته بر قفا ضرماد نماینرد و   

امتالئری و اسرترخا     آنچه در عالج استرخائی گاشت حسب حاجت بعمل آرند و صاحب کامل گوید که اگر ثقل لسان از تشنج

عصب باشد عالج او به تنقیخ بدن از حب ایارج و حب قوقایا و غیره ادویه منقی بلغم نمایند و پرهیز از اغایه بلغم و تدبیر مبرد 

و مرطب کنند و تدابیر و تدبیر مسخن مجفف نمایند و بعد تنقیه بدن غرغره بادویه که در بحث فالج مسرطور شرد مثرل ایرارج     

رقرحا و مویزج مع ماءالعسل یا سکنجبین عنصلی و آبیکه در آن صعتر و فوتنج جبلی و مرزجوش و مانند آن جوشانیده فیقرا عاق

باشند استعمال مایند زبان را با ایارج فیقرا و خردل و عاقرقرحا باریم سوده بمالند و بابونه اکلیل الملرم مرزنجروش تمرام هرر     

م سه درم جندبیدستر دو درم سائیده موم بروغن زنبق بقدر حاجت گداخته آمیزند و بر واحد پنج درم خردل عاقرقرحا شونیز هری
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قفا ضماد نمایند و بالجمله عالج او بسبب طول زمان ترک نکنند چه فضالت غلیظره ناحجره در مواضرع ضریقه صرعب بطری       

قلیل بدسرتوریکه در تشرنج یرابس     االنحالل میباشد و اگر تشنج نسبی باشد عالج نپایرد ولیکن برا  تخفیف یا بصورت یبس

مسطور شد شرباً و غرغره و تمریخا بترطیب کوشند و اغایه مرطبه و استحمام ضعیف نه برر نهرار اختیرار کننرد دانره بنفشره و       

ها  گردن و بن گوش مدام وغن بنفشه یرا کردو یرا برادام بمالنرد و      خطمی و موم سفید و روغن بنفشه ضماد سازند و بر مهره

و آب عصری الراعری و آب    الثعلرب  عنبها  ماکور و روغن نیلوفر و آب دهان بدارند و بشیر زنان و شیر خرو روغن نیمگرم در

گشنیز تر غرغره و مضمضه کنند و بر پس گردن ریزند و یا با آب نیمگرم و عصارات رطب نریم گررم و آبیکره در آن بنفشره و     

ر نطول و ایضاً روغنها و اشیا  مرطبه مثل لعاب بهدانه و لعاب تخم مررد و  نیلوفر فروجو نیم کوفته جوشانیده باشند بر موخر س

خطمی و پیه بطی و ماکیان استعمال نمایند و یا ضمده مرطبه مثل قیروطی معمول از روغن بنفشه و موم سفید یا روغن نیلوفر 

ضماد سازند و اگر ایرن شرحوم را بقردر      مرتب از روغن مغز تخم کدو بر قفا ضماد کنند و یا بشحم بط یا ماکیان و الیه میش

روغن بنفشه بگاارند و با اندکی بنفشه و نیلوفر کوفته بیخته و لعاب بهدانه آمیزند و نافع باشرد و ماءالشرعیر و شریر خرر یرا برز       

 بنوشند و باین شیرها وغن بنفشه آمیخته غرغره سازند 

 عالج ثقل زبان از دیگر اسباب

نپایرد اما در ابتدا بدسور استرخا  زبان اسرتعمال محلرالت و نطروالت    د چون مزمن گردد عالجآنچه بعد از سرسام عارض شو

بابونجی و انکباب بر بخار آن و مالیدن زبان بچیز  مسیل لعاب و اطع رطوبات غلیظ مثل نوشادر و نمم اندرانی و غیره نرافع  

باشد عناب پنج دانه اسطوخودوس چهار ماشه جوشانیده شریره  بود و فصد هر دو رگ زیر زبان بسیار مفیدست و ایضاً اگر با تب 

خیارین شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه بدهند و آنچه بسبب درم یا قرحه یرا بثرره باشرد عرالج آن نماینرد      

ین او العبه و شحوم بدستوریکه در مقام هریم مسطور شد و آنجا که بعد اندمال جراحت زبان گره و تعقد در زبان افتد برا  تلی

ست و آنچه بسبب کوتاهی رباط حادث گردد ربراط مراکور را   و دهان بر زبان مالند و آنچه از گسستن عصب زبان افتد العالج

اندکی در عرض قطع کنند بال تعمق بخوف قطع شریان بعده بسرکه و گالب مضمضه سازند دزاج و مانند آن ادویه یابسه سوده 

خون بند گردد و اگر از قطع ترسند جرم کنند و آنچنان باشد که ششه ابریشم در سروزن کررده زیرر ربراط      در آنجا بچسبانند تا

درآورند و باحتیاط ببندند تا رگها در رشته نیاید و بریده نشود و آن رشته را بگاارند و حرکت داده باشند ترا وقتیکره ربراط قطرع     

سرت اال آنکره درینجرا    انند عالج استرخا و تشنج امتالئی و یابس زبران گردد و رشته بیرون اید و عالج آفت عضالت حنجره م

غرغره استعمال کنند و آنجا مضمضه و نوکات و ادویه ممسکه در دهان بعمل آرند و مریض هنگام سخن گفتن نفس بازکشد و 

 ددعظیم کند و بتحریم صدر مدد  از هوا دهد تا عضله حنجره را بقوت بجنباند و سخن گفتن آسان گر
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 بطالن و نقصان ذوق و فساد آن 

ست و هر واحد از اینهرا گراهی بمشرارکت    بدانکه آفت بر قوت ذائقه از سه وجه وارد میشود که آن نقصان و بطالن و تغیر ذوق

اعضا  دیگر باشد و گاهی بسبب مرض خاص زبان از سوئمزتاج یا مرض آلی یا مشترک و طریق شناخت آن در آغاز امرراض  

مسطور شد از آن امتیاز نمایند بالجمله مراد از بطالن ذوق آنست که هیچ مزه از طعمها محسوس نشود و این گاهی  فم و لسان

بدان حد رسد که در حس لمسی زبان نیز قطور افتد و علیل میان حارد بارد امتیاز نکند قطع نظر از حلو و حامض و نقصان ذوق 

ریافت نشود مگر طعم بسیار غالب و بیشتر اهل هندر السبب کثرت تناول برگ تر مدرک گردد حتی که دآنکه مزه طعوم ضعیف

تنبول ضعف حاسه ذوق عارض میگردد ازینجهت در طعام نمم و افاویه چندان بکثرت میخورند که بر تنراول آن غیرر ایشران    

دیم اللات پندارند و سبب بطالن و قدرت ندارند و بر اکل طعامها  که در آن نمم و توابل باعتدال باشد رغبت نکنند و آن را ع

ست در عصب زبان و فساد ذوق عبارت از تغیر ذائقه است پس اگر سبب قو  باشرد بردون   نقصان ذوق در آمدن فضول رطوبی

چشیدن چیز  مدام طعمی از طعوم مناسب هر ماده چون تلخی یا شور  و مانند آن بر زبان محسوس گردد و اگر سبب ضعیف 

ن چیز  طعمی خالف طعم آن چیز مدرک شود و جمیع مطعومات را بیم ذائقه پندارنرد و سربب فسراد ذوق    باشد هنگام خورد

ست بر زبان یا بر جمیع اجزا  دهن یا بر معده یا سائر بدن و شناخت خلرط غالرب از طعرم آن خلرط     غلبه خلطی اداخالط اربعه

اینقدر خیال دارند کره درصرورت احسراس شریرینی اگرر       توان کرد بدستوریکه در شرو  امراض دهن در زبان ماکور شد لیکن

عالمات غلبه خون یافته شود دلیل غلبه خون باشد و اگر آثار غلبه بلغم موجود بود نشان بلغم حلو باشد و بصورت ادراک ترشی 

و مزه نمکرین دال برر   اگر عالمات غلبه بلغم یابند بر بلغم داللت کند و اگر نشان سودا دریافت گردد بر غلبه سودا گواهی دهد 

اگر بمشارکت دماغ یا معده یا غیر آن باشرد اصرال  حرال آنهرا نماینرد بدتوریکره در امرراض هرر واحرد           عالج بلغم شور باشد

مسطورست و ایضاً آنچه بمشارکت دماغ و معده باشد اگر مزاج حار و ماده رقیق بود بحسب بنفشه تنقیه کنند و بعد تنقیره سره   

رند و اگر ماده غلیظ باشد با یارج فیقرا و حب قوقایا تنقیه نمایند و اگر مزاج بارد و ماده سخت غلیظ باشرد  روز اطرفیل صغیر خو

با ایارجات کبار تنقیه کنند و بعد غراغر ناکور بکار برند و اگر بغیر مشارکت باشد عالج نفس زبان حسب واجب بفصد و اسهال و 

ه رقیق حار باشد بسرکه  و گالب یا شربت توت و آب گشنیز تر مضمضه کنند و اگر تبدیل مزاج نمایند پس اگر مزاج حار و ماد

ماده غلیظ باشد بسرکه عنصل قلع آن نمایند و اگر سخت غلیظ باشد غراغر ماکوره در استرخا  زبان استعمال کنند و در اغایه 

ام بکار برند و ایضاً در بطرالن ذوق بعرد نضرج    اشیا  حریفه مثل اشتر غاز و سرکه و خردل و پیاز بسرکه و سیر بسرکه و پلاخ

ماده منضج بلغم یا ماءاالصول از مسهل بلغم ایارج وحب شبیار تنقیه نمایند و بعده تطبیخ عاقرقرحا و مرویزج و خرردل بسررکه    
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ر و خردل مضمضه و غرغره سازند و نانخواه و دیگر اشیا  تیز مثل فلفل و خردل و بصل بخایند و اگر سرکه عنصل و سرکه کب

و عاقرقرحا و فلفل و صعتر و حاشا در دهان گیرند و بر زبان مالند نافع آید و نمم خردل نانخواه کوفته بسرکه آمیخته در دهن 

ست و یا زنجبیل فلفل دارفلفل زردچوب هریم یم ماشره نمرم سرنگ سره     نگاهداشتن مفید و متقول از بیاض استاد مرحوم

سه روز بر زبان مالند تا لعاب بسیار برآید و اگر حرارت مزاج ازین تدابیر مرانع آیرد سرکنجبین    ماشه بر سفال بریان کرده سوده 

عنصلی و گلقند بخورند و در بباس و گل سرخ و سماق جوشانیده سکنجبین یا ترنجبین برا مرر  آمیختره مضمضره و غرغرره      

مزاج باعتدال گراید قوت و فصل و سن مانع نباشرد  و صاحب جامع مینویسند که اول تعدیل مزاج نمایند و هرگاه  طبر نمایند 

تنقیه باین مطبوخ کنند هلیله سیاه و کابلی هر واحد پانزده درم افنستین افتیمون اسقولوقندریون هریم پنج درم اسرطوخودوس  

رم حشیش فافث هریم سه درم شکاعی با داور و جعده یم چهارم درم فو و موادایرسا هریم سه درم عنصرل مشرو  پرنج د   

تخررم کرررفس و انسرریون و بادیرران هریررم دو درم جوشررانیده صرراف نمرروده صررد درم از آن بگیرنررد و نرریم گرررم برراین حررب 

بیاشامندغاریقون یم نیم درم خربق سیاه یکدانگ اباریج فیقرا و ثلث درم بعسل سرشته حبها سازند بعده هفت روز صربر کننرد   

هر سه بقدر سره درم و نریم باشرند بعرده غرغرره از مرویزج یرم درم         پس تنقیه راس نمایند بحب ایارج و حب صبر منتن که

عاقرقرحا دو ثلث درم خردل اسود یکدرم سعد دو ثلث درم رب السوس نیم درم سائیده در عسل محلول بر  آمیختره نماینرد و   

با غرغره کنند پرس بغرغرره   بعد از آن با اب گرم که در آن اندکی از روغن بید انجیر یا روغن یاسمین چکانیده باشند سه چهار 

مسطئر بدفعات کثیر غرغره سازند و میان هر غرغره فاصله سه روز دهند و اگر فائده نکند تریاق کبیر متواتر بر زبان مالند و هر 

روز دو دانگ معجون انقرویا بخورند و بلحم حمل بریان غاا سازند و با اندک زهره کلنگ و بروغن مصطکی در روغن نراردین  

کنند و اگر معده او بسبب انجالب رطوبات از سر بسو  معده ضعیف گردد و بحقنه موافقه تنقیه نمایند و معالجه بعضری  سعوط 

درین علت قبل تنقیه بنوشانند ماءاالصول بروغن بیدانجیر و بیتوت با ریا  و اصال  غاا کرده شد و صحت یافت و آنچه خلقی 

تنقیه بدن بحسب خلط غالب کنند بعرده دمراغ و دهرن و زبران را      و در فساد ذوقیرد بود و یا از ضربه و مقطعه افتد عالج نپا

باستعمال غراغر مناسبه پاک نمایند و بتعدیل مزاج پردازند و ترک مولد آن خلط کنند پس اگر مجمو  طعمها تلخ دریافت گردد 

تعدیل غاا ئ دلرم زبران بمجلرالت مقطعره     تنقیه صفرا بسمبل آن نمایند و غرغره سکنجبین یا مصل کنند و اصال  مزاج و 

سازند و اگر شیرین معلوم شود درصورت غلبه خون فصد کنند و مسهل صفرا دهند واال از مسهل بلغم تنقیه کنند و اگرر تررش   

محسوس گردد درصورت غلبه سودا تنقیه آن نمایند واال در ترشی و شور  هردو مسهل بلغم دهند و هر دو مضمضه و غرغره 

  بطالن ذوق گفته شد بحسب حاجت از آن مضمضه مایند و مضمضه عاقرقرحا در سرکه و گرالب جوشرانیده در ازالره    که برا
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ست و ایضاً در ماده بارد غرغره بمر  و سرکه و نمم و خردل سفید ناخوشی طعم دهان نیز نافع و از بیاض استاد مرحوم منقول

 است 

 عظم اللسان و ادال  آن

اهی بدان حد رس که در دهن نگنجد و از دهن خارج گردد و مریض بررو آن و بر هضم هر دو لب برر آن  بدانکه بطر  زبان گ

قادر نباشد و این را ادال  اللسان نامند و بقول شیخ عظم زبان گاهی از غلبه خون و گاهی از کثرت رطوبت بلغمی مرخی میباشد 

آن را تشرب کند و ادال  گاهی سبب وذم عظیم زبران و گراهی   ست که زبان و نزد بعضی سببش انحدار رطوبات فضلی دماغی

عند خناق عارض میشود و پس در عظم زبان به بینند اگر رنگ زبان سرخ و عالمات غلبه خون و حرارت یافته شود و از رطوبت 

گر آثار هر ماده که در ورم دمو  باشد واال از بلغمی و در ادال  اللسان ورمی از رنگ زبان بر خلط فاعل او استدالل نمایند و دی

زبان مسطور شد زبان توجه نمایند و در ادال  خناقی وجود خناق بر آن گواهی دهد عالج در عظم دومی و آنچره از مراده حرار    

باشد بعد فصد قیفال و رگ زیر زبان و تنقیه بمسهل صفرا و نوشیدن اشربه مطفی و مغلظ خون مثرل شرربت انرار و ریبراس و     

ات حامضه و قابضه مسیل لعاب مثل مصل و ترشی ترنج و ریباس و انار ترش و زبان مالند و بسماقیه و حصرر  عناب مدام قطع

میه غاا سازند و در رطوبی بعد تنقیه بسمهل بلغم و ایارجات بنوشاور نمم مع مصل و یا بنمم و یا نوشادر بسرکه و یا زنجبیل 

م زبان نمایند یا بگیرند زنجبیل و فلفل و دارفلفل و نمم الهرور  و باریرم   و نوشادر بسرکه و یا بعاقرقرحا و نوشادر مدام دل

سائیده بر زبان بمالند که بحج خود عود کند و بقول بعضی شوره و نمم بر زبان مالیدن و از مطبوخ تخم کتان و حلبه و انجیرر  

را بسرعت الغر کند و مالزمت فالسفه در  ست و گویند که دلم زبان بمعجون انفر و یا زبانمضمضه کردن عظم زبان را  نافع

و صاحب جامع مینویسند کره   طبر  ست خصوصاً در شیخوخت و بگنجشم و لحوم بریان غاا سازندامراض زبان کثیرالمنفعت

در ادال  اللسان اگر سببش کثرت خون حاد باشد فصد قیفالین نمایند و میان هر دو فصد فاصله سره روز دهنرد بعرده بمطبروخ     

و تمرهند  و غیره تنقیه نمایند و اگر نوشیدن دوا دشوار باشد بحقنه الهینه استفراغ کنند و بعد تنقیه تام این حقنه بعمرل   هلیله

آرند جو مقشر کوفته صد درم و عناب پنجاه عدد و سپستان یم کف و برگ اسپغول باقه برگ خباز  باقه سبوس گنردم کرف   

نیده صاف نموده بست درم روغن بنفشه و سی درم شیر زنان برر آن ریختره یکبرار    مغز بادام مقشر کوفته بست درم همه جوشا

صبح و یم مرتبه وقت خواب حقنه کنند و غاا نمایند بزرده زیر باج یا حسوه آب سبوس که برر آن مقردار صرتلح از شریر خرر      

شند صاف نموده و هرم وزن آن  ریخته باشند و با آبیکه در آن گل سرخ و عدس و گشنیز خشم هر واحد یم کف جوشانیده با

سرکه آمیخته مضمضه نمایند بدفعات متوالی و خرقه مبلول باین آب سرد کرده بر زبان بپیچند و بشیر دختران مضروب برا آب  

از تغیر مزاج و انحالل قوت و انحرالل طبیعرت   . طلع سعوط کنند و اگر این تدبیر فائده نکند فصد هر دو رگ زیر زبان کشانید 
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فل نشوند و از رعاف حار کنند و اگ یکی ازین اسباب پیدا شود معالجه او متوجه شوند و در آن استسقا نمایند تا دمو  علیل غا

بهالکت نگردد و اگر سببش صفرا باشد همین تدبیر عالج کنند اال در مسهالت چیز  از سموقنیا زیراده کننرد و کشروث ترازه     

ند و اگر سببش رطوبت رقیق فاسد باشد حنه که در لقوه و فالج بکار آید استعمال بسرکه بخورند و مزاورات او با آب حصرم ساز

نکنند حتی که مزاج او عود کند بعده بمعالجه او اعاده نمایند بدستوریکه مسطور شد و در بعض اوقات زبان بعسل تنها و یرا برا   

یشوند و چرون ورم بتحلیرل شررو  کنرد و لعراب      صعتر بمالند و گاهی عند تغیر مزاج مجتاج بفصد باسلیق یا حجامت ساقین م

منقطع نگردد و بسرکه که در آن گل سنع و گلنار مازو و مانند آن اشیا قابضه جوشانیده باشند مضمضه نمایند و اگر سببش سودا 

د نکنند و چون باشد تنقیه بمطبوخ افتیمون نمایند و غافل نشوند و در عالج او مبادرت نمایند تا که مزاج متغیر بحدت نشوذ فص

تررین  در مزاج حدت پیدا شود فصد باسلیق نمایند و دوا نباید آشامید و اگر از استفراغ مانعی نباشد مطبوخ لین دهند و بر لطیرف 

اغایه اقتصار کنند و بحفظ قوت و مزاج پردازند و چون عقل او متغیر گردد بعالج مالیخولیا مع عالج زیان مشغول شوند و از آن 

د تا درم صلب نگردد و از جنس سرطان نشود و ادال  اللسان که در خوانیق عارض شود عالج خناق نماینرد و شریخ   غافل نشون

 فرماید که استرخا  زبان چون بصبیان عارض گردد و پرهیز و تغایه بعصا فیروفواهض کفایت کند می

 ضفد  اللسان

زرگ شود منع تکلم کند و الم شدید آرد و مدام لعاب از دهن ست مانند غده سخت که زیر زبان حادث گردد و چون بو آن ورمی

سیالن کند و تشبیه او بضفد  بهر آنست که رنگ او مرکب از سرخی رنگ زبان و سفید  ماده و سربز  رگهرا  او همچرون    

لون غوک بود و نزد بعضی وجه نسیه آن بفضد  به جهت مشابهت بسر ضفد  اسرت لهراا بعضری قردما ایرن مررض را روس       

اند و ماده آن خون غلیظ یا بلغم غلیظ لزج باشد و فرق میان  دو ماده چنان کنند که مالحظه نمایند اگر ضرفد   الضفاد  نامیده

سنع و با سوزش باشد از ماده دمو  بود اگر سفید و سخت اشد بلغمی بود عالج در دمو  تبریدیکره در قرال  دمرو  گاشرت     

نند و بمسهل صفرا تنقیه دماغ کنند و در بلغمی بعد از نضج مسرهل بلغرم و حرب ایرارج     بدهند و فصد سرر و نمایند وزلو بچسبا

دهند و بعد تنقیه نوشادر و مازو و باریم سائیده پیوسته بر زبان مالند و سرکه و نمم در دهان دارند و چون سود ندهرد ادویره   

سورنجان تلخ مساو  با سررکه سرائیده برر ضرفد       اکاله مقطعه نوشادر لزج سوخته و زنگار و بیخ سوسن و مرمکی و سهاگه و

بمالند و دیگر ادویه حاده قوایه که در بواسیر الف و قال  گاشت و فصد رگ زیر زبان بعمل آرند و ضماد و زنگار کاا گلنار ذراج 

ر هم صحت نشود و کاا قلقطاره و مازو و زاج مساو  و بعد آن مضمضه ببرگ زیتون و پوست بیخ کبر نافعست و اگر ازین تدبی

شق کنند و ماده آن بیرون آرند و بعد برآوردن آن بسرکه و آب مضمضه نمایند و یازاج سوده بچسبانند و بمراهم ملحمه تدارک 

سرت و زاج  جراحت نمایند و باصال  مزاج پردازند و بقول شیخ از ادویه ممدوحه در آن مالیدن صعتر فارسی  پوست انار و نمم
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سفید  بیضه سشرشته زیر زبان نهادن مجرب اوست و گویند که شب یمانی بیخ سوسن زعفران مرمکری  سوخته و سودنجان ب

گویدکه چون ضفد  صلب گردد صرفر نریم درم زوفرامی خشرم      طبر تازه و مساو  کوفته بیخته بر ضفد  مالیدن مفیدست 

ه بر موضع ضفد  بمالند تا خراشیده شود یکدرم آهم صدف بحر  دو درم همه را سائیده با مثل آن شکر طبرز و جریش آمیخت

و بعد از آن مضمضه بسرکه کخه در آن شاخ آید و گلنار و قشار کندر جوشانیده باشند بکنند پس بروغن گل مضمضه نمایند تا 

بر  وجع ساکن شود و اگر خون از موضع برآید ذر در گلنار یکدرم قشار کندر یم درم مردو ثلث درم باریم سائیده صاف نموداه

نمود باینطور که از درم هر دو شرریان  انجامید ابوماهر امر بعالج او از آهن میموضع متفر  بپاشند و چون ایام ضفد  بطول می

ها بین او زیر زبان را بصناره گرفته کمبود نمایند که در بریدن آن بسبب عدم حبس خون خوف هالکت است پس گوشت صلب

دک نمم آلوده در آن موضع پر کنند در و زدم پنبره را بررآورده مرهمری کره در آن سرفیداب و      بردارند و پنبه کهنه بسرکه و ان

مرادسنگ و روغن گل و موم باشد در آن گاارند و اگر بر موضع مواد منصب گردد وضع محاجم بر ساقین تحت ثدین نماینرد و  

زبان عظم پایرد و از حرکت او را مرع کنرد زیرر     علیل را بخوردن ملینات طبیعت دائم سر کنند و اگر ورم عظیم گردد حتی که

ست که باورم درد نباشد و اگر بلرو  الرم باشرد آب بررگ     زبان شرط خفیف بزنند و قطران در سرکه حلکرده بمالند و این وقتی

ده باشرند  اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب شم انار بر  اگر وقت او باشد واال آب شحم انار کهنه که بر آن اندکی سرکه چکانی

بگیرند و آب برگ اسپغول اگر یافت شود واال شیاف او محلول در سرکه بگیرند و بر همه ربع وزن آنها سرکه غیر کهنه بریزند و 

بعده خرفه کتان باین آبها آلوده بر زبان بچینند و در بعض اوقات امر کنند که این آبها ساعات متوالیه در دهن گیرند کره ازیرن   

گکردد و اگر قوت اطاعت کند طبیب از فصد بدفعات متوالی نفع کند و از تلیین طبیعت نیز هرگاه رافع نباشد و  تدبیر درم تحلیل

ابوماهرگاهی امر میکرد که عدس را بخیسانند حتی که منتفخ گردد پس در سرکه جوشانیده این عدس را مریض در دهن بگیرد 

دهن بپاشند و آنچه در معالجه او هنگام عظم لسان مع وجع تنقیره بفصرد    و ایضاً گاهی امر میکرد که عدس را کوفته بیخته در

اسهال استعمال کرده میشود بشیردختران بدفعات کثیرست و این تدبیر وقتی است که مزاج بکیفیتی متغیر نگرردد و اگرر مرزاج    

تدال عود کند بدستوریکه ماکور شد متغیر شود معالجه زبان متورم ترک کندد و در اصال  مزلزج مشغول شوند و هرگاه مزاج باع

بمعالجه استمرار نمایند و اگر بعد معالجه مزاج او بحالت طبعی رجو  نکند و عقل او متغیر گردد این عالمت هالکت ملیض ست 

م پس درینوقت بعالج او مشغول نشوند و بعض اطبغا در ضفد  بمص آن از انبوبه امر میکنند تا آنکه شکافد بعده معالجه بمراه

که آب کاسرنی و آب   گویندمینمایند و از رسیدن آب سرد با آن منع میکنند و وقت تشنگی آب سرد بقمع در حلق او میریزند و 

ست که سببش حار باشد و کاا از رورد سائیده در گالب آمیخته دهن گرفتن و کاا و خروخ ترازه   نافع ضفد  الثعلب عنبکاهو و 

سقوط کیسه ضفد  سررفه بشرب پیردا شرود اصرل السروس اسرطوخودوس عنراب گرل           مالیدن و کاا جغرات مفید و چون بع
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نیلوفرخطمی بعرق عنبالثعلب جوشانیده نبات داخل کرده بدهند بیخ شفتالو برگ سپتان برگ تنبیلی هریم دو تولره جوشرانیده   

 نددارفلفل بزرکتان اصل السوس خطمی نیز د ضفد  میکن الثعلب عنبغرغره نمایند و غرغره کوکنا 

 حرقت اللسان

ست چندانکه بحد تب نرسد و یا تناول چیزها  تیز و شور و تلخ و بغایت شریرین مثرل   سبب سوزش زبان حرارت معده یا دماغ

ترین اسباب درین مثرل حمیرات حراده اورام باطنره     -عسل و معطش شدید و با ریزش ماده حاده محرقه لااعه بر زبان و عظیم

ست که اگر با تب دورم احشا بود سببش همان باشد واال بعالمات مخصوصه حررارت  همیناست و طریق تشخیص این اسباب 

دماغ و معده که هریم بمقامش مفصل مسطورست نظر کنن هرچه از آن هردو یافته شود باعث حرقت همان باشد در نه حال 

ورام و گشادن دهن منع کند و حبیکه از مغز تناول اشیا  ذکوره بپرسند عالج در جمله انوا  مریض را از خوابیدن بر پشت و از ا

تخم خربزه و چنارین و کدو و بادام شیرین و نشاسته و کتیرا و ترنجبین ساخته باشند مدام در دهن دارند و ایضاً دانه آلوبخرارا و  

و لعراب   لثعلرب ا عنرب دانه تمرهند  و شکر مجاز و العبه و عصارات مبرده چون آب کاهو و گشنیز و آب خرفه و آب بارتنگ و 

اسپغول و بهدانه در دهن دارند و بدان مضمضه کنند و ایضاً سرکه و گالب و مانند آن و آنجا سببش حرارت معده و دمراغ برود   

تشرب این چیزها نیز نمایند و دیگر نقوعات ملینه و مبردات معده و دماغ بنوشند و کافور بر زبان مالند و درصورت انصباب خلط 

ست حار بمسهل و غراغر تنقیه نمایند و مضمضه که از دوغ برا  حرقت زبان که از اشیا  حاده باشند براالساعه حار بدستور نزله

برا شرکر و آب کاسرنی بانردکی      الثعلرب  عنرب و آنچه تابع حمی  یادرم شکم باشد عالج آنها نمایند و فصد باسلیق و دادن آب 

ست که درین مرض بمزاج مریض نظر کنند اگر احتمرال  را نافع و واجب خیارشنبر و کشکاب بروغن بادام نیز ورم اندرون شکم

فصد و اسهال داشته باشد یکی از آن یا هر دو بعمل آرند و بقول شیخ اگر درینجا خلط لزج باشد بروغن مسح بر زبران کننرد و   

نات و العبه و عصارات و شحوم تعهد تدائین زبان و سر و مضمض با دهان مثل روغن نیلوفر و بنفشه و روغن گل و موم و روغ

طیور نمایند و بعضی عالج این بدلم نعنا  میسازند و ایضاً از سرکه که اندرون مورد و گلنار جوشانیده باشند مضمضه سرازند و  

گیالنی گوید که بمزاج مریض نظر کنند اگر متحمل باشد تنقیه بمطبوخ اقتیمون کنند و لرزوم شررب بسرکنجبین نماینرد و از     

بر زیر باج اقتصار ورزند و بعده هر روز سه مرتبه مضمضه کنند و دفعه اول با آب گرم و دفعه دوم بشیر تازه و سکرالعشرر   اغایه

و دفعه سوم بسرکه و روغن گل پس اگر از حم لسان یا سنان لعاب بسیار از دهن جار  شود بهمین سرکه مضمضره کننرد و   

اگر مزاج مریض متغیر نشود و قوت ضعیف نبود فصرد قیفرال کننرد و معرادوت      ساعت در دهن دارند تا آنکه مرض زائل شود و

بنوشیدن مطبوخ کنند و در مطبوخ بر هلیله و تمرهند  و عناب و آلو و گل سرخ و بنفشه و مانند آن زیادت نکنند بعرده بررگ   

ر دهن دارند و بعد طعام باز هلیله در دهرن  مورد بنمم چند مرتبه بخایند و اگر زائل نشود و هلیله زرد سوده بر زبان بمالند یا د
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بگاارند و آب دهن بریزند و بعد هضم طعام آب دهن فرو برند و بعد تنقیه موافق نافع از هلیله زرد درین مرض نیست و هرچره  

 در شقاق اللسان بیاید اینجا نافع شناسند 

 شقاق اللسان

  ترش یا شور بو  رسد سوزشی الحق گردد سببش یا یبوست مزاج یعنی ترقیدن زبان و این از خوردن مانع آید و هرگاه چیز

دماغ و سرایت آن بزبان و یا بخارات اخالط محترقه مجتمعه در معده و یرا خروردن اشریا  تیرز چرون آهرم و غیرره باشرد و         

باشرد واال از  تشخیص این اسباب چنان کنند که اوال از مریض حال خوردن چیز  نیز بپرسند اگر اقرار آن کند سرببش همران   

حال تقدم بیخوابی و دیگر آثار یبوست دماغ سوال نکنند اگر باشد از یبوست دماغ بود و نه آمدن جشا  دخانی و آثار فساد معده 

اگر سببش یبوست دمراغ باشرد لعراب     عالجو خروج اخالط سوخته احیاناً بقی دریافتکنند که این نشان صعود انجره معده است 

تجر  نمایند و ماءالقر  و عرق شیر ساده و دیگر مرطبات دماغ که در عالج امراضی و دماغی یابس مسطور  اسپغول یا ماالشعیر

شد بدهند و اسپغول تنها یا با قدر  نبات و یا بهدانه و یا کتیرا در دهن گیرندو ودر آب از آنها لعاب برآورده مضمضه کنند و در 

آن برآید و قیروطی روغن بنفشه و هرچه مرطب باشد بر زبان مالنرد و روغرن   دهن گیرند و کف خیار که از دهم قطعه آن بر 

بادام و روغن کدو و یا شیردختران و لعاب اسپغول و روغن بنفشه برهم زده در بینی چکانند و هر روز روغن بنفشه مع روغن زرد 

حقنه کنند و ماءالجبین اگر وقت او باشد واال شیر مصفی بر زبان مالند و اگر فائده نشود از ماءالشعیر و روغن بنفشه بدفعات کثیر 

خر بنوشند و کله پاچه و بیضه نیمبرشت و گوشت جوجه مرغ و حلوا آن بخورند و از چیزهرا  تررش و تیرز و نمکرین اجتنراب      

و اطرریفالت و   نمایند و ترک جمله استفراغ و جما  کنند و اگر از ارتفا  بخارات معده باشد تنقیه معده از ماده محترقره نماینرد  

هلیله مربی و آمله مربی و معجون مرجان بخورند و گشنیز اکثر بخایند و اشیا مسطوره بعمل آرند و سپستان در دهن دارند و اگر 

از خوردن چیزها  تیز باشد تدبیرش و بدستور مالیدن اشیا مرطبه ماکور و قیروطی و خائیدن مغز بادام و نارجیل و غیره است و 

لشعیر یا شیره خرفه یا گشنیز در شقاق نیز مفید و اگر بهدانه سپستان در آب بجوشانند و شیرهمغز تخم کدو شیره مضمضه بماءا

ست و پوست درخت گولر و تخم تخم خیارین و شیر بز تازه برآورده آمیخته مضمضه نمایند نیز ترقیدگی زبان و جفاف آن را نفع

اگر کاکر سنگی دانه هیل بوده گجراتی سنگ جراحت زیره سفید طباشریر کرات   خرفه در آب سائیده مضمضه کردن نیز نافع و 

 سفید سوده در دهن بپاشند و غاا شیربرنج بخورند سود دهد و هرچه در حرقت اللسان گاشت حب حاجت بکار برند 

 جفاف اللسان

شود و یا التزاق رطوبت لزج  یعنی خشکی زبان سببش حرارت و یبوست است چنانچه در حمیات صفراو  و خناق و غیره حادث

بر سطح زبان فرق زرمز و سبب زرد  و خشونت زبان و دیگر آثار غلبه صفرا در قسم اول و وجود رطوبت لزج بر سطح دهان و 
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لزوجت و غروبت آب دهن در قسم دوم توان کرد عالج در اول تبرید دهند و هرچه در قال  دمو  گاشت بعمل آرنرد و مرورد   

سرکه جوشانیده مضمضه کنند و یا لعاب اسپغول مضمضه نمایند و لعاب بهدانه با آب نیلوفر و شکر آمیخته برر  گل سرخ گلنار ب

زبان مالند و در دهن دارند و اگر شیر مغز تخم کدو یا تخم خرفه بیفزایند بهتر باشد و بشیره تخم خرفه و یرا آب خرفره یرا آب    

د و مالیدن روغن بادام و قیروطی بروغن بنفشه و روغن کدو هم نافع و مالیدن تربز و خیار و بادرنگ مضمضه کردن نیز مفید بو

ست و اگر درمعده ماده صفرا یاد بعد تنقیه آن و تمضمض بلعابات شحم و جاج وعسل کاا روغن شعیر بزبان دافع خشونت لسان

ور وا بسو  دهند باشرد کتیررا برا شرکر     لعاب اسپغول چهار ماشه با سکنجبین تفاخی لیمونی دادن عجیب االثرست و اگر از مر

ست و آنچه در شقاق اللسان گاشت دراینجا هم نافع آید و در قسم دوم سکنجبین بلیسند و مساو  در دهن داشتن از مجربات

چوب بید در سکنجبین یا آب خربزه و شکر تر کرده همچون مسواک بر زبان مالند و سماق مخلوط بعسل و یا نعنا  بستانی بر 

 ن مالندزبا

 

 حکة اللسان

یعنی خارش زبان سببش اخالط حاده محرقه لااعه است که از دماغ بر زبان ریزد یا از معده یا سائر بدن بسو  او مرتقی گردد 

و گاهی از خوردن بعض اشیا مثل قلقاس خام وزمبن کند و غیره نیز عارض شود درین مرض زبان سرخ گرردد و انسران دائرم    

مضمضه با آب گرم یا شوربا  گرم راحت یابد عالج تنقیه ماده نمایند بمسهل سرودا یرا مطبروخ افتیمرون و     بدندان بخارد و از 

نوشیدن سکنجبین الزم گیرند و هر روز سه بار مضمضه نمایند اول با آب گرم و مرتبه دوم بشیر اندکی شکر آمپیخته و مرتبره  

عظیم االثرست و خائیردن هلیلره زرد و مالیردن آن برر زبران در       سوم بسرکه و روغن گل و مضمضه بمطبوخ هلیله هلیله آمله

استفراغ ماده حار زبان اثر تمام دارد و بقول طبر  هرگاه از خاریدن زبان بدندان لعاب دهن بسیار سیالن نمایند بسرکه کره در  

باسند مضمضه نماینرد و   آن برگ آس یم باقه و حب الس یم جفته و قطران و عاقرقرخا و مویزج هر واحد اندکی جوشانیده

ساعتبساعت در دهن گیرند و اگر صحت نشود و قوت ضعیف نگردد فصد سررد در اسرهال بمطبروخ افتیمرون مرتبره دوم مرع       

تمرهند  و آلوبخارا و عناب و گل سرخ و بنفشه و مانند آن کنند بعده برگ مورد مع نمم چند بار بخایند و زبان را بهلیلره زرد  

هلیله در دهن دارند و بعد غاا آب دهن رو ریزند و هرگاه طعم هضم گردد و آنچه در دهن جمع شرود بلرع    سوده بمالند و ایضاً

تر از هلیله بعد تنقیه چیز  ندیدم و بقول صاحب ترویج عالجش ترطیب بدن بمالزمت شرب ماالجبن -نمایند درین مرض نافع

ل اشیا  حریفه و حاده و مضمضه با دهان بارده رطبه شیره و بسکنجبین و شربت نیلوفر و شربت خشخاش و بنفشه و ترک تناو

 شکر بسرک و روغن گل و اخراج اخالط محترقه بمسهالت موافقه و نهادن هلیله زرد درد دهن و دلم زبان بدانست 
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 تقشر لسان و حنم و شدقین و عمور

ارج بود مثل شرب آب درها  شور یرا اکرل   یعنی جدا شدن پوست باریم زبان و کام و کنج دهن و بن دندان و سببش یا از خ

نمم شور و مانند آن و یا از داخل مثل تصاعد بخارات حاده لااعه حریفه از بدن که دهان را خشم و متقشر گرداند چنانچه اگر 

هل آنکه درد کند عالج تدبیرش بفصد سررور و مسر  آدمی خرقه بر دهن یا کام خود بمالد پوست باریم سفید از آن جدا شود بی

صفرا یا مطبوخ هلیله و غیره مثل عالج قال  دمو  نمایند و ایضاً بعد فصد تلئین طبیعت بمطبوخ هلیله و تمرهند  و  آلوبخارا 

و افسنتین و شاهتره و ترنجبین و خیارشنبر بدفعات متوالی اگر قوت متحمل باشد و مضمضه بسرکه که در آن شاخ آس و گلنار 

ست که جامع تلرین و  غایه بحصرمیه و سماقیه نافعست و اول در عالج این مرض استعمال چیز و گل سرخ جوانیده باشند و ت

قبض بود و چون این مرض لطفل صغیر عارض شود عالج مرضعه نمایند و بدانچه ذکر یافت در دهن طفل نمم سوده بمانند 

ج این مرض فصد قیرال و آشرامیدن اشرربه    بعددهن او شیر مرضعه بشویند که در یکروز زائل شود صاحب ترویج گوید که عال

ست و تنقیه بدن بطبیخ  ملیجات در ان مع خیارشنبر و گلقند و مضمضه بگرالب  بارده رطبه مثل شربت نیلوفر و بنفشه و عناب

که در آن سماق خیسانیده باشند و همچنین مضمضه بسرکه که در آن قابضات مثل آس و گلنار و گل سرخ و مزو و پوست آثار 

 ار و مانندآن جوشانیده باشندان

 حکة الحنم

یعنی خارش کام سببش حارت دماغ یا معده بود یا ریختن بلغم شوراز دماغ یا مقدمه نزله و خشکی منخرین بسوزش و بیخوابی 

در هرر دو نرو  رگ   عرالج  بر حرارت مزاج دماغ داللت کند و کثرت تشنگی مع قی و غثیان دهن بر حرارت معده گواهی دهد 

ال زنند و تنقیه دماغ و بدن بنقوعات بارد نمایند و مضمضه بسرکه انگور  یا مقطر و گالب کند برا  تسکین حرارت خرفه قیف

و خیارین و پزویه هریم نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت سیب ترش چار توله سبوس اسپغول هفت ماشه یا تخم ریحران  

ه طباشیر کتیرا مغرز تخرم خیرارین و کردو و تربرز و بهدانره هریرم دو درم و        چار ماشه دهند و این حب در دهن دارند نشاست

شیرخشت یم توله بلعاب اسپغول سرشته حبها بقدر نخود سازند و اگر از بلغم باشد تنقیه دماغ و بدن نبقوعات حامضه نمایند و 

ار تونه دهند غاا آش جو خوراننرد و  مضمضه با آب گشنیز سبز و کاسنی و کاهو سبز و مقطر هریم چار توله درب توت سیاه چ

 آلو در دهن دارند و اگر مقدمه نزله و زکام باشد معالجه آنها پردازند 

 

 اورم الحنم و بثور آن 
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یعنی آماس کام و بثره او سبب ورم خون حادالکیفیه با رطوبت قلیل الحراره است و سبب بثور ریختن خلط گرم و تیز از دماغ یا 

ها  سپارپن سو  ورم و بثور نظر کنند اگر رنگ او سرخ و با سوزش و خرارش و تشرنگی و درد باشرد و    خوردن جوز و شیرینی

درد باشد بلغمی بود عالج در دمو  فصد سرور کند و بفاصله سه چهار روز چهار برگ یا رگ زیر زبان مو  بود و اگر سفید و بی

ول در دهن دارند و از اینها لعاب کشیده مضمضه کننرد و تنقیره نبقرو     زننده  ادویه بارده ذ  لعابیت مثل بهدانه و کتیرا و اسپغ

حامض کننده و مسهل صفرا دهند و هرچه در قال  ورم زبان دمو  گاشت بعمل آرند و ایضاً طبیخ هلیله و شاهتره و یا شربت 

یده روغن برادام یکردرم افرزوده    بنفشه مکرر و یا شربت درد مکر سی درم که در آن ترنجبین بست درم یا خیارشنبر ده درم مال

و برگ علیرق   الثعلب عنبباشند بهر تنقیه دهند و یا آب فواکه و شیرخشت دراوند بدهند و در ابتدا مورد گل سرخ و گلنار و بیخ 

بسرکه جوشانیده نمایند و ایضاً بعد تنقیه با آب گشنیز سبز و همیشه بهار و مکوه هریم سه توله صندل سفید سوده نره ماشره   

ست و از طباشیر و گلسرخ و تخم خرفه و نشاسته و کتیرا و صمغ رب توت سیاه سه توله مضمضه کردن برا  بثور خنم معمول

در نسخه طبر  تخم کاهو تخم کاسنی صمغ فارسری آرد  . عربی و آرد عدس و اندکی کافور ذر در مرتب ساخته بر کام بپاشند 

نفشه تخم مرو در آب جوشانیده خیارشنبر مالیده صاف نموده مضمضره نماینرد غراا    ست و در انتها بابونه بماش نیز درین داخل

مزوره اسفاناج و خرفه با برنج سازند و بثور که از خوردن گروگان و غیره باشد در آن نیز اول فصد کنند و مسکه بزو میش تنها و 

لعاب بهدانه سه ماشه در گالب و عرق نیلروفر  یا کات بگالب پخته مالند و شیره زرشم و کاسنی و خیارین هریم هفت ماشه 

هریم هفت توله شربت نیلوفر انبر باریس هریم ده توله تخم شربتی پنج ماشه دهند عاا آش جو بشربت نیلروفر و مضمضره   

بسرکه و کالب مساو  و یا آب گشنیز تر و سوار و گالب مقطر هریم سه توله مضمضه کنند و مدام کتیررا در دهرن دارنرد و    

ن گل یا کدو یا کاهو یا هر دو در دهن گیرند و چون گرم شود تبدیل نمایند که عظیم االثرست و در ورم رطوبی هرچه در روغ

قال  و درم زبان بلغمی مسطور شد بکار برند و یا تنقیه مطبوخ افتیمون و حب ایارج سازند و بعرد تنقیره کزمرازج عاقرقرحرا در     

وال او دشوار گردد و غرغره با یارج تلخ بعمل آرند تا آنکه تهریج تهلیرل یابرد و از غراا برر      آبکامه جوانده و غرغره کنند و اگر ز

نخوداب اقتصار کنند و اگر قوت ضعیف گردد لحم حمل بریان بدهند و اگر مزاج متغیر نگردد سه شب متواتر حب شبیار بدهند و 

کهنه است و بقول صاحب شقاءاالسقام این درم و اورام حاو بهترین چیزها برا  این مرض بعد تنقیه غرغره بعاقرقرحا مع سرکه 

 قریب و اکثر از نزالت حادث میشوند 

 

 

 آبله کام و سوراخ آن
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گاه باشد که بسبب نزول مواد حاره حاده یا بسبب ماده آتشم در کام آبله افتد و یا در آنجا قریب مالذه مجر  گشاده گرردد و  

چه بنوشد از راه بینی برآید عرالج فصرد نماینرد و عنراب و شراهتره و غیرره ادویره        بدان سبب غنه درصورت عارض شود و هر

مصطفی ون بیاشامند و دو نسخه که برا  سوراخ کام نافع در بحث آکله در دهن مسطور شرد و بمسرهل تنقیره کننرد و بعرده      

الس کزمرازج جوزالسرر و در آب   اطرافیل شاهتره و شربت شاهتره استعمال نمایند و غرغره پوست انار گلنار گرل سررخ حرب ا   

جوشانیده صاف نموده برا  آبله کام بتجربه فقیر رسیده و غرغره تخم گل سه ماشه پرسیاوشان زوفا  خشم گشرنیز خشرم   

هریم پنج ماشه عدس مقشر هفت ماشه گلنار چهار ماشه پوست خشخاش کالن یم عدد جوشداده عسل آمیخته برا  سوراخ 

فید نوشته و پوست خشخاش گشنیز خشم گلنار هلیله سیاه حل االس برگ مور و زرد رد گرل تراج   کام در بیاض والد مغفور م

خروس برگ حنا هریم شش ماشه کزماج مازو سبز هریم پنج ماشه عدس مقشر یم توله در آب برگ بارتنگ هفت توله آب 

ماشه سروده برر آن پاشریده مکررر     خالص نیم پاو جوشانیده صاف نموده حضض مکی گل ارمنی صندل سرخ اقاقیا هریم سه 

ست و ایضاً برگ حنا گلنار فارسی اقاقیرا بررگ مرورد گشرنیز     غرغره کردن برا  سوراخ کام مجرب و مولف حکیم شریف خان

خشم کزمازج پوست بیخ پوست بیخ چنبیلی گل سیوتی هر واحد یم توله جوشانیده صاف نموده غرغره کردن بعد از آن کنره  

ربا گشنیز خشم طراثیث فوفل سوخته زرد رد عصاره لحیه التیس هریم یم ماشه سوده پاشیدن بررا   شسته دم االخوین که

آنکه قریب مالزه مجر  بسبب مرض آتشم یا بسبب نزول مواد حاره حاده گشاده شود از والد حکیم ممدو  است و آنچه احقر 

ام خوب باهم بکوبند تا یکاات شود پس چهار پاس باب درین باب مکرر تجربه نموده اینست که سیماب سه ماشه قند سیاه دو د

نانخواه صالیه کرده چهارده عدس حبها بندند و یم صبح و یکی شام خورند و اگر دهن جوشش نماید چهرال کچنرال برا آب    

 جوش داده صاف نموده مضمضه کنند و یکبار طفلی  که بسبب گشادن مجرا  کام عنه عظیم در آواز ظاهر شده برود چنانچره  

سخن او مفهوم نمیشد یم ارین حبوب وقت صبح تا چهارده روز داده شد بغایت شافی مطلق درین سوراخ فراهم آمد و صحت 

ست درین مرض دادم بعونه کلی یافت و شخصی راحب مرداسنگ که در آب بسکپهره ساخته میشود معمون جناب و الار مرحوم

م بست ماشه توتیا  سبز ده ماشه در آب لیمو کاغا  یکصد عدد کهررل  تعالی صحت و طوائفی را از هلیله کالن و خرد هری

کرده حبها مقدار کنار دشتی بسته یکی صبح و یم شام خورد صحت یافت و باز همین مرض عود نمود بار دیگر همرین حرب   

ماب و سم الفرارد  باستعمال آمد شفا  کلی حاصل شد و دیگر حب توتیاکه در آن فلفل سیاه داخل است و در ذکائی  و حب سی

روغن نکهنه و رتیهه که در مجربات اکبر  مرقوم نیز درین مرض نافع و گویند که شخصی را از جراحت کام مجررا  بینری و   

حلق یم شد طبیبی گفت که سر بچه خرد سگ بریده در آتش بسوزند و بعد از آن مغز سر او گرفته باریم سائیده قدر  از آن 

تدبیر جراحت مندمل گشاد و برگ انبه که پخته و خشم شده باشد دو داو در قلیان کشیدن زود ازاله  در نی انداخته بدمند ازین
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ست و مسطورست نرافع برود و گوینرد کره نهرادن برازو        سوراخ کام مینماید کاا گرفتن دود بخور  که در آن اسپند دو تانم

میکند غاا دال مونگ مقشر یا شوربا  گوشرت و برز    اند مال آنمسحوق بر ثقبه حلق و کشیدن دخان گل سمین در یم هفته

 بدهند و پر سیر او شیرینی و ترشی و لبنیات و فواکه نمایند

 امراض اسنان و لثه

ست و حربس او بنرابر پیوسرتن عصرب     -یعنی دندان و بن دندان بدانکه بقول جالینوس و شیخ الرئیس دندان منجمله استخوان

د بدین سبب محسوس گردد از آنچه عارض شود از ضربان و اختالج در آن و بساست که ست و چون تالم شودماغی لین با آن

حکه و دغدغه محسوس شود و در آن امراض بسیار عارض میشود و چنانچه استرخا و تحرک و انقطا  و و تغایه در جوهر او و 

از اوجرا  اویرت و عجرز از خائیردن      نشستن بخار بر رو  او و تاکل و تعفن و تکسر و اوجا  شدید و حکه و ضرس کره نروعی  

شیرین و ترش و تضرر از گرم و سرد و قلت صبر بر مالقات از آنها یا هردو کاا عارض میگردد اورا تغیر در مقادیر آن بالطبع که 

از بن  طول کند عظم پایرد و یا سوده گردد و صغر یابد و نزد اکثر عارض میشود ودر آن نوعی از درم و استدالل بر مزاج دندان

دندان درنگ او باید کرد که اگر سرخ باشد مزاج دندان و مو  بود و اگر بزرذد  زند صفراو  و اگر سفید باشرد بلغمری و اگرر    

 رنگ تیره باشد سوداو  

 تدبیر حفظ صحت دندان

واب بر منجرات و احتراز نماید از تخمه و کثرت اکل و از خ یکی آنکهست که رعایت ده چیز بدارد طالب صحت اسنان را واجب

از تواتر فساد طعام و شراب در معده و آن فساد خون بسبب جوهر آنها باشد که بسرعت قبول فساد نمایند مثل شیر و ماهی شور 

و صحنا و خواه بسبب سوء ترتیب استعمال آنها مثل تداخل یا تاخیر استعمال غااحتی که اشتها شدت کند درمزاج فاسده بسو  

ست یا خوردن غاا  لطیف و رقیق بعد غلیظ یا تناول یا جمع کرده شود اغایه که در آن جمع کردن ممنو  معده منصب گردد و

قی بسیار نکند و عادت آن ننماید  دوم آنکهچیزها  نازک مثل ماهی و خرد بعد ریاضت و تعب با کثرت شراب و حرکن بر غاا 

دن چیز  بلم خصوص که شیرین بود چون حلوا  سوسن و ناطف از خائی سوم آنکهخصوصاً اگ آنچه در قی برآید ترش باشد 

از  پرنجم آنکره  آنکه بدندان چیزها  سخت مثل بادام و جوز و فوفرل و امثرال آن نشرکند     چهارم و انجیر خشم اجتناب نماید

چیز  سخت یا  ششم آنکهترشیها که دندان را کند کند چون فواکه خام عفص ترش و ترشی ترنج و انار بسیار ترش پرهیز کند 

الفرور چیرز  بسریار گررم نخرورد و      سخت گرم نخورد خصوصاً از پس یکدیگر بالفاصله مانند آنکه باال  چیز بسیار سررد فری  
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چیزهائی که دندان وگوش بن دندان را بخاصیت ضرر دارند چون گندنا  خام وجود و خرما و کنجد و و غیر  هفتم آنکهبالعکس 

چیز  و خصوصاً بعد خرما و لحم دندان را از هر چه آنها بماند بخالل نمایدپاک نمایرد نهرم    بعد خوردن هشتم آنکهآن نخورد 

برا  تنظیف دندان مسواک الزم دارد و بمالئمت آن را بگردانرد و استقصرا نکنرد ترا      نهم آنکهدندان و حوالی آنرا آسیب نرسد 

و بخارات معد  را مهیا  قبول نشود و باید که مسواک  گوشت بن دندان بخراشد و آب دندان و تیز  آن برود و نزالت دماغی

از چوبی گیرند که در آن قبض و تلخی بود و مقو  دندان باشد مثل چوب اراک و زیتون و چوب مخمل ورلش بررد مادامیکره   

ا سراقط  مطلع از حقیقت چوب مسواک نباشد در استعمال آن مبادرت ننمایند چراکه بعضی چوبها بحز رسیدن بدنردان دنردان ر  

وقت خرواب و قبرل از قری و بعرد او      دهم آنکهمیگرداند و گویند که مسواک بیخ جوز لثه را قو  گرداند و از تاکل مصون دارد 

دندان را بروغن چرب کند اگر مزاج دندان گرم باشد روغن گل یا روغن آس بمالد و اگر سرد باشد روغن بان یا ناردین یا اذخرر  

ند آن از روغنها  گرم مالد و اولی آنست که اول شهد بمالد اگر در مزاج برودت باشد و یا شرکر مالرد   یا بابونه یا مصطکی و مان

اگر میل مزاج ببرودت یا قلت حرارت باشد و بعد از آن بروغن چرب کند مع اصال  دماغ و معده و اگر در هر ماه جهت تقویرت  

دانسب بود و سر خرگوش سوخته سوده ر دندان مالیردن و کراا   یکدو مرتبه مضمضه یا سنون مقو  مناسب بعمل آرند اولی و 

نمم بعسل سرشته سوخته مالیدن و سوخته بهترست و یا از آن بندقه ساخته و بر خرقه گرفتره بردان دلرم اسرنان نمرودن و      

تیرو  یعنری   کالم ترمس مالیدن و ایضاً شب یمانی بریان کرده و در سرکه سرد نموده باندکی مرمکی مالیدن و همچنین بیخ 

درخت شیردار در شراب پخته بادان مضمضه کردن و در هر ماهی دوبار این مضمضه بکار بردن گوشت بن دندان یا سخت کند 

و مواد را از بن دندان پاک نماید و دندان را از وجع سالمت دارد و شیخ میفرماید که چون این ادویه استعمال نمایند باید که بعد 

عده دلم با دهان بطریقیکه مسطور شد بعمل آرند و چون دندان را نوازل عارض شود واجب اسرت کره   او دلم بعسل یا شکر ب

طبیخ اشیا  قابضه تا دیر بدهن بگیرند و بر روز و شب یمانی و نمم هر دو سوخته دوام نمایند و حکیم علی در مجربات خرود  

 نمایند تا صحت بر دوام باشد نوشته که جهت حفظ صحت دندان در دو سال یا سه سال فصد چهار رگ 

 قول کلی در عالج دندان و ادویه آن 

ست ادویه برا  حفظ صحت اسنان و اند و بعضی معالجه و بهر آنکه مزاج اصلی دندان خشمبدانکه از ادویه دندان بعضی حافظ

اعتردال بسرو  بررودت یرا      درد آن بسو  واجب در اکثر امر مخف باید در سرد  و گرمی معتدل مگر عند شدت زوال مزاج از

حرارت بهر تبدیل مزاج مجففات حار یا بارد بحسب تقاضا  مزاج اختیار نماید و افضل ادویه اسنان آنکه در آن تجفیف و نشف 

مع جال باشد و اگر اندفا  فضول بسو  دندان باشد تحلیل باعتدال و منع ماده منجلب بسو  آن نیرز یابرد و مجففرات بعضری     
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حار و بعضی معتدل پس محففات بارد مائل ببرودت که بحموضت یا عفوصت خود مثل وره و ترشی لیمو کند   بارداند و بعضی

دندان نیارد آن سگ و صندل و کافور و گل سرخ و تخم گکل و گلنار دوم االخوین کزمازج و مازو و کهربا مرواریرد و فوفرل و   

سرت و  و تخم مرد و اقاقیا و سرماق و طراثیرث و جفرت بلروط    آرد جو پوست درخت توت و برگ کز و بیخ حماض هسته هلیله 

مجففات حار و مائل بحرارت بعضی از آن آنست که حرارت در جوهر او باشد و بعضی از آن آنست حرارت او مکتسرب باشرد و   

ذخر و ثمر آنکه حرارت در جوهر اوست مثل نمم سوخته و شبخ سوخته و سعد سوخته و غیر سوخته و دارچینب و زوفا و فقا  ا

کبر و پوست او که قویتر از ثمر اوست و عود و مشم و پرسیوشان سوخته و غیر سوخته برگ سر دو برگ ابهل و ساذج هند  

و شاخ گوزن سوخته و غیر سوخته و پودینه و خاکستر او و مصطکی آبگینه سوخته و خاکستر بورق وزراوند بردجر  و خاکسرتر   

سرت و آنکره حراریقون    رما سوخته ابهل و عاقرقرحا و شب یمانی و کندر شحم حنظرل چوب انگور و خاکستر سر خرگوش و خ

مشمول  است مثل خاکستر مازوست و اگر آنرا سوخته در سرکه رد کنند اقرب باعتدال گردد و خاکستر شاخ انگور خاکسترنی و 

رخت صروبر و ایضراً چرون ادویره     مانند آن و مجففات معتدل مثل شاخ گوزن سوخته مشمول ست و مثل جوز و لب و پوست د

مجفف معتدل خواهند مجففات بارد ابا مجففات حار که مسطور شد بحسب احتیاج ترکیب دهند سرونات جیرده مجربره حرافظ     

صحت اسنان اینست که شاخ گوزن سوخته کزمازج سعد گل سرخ نبل الطیب هر واحد یکدرم نمم الهرور  ربرع درم سروده    

له مسطور خواهند شد و از اقسام ادویه دندان سفونات است و مصبوغات و مضمضات و لطوخرات  بمالندسفونات در ابواب مستقب

ومجصات بر دندان با بر کله و ممضوغات  و حشویات در سوراخ دندان و کمادات و کاویات و قالعات و بخروران و سرعوطات و   

ست و از ادویه اسنان بعضری محللره و بعضری    انتر از عالج دندقطورات در گوش و مستفرغات ماده و قصد با حجامت از قریب

مبرده و بعضی مخدره است و استعمال مخدرات در اسنان بعیدتر از خطرست لیکن کنار آن مفسد است و همچنین ادویه شردید  

ات التحلیل و التسخین مثل حنظل و خربق و قثاءالحمار و غیر آن استعمال نکنند مگر وقت ضرورت و از صول آنها و نیز مخدر

افتد و سررکه  در حلق احتیاط نمایند و اکثر برا  دفع ماده موذ  و نفوذ ادویه بقعر احتیاج بسوراخ کردن دندان از آله سوراخ می

افتد در مبرده تبرید بو هر خرود میکنرد و تنقینرد     باوجود مضر بودن و باسنان گاهی در ادویه مبرد و مسخنه دندان هر دو می

شکند و صاحب آمیزند میعانت نقطیع بر تحلیل میکند و مضرت او درینوقت از ادویه سینه که با آن میمینماید و در مسخنه و ا

تاکره میگوید که فوفل و مازو و بلوط و دارچینی در زبناد و صعتر در اکثر امراض آن مجرب است و سنون عند امرتال  معرده   

که فساد عارض اسرنان مشرانح را زیراده از تقویرت لثراث آنهرا        استعمال نکنند مسواک قبل او استعمال نمایند و مسیحی گوید

 باشیا  قابضه عالجی نیست 
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 وجع االسنان

درد دندان گاهی در جوهر آن و گاهی در عصب بیخ او و گاهی در لثه باشد بنابر درم لثه و زیادت لحم نابت در آن که مراده را  

نماید و در آن متعفن گردد و دندان را ایاا و بردو نیرز متحررک سرازد و      قبول کند و بنابر استرخا و ترهل آن که مزبور یا قبول

اسباب درد دندان انوا  سوءمزاج حار و بارد و یابس باده است او یا با مراده دمرو  و صرفراو  و بلغمری و ریحری و درد کره از       

اده درم در نفس دندان و گاهی تاکرل  سوءمزاج با ماده باشد بسبب کثرت ماده یا رودات یا غلظ یا ریحیت آن بود و گاهی آن م

در آن پیدا کند و بساست که درد دندان یا بن دندان کرم تولد نماید بسبب تعفن رطوبات یا تعفن چیزیکه در دندان متاکل داخل 

از بردن  شود و مبدا ماده یا در معده بود و یا در سرد یا هردو موضع و اگر تمام بدن از ماده ممتلی باشد نیز طریرق رسریدن آن   

بسو  دندان ازین دو طریق باشد و گاهی دندان در حمیات حاده درد کنند و سبب آن مشارکت دندان بود در سوءمزاج با همره  

تن و اعضا از غایت حدت تب باشد و چون در زیر دندان متاکل درد و ضربان یابند در بیخ او فضول غیر نفیج باشرد و تردبیرش   

اسباب ماکور اوال نظر کنند با درد دندان ورم در لثه یا در نواحی  طریق تشخیصکندن دندان  ست بعد آنان برعالج درم و وجع

ست و اگر ورم لثه نباشد سبب یا در نفس دندان اوست یا نه اگر باشد و لثه از غمز درد کند حکم کنند که سبب درد در نفس لثه

ید درد دندان با تاکل و تفتت باشد و ایضاً الم درطول دنردان برود   باشد و یا در عصب که در بیخ اوست بعده ببینند اگر درم و تز

سبب در جوهر دندان باشد واال اگر درد در غور باشد و شدید بود سبب در عصبه بیخ دندان باشد و خصوصاً چون درد ناشری در  

ه مریض یکبار آب سرد و یکبار لثه یا در کله یافت شود و مثل درد محسوس گردد و بعد از آن برا  دریافت نو  سبب بگویند ک

آب گرم در دهان گیرد و خیال نماید که کدام آب درد تسکین میابد پس اگر از آب سررد تسرکین یابرد و درد شردید و حررارت      

ملمس کله و سرخی لثه بغیر ورم بود و از هوا  گرم اشیا  گرم در زیاده گردد و درد از حرارت باش پس اگر در لثه مع سرخی 

ان شدید محسوس شود از ماده و دمو  باشد و اگر سرخی مائل بزرد  در لثه و ضربان کثیر و حرارت شدید و دیگر درم و ضرب

آثار صفرا یافته شود از ماده صفراو  باشد و اگر گوید که از آب گرم تسکین حاصرل میشرود و درد شردید و ضرربان و لیرب و      

و رد ظاهر شود و غلبه از برودت باشد پس اگر آثار غلبه بلغم نیز یافته  سرخی نبود و بعد خوردن اشیا سرد و مالقات هوا  سرد

شود بلغمی باشد بعده بپرسند که درد منتقل میشود یا نه اگر گوید که منتقل میشود و با تمدد بود ریحی باشرد اگرر درد راسرخ    

باشد و آنکه مبدا ماده دماغ یا معده است پایر ظاهر شود و از خلط غلیظ بدون ظهور حرارت و برودت یافته شود و منفعت عالج

از وجود آثار امتال در یکی از آنها یا هردو دریافت نمایند و ایضاً اگر با وجود آثار ماده درد در حالت شکم سریر  و بدهضرمی و   
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خشرکی در   خواب غلبه کند ماده او در معده باشد و اگر دندان متحرک باشد از تحرک آن بود و اگر با وجود حرکرت الغرر  و  

دندان و جمیع بدن و غور همچنین محسوس گردد و از سوءمزاج یابس باشد و اگر این عالمت یافته نشود و در دنردان سروراخ   

 بود از تولد کرم باشد

 عالج کلی درد دندان

سرفه آید اخراج  اگر درد بمشارکت همه بدن باشد اوالً تنقیه بدن بفصد و اسهال کنند و اگر بمشارکت دماغ باشد و فضله آن از

آن بمثل قرص بنفشه و ایارج فیقرا بشحم حنظل یا بسقمونیا یا بمثل نقوعات و حب قوقایا و شیبار و غراغر منقی راس نماینرد  

اگر در لثه ورم محسوس باشد نیز ابتدا الفصد و اسهال بحسب قوت قشرائط کنند و اگر بسبب اجتما  ماده رد  یا بارد در معده 

ده از ماده موجبه نمایند و اطریفل یا جوارش عود یا مصطکی تناول نمایند و غاا شوربا سازند و تقلیل غاا و ادخال باشد تنقیه مع

گشنیز داده در طعام و اجتناب از شیر و فواکه و طعام شب و قی واجب شمارند و اگر احیاناً اتفاق قی افتد قدر  افیون در دندان 

ز عصارات و سالقات و مانند آن مقو  بکافور بغیر افراط در قبض در دهن گیرنرد و در ادویره   گاارند و در جمیع بابتدا مبردات ا

قابضه افراط نمایند حتی که تحلیل ماده بسبب فرط انسداد و مسام مشکل گردد و بسیار باشد که اقتصار بروغن گل و مصطکی 

قبول مدا باشد کفایت کند و نبیند مویز کهنه در روغن گرل  یا بزریت اتفاق یا بروغن آس و مانند آن که مقو  در اد  و مانع از 

خام خوب جوشداده در دهن گرفتن نیز نفع کند بعده بتدریج محلالت منضجه اختیار کنند از سیالن ادویره قویره از آن بسرو     

امت بشررط زیرر کلره    جوف احتیاط نمایند و ایضاً تدریج باستفراغ از نفس عضو بارسال علق بر لثه یا فصد رگ زیر زبان یا حج

نمایند و اگر درد اشتداد کند بر بیخ دندان عاقرقرحا مع کافور بچسبانند و اگر شدت درد ازدیاد پایرد اکثر باستعمال افیون بروغن 

ست که بانضاج مشغول شوند و اگرر سربب در نفرس    گل حاجت افتد هرقدرکه از آن خالصی یابند ترک او اولی بود بلکه واجب

عصبه بود و از ماده نبود بلکه در سوءمزاج ساده باشد بدانچه ضد او برود از ادویره دنردان عرالج نماینرد پرس اگرر        دندان یا در 

سوءمزاج و ضعفا او حار باشد بروغن بارد المزاج نیمگرم نموده مضمضه نمایند بعده آنرا بارد بالفعل استعمال کننرد و اگرر سربب    

مثل روغن ناردین و روغن بان استعمال نمایند و زرد  بیضه مشو  گرم گرم یا نان سوءمزاج او بارد باشد بدل اوروغنها  گرم 

گرم زیر دندان گیرند که این هردو تدبیر هر دو سوءمزاج حار و بارد نفع میکند اگر سوءمزاج مع ماده حار یا غلیظ یا کثیر باشرد  

ارد و راد  باش اگرچه این در ماده حار زیاده بایرد و در  ست که درین همه اول ابتدا نمایند بدانچه ببحسب آن تنقیه کنند واجب

ست که باریرم سراخته   غلیظ اندکی و از اشیا قو  الرو  و خصوصاً در مواد بارد شب سوخته در سرکه سرد کرده بمثل او نمم

حار باشد بعصارات  استعمال نمایند بعد از آن مضمضه بشراب کنند و از آنچه صالحیت رد  دارد مازو بسرکه است پس اگر ماده
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مبرده عالج کنند و تدبیر تعدیل او نمایند و اگر این فائده نکند تدبیر تحلیل ماده یا تخدیر او نمایند و اگر ماده کثیرر یرا غلریظ    

باشد بعد از عالج زمانه ابتدا که ماکور شد ایضاً تدبیر تحلیل نمایند و اولی آنست که در مضمضه با سرکه روغن گل نیرز باشرد   

بسیار باشد که سرکه رطوبات اصلیه را بعد فصول جاب کند و گاهی احتیاج جمع ادویه قابض بمجلالت فتد زیراکره عضرو    چه

-مستعمله در اوجا  اسنان که محتاج بتحلیل باشد بعضی از آن مضمضات است و در جمیع آن واجب ادویه محللهیابس است و 

ست که در آن سلخ الحیه جوشانیده باشند یا سررکه لکره در آن حنظرل    ست که مدت طویل در دهن بگیرند و آن مثل سرکه ا

پخته باشند و آن قو  و بسیا نافع است و اگر سرد  ظاهر باش بشراب بپزند یا زرنبا و یا عاقرقرحا یرا حلتیرت مرع خرردل یرا      

ین برگ غرار و شرلیم و کراا    پوست کبر یا پوست صنوبر یا پودینه یا برگ دلب یا جعده و پوست او بسرکه یا آب پخته و همچن

چوب ثوم مع عاقرقرحا یا سرکه که در آن کندش باشه یا عاقرقرحا و کزمازج در سرکه یا مرزنجوش خشم یا بیخ قنارالحمار یا 

عصاره او در سرکه یا مع خردل هر دو مطبوخ در سرکه یا کبیکج مطبوخ در سرکه بررا  وجرع ضرربانی مرازو  خرام بسررکه       

وزن مطبوخ در سرکه عنصلی یا سوده در سکنجبین آمیخته و بعضی از آن غراغررات اسرت بمثرل آنکره در     جوشانیده یا شاخ گ

مضمضات ماکور شد و همچنین مویز حبلی و ثوم در آب جوشانیده غرغره کنند و دهن گشاده دارند تا لعاب کثیر سائل شرود و  

که پودینه حبلی و عاقرقرحا و فلفل سفید و مردر گوشت  بعضی از آن مضوغات است که از ادویه ماکوره خا کنند و مثل اوست

مویز سرشته بندقه سازند و یکی از ان بخایند و بعضی از آن نطوخات و اطلیه و مصوقات و اضمده اسرت کره از ادویره محللره     

ب و حضرض و  معروفه بگیرند و به مثل عسل یا قطران جمع کنند یا شی محلول در آب یا در آب فقط بسرشند یا بگیرنرد کرنر  

طال کنند یا برا  ضربان خردل مسحوق بگیرند و بر بیخ دندان نهند و آنچه مجرب است اینست که بگیرند مغز تخم شرفتالو و  

نصف او فلف سائیده و بقطران سرشته بر دندان مالند یا بر آن لصوق سازند یا تبریاق تنها لطوخ سازند یا حلتیت تنها یا سحرنیبا 

طیخان یا شونیز سوده بزرت سرشته لطوخ کنند و ایضاً از مجربات ما نیست که فلفل و عاقرقرحا و زنجبیل و یا ارسیطخان باسور

مویزج هر واحد یم جزو بوره ارمنی یکنیم جزو باریم سائیده بر دندان و لثه بمالند که شدیدالنفع است و گاهی بر کلره بمثرل   

یا روغن او ضماد کرده میشود و جالینوس گفته که جگر سام ابرص چون  خطمی و بابونه و شبت و حلبه و بزرکتان بطبیخ شبت

بر دندان موجع تاکل نهند و وجع او ساکن شود و بعضی از آن کمادات است از خارج و واجب است کره یرا قبرل از طعرام بردو      

م و جاورس یا بزیت گرم یا ست بمثل نمساعت یا بعد از چهار ساعت استعمال کما و نمایند و این محتاج الیه برا  شدت وجع

بموم گداخته تکمید کنند و گاهی کله را تکمید بعد تکمید میکنند تا که ماده بسرو  او منجراب گرردد و هرگراه ورم کنرد درد      

ست و تدبیر داغ چنان کننرد  ساکن شود و خصوصاً چون دندان را بروغن جوش کرده در نیوقت داغ نهند و بعضی از آن کاویات

عض ادویه محلله ماکوره یا تنها جوش دهند و مثل گرم کرده در آن زیت فرو برده و در جوف انبوبه که بر دنردان  که زیت از بب
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چسبانند و گاهی در دردناک نهاده باشند در اورده داغ دهند و گاهی بر حوالی دندان دردناک موم یا خمیر آرد یا چیز  دیگر می

ت افتد تا در آن قوت کاویه نافا شود و هرگاه از معالجات فائده نشود دندان را بمیل داغ کردن بسوراخ دندان از برمه باریم حاج

گرم کرده بمرات داغ دهند حتی که در داغ او مبالغه کنند و درد ساکن شود و دندان بشکند و بعضی از آن دلوکات است از آنچه 

شحم حنظل و عاقرقرحاست و بعضی از آنم دخن و ماکور شد بسازند و زنجبیل بعسل ولوک جیدست و ایضاً سرکه و نمم کع 

بخورات است و بهتر انست که در انبویه گیرند و گاهی از محلالن مثل عروق حنظل و تخم او با خردل یا عاقرقرحا یا برگ آس 

ب گیرند و بعضی از آن طاسعوست محللره مثرل اب غشراالحمار یرا آب بریخ چقنردر یرا رطبره یرا آ         یا جعد و یا برگ سداب می

مرزنجوش و بعضی از آن قطورات در گوش جانب وجع اس مثالً همین سعوطات در گوش قطور کنند یا آب گشنیز سبز بعضی 

در آن حشو متکل است اگر سبب وجع از تاکل باشد و باید که برفق استعمال کنند و بسختی پر نکنند که درد زیاده کنرد چرون   

کبیکج یا شونیز مسحوق بزیت یا فلفل یرا درد  سروخته یرا فرفیرون یرا      سم مع سعد و مع مصطکی و قو  از ان حلیت مع 

عاقرقرحاست سابد دایمغز تخم شفتالو و فلفل ماکور پر کنند بلکه در وجع حار بارد دوبار بخرار حشرو نماینرد و بعضسری از آن     

ندان باشد نه در غیر آن و اما قلوعات است و آن علیحده مسطور خواهد شد و استعمال آن جائز نیست مگر آنکه در و در نفس د

گاهی بر وجوه ماکوره استعمال کرده میشود لیکن بهتر آنست که بطریق لطوخ یا حشو بعمل آرنرد براوجود آنکره     ادویه مخدره

گاهی بطور مضمضات و بخورات بکار میبرند پس گیرند برزالنج و افیون و میعه و قنه هر واحد دو درم فلفل حلتیرت هرر واحرد    

عقید انگور از آن شیاف سازند و بر دندان دردناک نهند یا بستانند افیون و جیدبیدستر بقدریکه و حبه برروغن گرل در    یکدرم در

گوش جانب درو بچکانند یا لطوخ از بیخ یبروج سازند یا تبخیر رت لبیخ بطریق مسطور نمایند با بیخ بیروج تنها یا مع بزرالنبیج 

یابرد و از آن در دهرن میگیرنرد     اهی مخدرات فلونیا خورانیده میشود و مثاکی درد شفا مری بشراب جوشانیده در دهن گیرند و گ

ست بتکرار حتی که دندان را خدر کند آرد و ازجمله  آنچه خدر میکند بغیر اذیت گرفتن آب بر برف سرد کرده در دهنخواب می

ه تعلیق بیخ کبیکج و یاشیطرج و یا بریخ کررفس و یرا عظرم     و درد البته اکن شود و اگرچه گاهی در ابتدا زیاده گردد و گویند ک

میت و یا بلوار اعنبر و یا ناب ضبغ و یا ضرس ارنب و یا ضرس میت و یا بیخ ذنب االسد بر گردن صاحب وجرع دنردان مزیرل    

 وجع است 

 عالج درد دندان حار

یلوفر حل کرده بدهند و یا تمرهند  ده درم عناب تمید لعاب بدانه شیره عناب شیره مغز تخم تربوز در عرقیات برآورده شربت ن

کزمازج گلنار پوست خشخاش گشنیز خشم بزرالبیخ هریم نیمکوفته هر واحد  الثعلب عنبده عدد و شکر سفید ده درم و دهند 
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دل یکمثقال عدس مسلم چهار درم در سه پاو آب بجوشانند چون نیم آثار بر آب مانده صاف نموده مضمضه کنند و گاهی صن

پوست آنار گل سرخ افزوده میشود و تحرک دندان را نیز نفع میبخشد و  الثعلب عنبسرخ فوفل جوزالسر و برگ مورد برگ حنا 

بزرالبیخ پوست خشخاش در آب جوشانیده صاف نموده سرکه و گالب و روغن گل آمیخته  الثعلب عنباگر پوست هلیله 

ه در دهن دارند و یا سماق و زرد درد در آن افزایند و یا با آب سماق باندکی مضمضه نمایند نیز مفیدست و سرکه و گالب آمیخت

آب بارتنگ مضمضه کنند و یا بسرکه در روغن گل و آتب خیار و آب کاهو یا آب گشنیز یا آب خرفه مع یکحبه افیون بعمل 

مایند و یا کافور و افیون هر دو آمیخته آرند و اگر درد بغایت شدید باشد کافور را در سرکه و گالب حل کرده نیمگرم مضمضه ن

ست و روغن گل که قدر  افیون در آب حل کرده در آن آمیخته باشند در دهن دارند یا به پنبه بر دندان ضماد نمایند که معمول

طکی و روغن گل آلوده در دندان نهند و یز اندمی افیون بر دندان بمالند و سون زرد استعمال کنند و بعد از زمانه ابتدا قدر  مص

گداخته نیمگرم در دهان دارند و هنگام شدت درد افیون و کافور باندکی عاقرقرحا سوده در بیخ دندان بچسبانند یا بمالند و مکرر 

بعمل آرند و اگر بدین تدبیر فائده نشود و در ماد  فصد سرور و چهار گ کنند و یا زبور بر لثه چسبانند و یا حجامت ذقن نمایند 

صد رگ زیر زبان کشانید و بعد از نضج بمسهل صفرا و یا بصر و پوست هلیله زرد و تمرهند  و شکر طبرز و یا بمطبوخ و با ف

هلیله و بمطبوخ فواکه تنقیه نمایند و غاا مزوره ماش یا شیره مغز بادام و یا تمرهند  با شیره بادام و شکر و یارمانیه با شیره 

ر دندان بمالند و اطفیل گشنیز  یکتوله خوردن عناب گاوزبان در آب یا عرق گاوزبان ست و برش بمغز بادام و شم مناسب

مالیده صاف کرده شربت بنفشه داخل نموده بنوشند و یا بعد فصد سرر و عناب گشنیز خشم خطمی گاوزبان در عرق گاوزبان 

پوست کیکر و پوست سرس و برگ چنبلی شب تر کرده صبح مالیده صاف نموده شربت بنفشه و خاکشی داخل کرده بدهند و از 

گشنیز خشم عدس مسلم جوشانیده مضمضه کنند و نمم هند  پهتکر  هریم نیم توله سوده در عسل خمیر کرده در ظرف 

آهنی سوخته و شاخ گوزن سوخته وفل سوختهکزمازج سنبل الطیب گلنار اقاقیا سورنجان هریم شش ماشه پوست هلیله زرد 

ه ریم چهار ماشه کوفته بیخته سنوان سازند و اگر از نزله باشد کوکنار بزرالنبیج شهدانج عابه عدس سعد کوفی اذخر بابون

مسلم بیخ شهدا یخ مکوه هریم توله عناب هفت عدد جوشانیده مضمضه کنند و از سیاهی تا به و نمم طعام سنون نمایند و 

دبیرش در بحث رمد گاشت و اگر با نزله و درد گوش و صدا  بود درد و از آن که بسبب نزله حار بارد و خفقان و بواسیر باشد ت

اسطوخودوس گل نیلوفر هریم چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخلکرده دهند و روز دوم عناب پنج دانه افزایند و کوکنار و 

ا گشنیز و خولنجان بزرالبینج گشنیز خشم خولنجان هریم چهار ماشه جوشانیده مضمضه کنند و گاهی عنبالثعلب عاقرقرح

کوکنار گل سرخ هریم چهار ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و  الثعلب عنبمیکنند و اگر درد با جوشش دهان بود گشنیز خشم 

فصد مطیات خون بعمل آرند و بعد از زمان مرض نمم فلفل عاقرقرحا ولنجان شب یمانی بریان هریم دو ماشه سنون بسازند 



67 

 

حب آالس هر واحد دو درم نیمکوفته جوشانیده صاف  الثعلب عنبوست خشخاش گلنار بزرالبینج و اگر گشنیز خشم ماز و پ

بست و چهار درم داخل کرده مضمضه نمایند و در ساعت تسکین درد نماید و اگر  نموده افیون یم ماشه کافور نیم ماشه گالب

غول آب برگ خرفه و کافور قدر  بعمل آرند جهت درد مضمضه با آب گشنیز سبز آب بارتنگ سبز آب عنبالثعلب سبز لعاب اسپ

دندان حار و قال  مفرط الحراره نیز نفع میکند و مضمضه پوست درخت سرس پوست درخت کچنال در آب جوشانیده قدر  

در ست و همچنین چهال کیکرده دام کوکنار دو عدد عر دو را جوکوب کرده و کته سفید داخل کرده نیز برا  وجع اسنان نافع

نیم آثار آب بجوشانند هرگاه نصف بماند نیمگرم مضمضه نمایند و کاا سکاکائی بجرونتی فوفل هریم کوفته برگ چمپلی 

عدس مسلم با برنگ پوست هلیله زرد هریم چهار ماشه جوشانیده مضمضه کردن و ایضاً بیخ شفتالو برگ چمپلی برگ 

اگر پوست انار کزمزج حی الس گلنار کوکنار هریم یم جزو سپستان هریم شش ماشه جوشانیده مضمضه نمودن نافع و 

پوستدرخت توت و جزو در آب جوشنیده سرد کرده مضمضهکنند تسکین درد دندان کند و مواد ردیه را از ریختن باز دار و یا 

نزله و  پوست خشخاش اپند برگ گیت برگ سرد پوست مغیالن پوست انار گلنار زردچوب جوشانیده متضمض نمایند که جهت

صرف و  الثعلب عنبدرد دندان از مجربات والد مرحوم است و مضمضه بسرکهکه در آن حب االس جوشانیده باشند و با با آب 

کاا اسپغول با سرکه آمیخته بر دندان نهادن و کاا مضمضه بطبیخ جوزالسر و یا پوست درخت موسر  و یا بیخ آنار و یا پوست 

کنار یا برگ چمپلی نیز نافع و خائیدن برگ و ساق خرفه و تخم آن مسکن درد دندان ببول و یا پوست درخت سرس و کو

حارست و کاا مضمضه بعصاره حماض و یا بطبیخ آن در سرکه و کاا زوفا  مطبوخ بسرکه نیز مسکن دردست و هلیله باریم 

سنون سازند و یا پهئکر  بریان و مسی سائیده مالیدن نیز مفید و یا اسپار چهالیه بسوزند و با همچند  تخم خرفه سائیده 

مساو  گرفته بمالند و یا چهال بول شاخ پیا بانسه ریزه ریزه کرده جوش دهند تا آب سوم حصه بماند اول انکباب بر آن نمایند 

د و چون دوا نیمگرم بماند مضمضه نمایند و تا دیر آب در دهن داشته بر تابنده و اگر روغن گل و سرکه و مصطکی هر واح

اطبا بقون ست اقوال قدر  گرفته باهم جوش دهند و اندکی افیون حل کرده مضمضه نمایند اکثر اقسام درد دندان را مجرب

و آب گشنیز و آب برگ بارتنگ در دهن داشتن مفید و  الثعلب عنبو ایالقی اگر ماده مرض جار باشد مضمضه با آب  جرجانی

نند بالجمله در ابتدا ادویه بارد که در آن قبض و خشکی معتدل باشد استعمال نمایند اگر حرارت مفرط باشد درین کافور زیاده ک

و بعد زمانه ابتدا بتدریج ادویه محلله بعمل آرند و ادویه بارده قابضه که بدان مضمضه کنند مثل آب آس رطب بسرکه است و 

د و آنچه مائل باعتدال است مثل روغن گل که در و سرکه که در آن برگ آس جوشانیده باشن الثعلب عنبآب برگ زیتون با آب 

آن مصطکی جوشانیده باند و روغن آس است و چون یکچز روغنگل باده و جزو شراب انگور  بجوشانند تا نصف بماند جید 

آن پنبه باشد و چون دره عظیم باشد عاقرقرحا سوده مع کافور بر دندان نهند و اگر درد افراط کند افیون بروغن گل بپزند و در 
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آلوده بر دندان نهند و یا فلونا نهند بعده تالفی مضر آن بادویه محلله بتدریج نمایند و تریاق االسنان نیز بتخدیر درد بنشاند و 

هیچ تدبیر در تخدیر اسنان بهتر ازین نیست که برف یا آب سرد کرده بران در دهن گیرند و هرگاه نیمگرم گردد تجدید آن 

درد ساکن گردد و گاهی در مرتبه اولی ازین درد دریاده میشود بعده چون اعاده تکرار کرده شود بالکل زائد  کرده باشند تا آنکه

گردد و حکبم عابد در شر  اسباب خود نیز مینویسد که چیز  در نیاب مثل این نیست و چون بتخدیر درد ساکن شود و بعد از 

حاشیه کتاب ماکور مینویسد که استعمال مخدرات بارد با تفعل قو   آن محالت ز خارج استعمال نمایند حکیم شریف خان در

غیر مخلوط بادویه حاره از خطر خالی نیست بنابر سرایت نکایت بسو  دماغ و اماتت حرارت غریز  از عضو چندان میکند که 

در دندان و قریب آن مکمل  که عالج درد حار دندان اگر ماده انطاکی گویدبعد او استعمال محلالت از خارج اصال  مینماید 

شده باشد فصد چهار رگ کننده واال سرر و بگشایند بعد از آن تنقیه با آب انارین کنند که در آن هلیله جوشانیده باشند و گاهی 

ست بشربت نقو  آن مسحوق کافی شود یا با آب تمرهند  و ماءالشعیر نمایند و سکنجبین و آب بقورا درین خاصیت  نه بحسب

ست جو مقشر  درم تخم قرطم پانزده تخم کاسنی و خشخاش مرزنجوش گشنیز خشم از مجربات من این مطبوخ و ردو

عناب هر واحد ده بعد کوفتن بزورد در چهار رطل آب بپزند تا ربع بماند صاف کرده بنوشند و اگر حاجت بمزید اسهال بود در آن 

ازین جکله در وضعیات اینست که افیون ورم برگ آس بزرالبنج و آنچه پانزده درم بکیر حل کنند واال تکرار آن کفایت کندو 

میسر آید در روغن بنفشه و سرکه جوشانیده چندبار بنهند و اگر ضربان و ورم لثه شدت کند بدان زلو چسبانند و مضمضه و 

خ دندان باشد یا در عصبه او که اگر درد ور بی طبر  گویدکبوس بسرکه و افیون و بزرالنبج و برگ صفصاف برترین ادویه است 

که اوست بعد فصد و تنقیه و پرهیز برگ راسن و پیاز عنصل در سرکه کهنه پخته مضمضه کنند واال بشراب قابض عفص 

ست یا مضمضه سازند بعده برود که ماکور گردد و استعمال نمایند و اگر دندان صحیح باشد و اشتباه شود که ایا وجع در دندان

و  اصل او آمده و عالج ماکور و دواغ سود ندهد تنقیه بدن و سر بادیه کنند و در پرهیز نماید و غاا  الطف در عصبه که بس

اقصار ورزند و اگر کفایت نکند بر عمور شرط زنند و بادویه مستفرغه و نشقه بمالند و اگر فائده نکند سعوطات موافقه بعمل آرند 

حار کمتر عارض میشود پس شیردختران و قدر  آب عصی الراعی و سفید  بیضه وجع دندان باقلق بدون حدت مزاج او اخالط 

و روغن بنفشه سعوط نمایند و اگر این کفایت نکند در گوش جانب و دندان دردناک اندازند و تغریق سر بروغن بنفشه نمایند و 

باید دانست که فضول  بسو  اصل دندان  اگر اینهم کفایت نکند در جانب مخالف استعمال کنند و اگر از این تدبیر  سود ندهد

و در عصبیه ریخته است و دوا بدان نمیرسد پس البدست از قلع سن و استعمال ادویه دراصل او مثل گلنار و مازو و پوست انار 

برزالنبج در سرکه جوسانیده خشم کرده بدان سرکه غرغره کنند و گاهی در آن گل سرخ و عدس و کزمازج و مانند آن بحسب 

ازمنه زباده کرده میشود و هرگاه مزاج متغیر شود این برود و نیز بهر تسکین وجع استعمال نمایند تخم خرفه طباشیر نشاسته آرد 
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عدس گشنیز خشم سوخته گل سرخ گلنار سماق مساو  و اندکی کافور و این بهترین برودست برا  تسکین حرارت  دهن 

 صاحب کنند و در دهن گیرند که تقویت بیخ دندان و تنقیه اعمور و ازاله وجع کند باید که بر دندان نهند و بر عمور استعمال

ست غنی منیگوید که هرگاه چیز  نفع نبخشد بر بیخ دندان شرط زنند که اکثر بعد یاس ساکن میکند و از آنچه مسکن وجع

بر دندان نهند درسرکه حل کرده بدان ست که از افیون و بزرالبنج و اطراف صفصاف ساخته باشند و تواتر استعمال دوائی

الفور درد ساکن کند و بعد از برآوردن خون مضمضه گوید که نهادن زلو بر بیخ گوشت دندان فی حکیم علیمضمضه نمایند 

کنند با ریاج و فلفل و عاقرقرحا که بسرکه و گالب آمیخته باشند قرشی گفته که مضمضات نیمگر استعمال نمایند حکیم شریف 

نماید مثل خیارشنبر چیز  نیستکه بانضاج مواد ست و در بعض حامرز میکند و بارد نفع میگویند که این حکم اکثر خان 

اند برآنکه سرکه و نمم آمیخته در دهن گرفتن تسکین میدهد ثابت بن قره گفته که متقدمین در عالج اسنان اجما  نموده

ل نمایند و مع ادویه دیگر مناسب آن بعمل آرند و اگر شخم حنظل و صبر افضل ادویه آنست و نمم در حار بسیار کم استعما

مساو  در دیگ سنگی یا مغرقه آهن بروغن زیتون و سرکه بجوشانند و در گوش جانب دندان دردناک قطره بعد قطره بچکانند 

جوز رومی و یا برگ طرفا و یا از اطبا نقل کرده که مضمضه بزرالبنج و یا بیخ توت و با برگ  سوید ست ضربان سن را نافع

بیخ خطمی یا تخم آن هر واحد در سرکه جوشانیده و کاا مضمضه آب کاسنی سبز و طبیخ هلیله و طبیخ بیخ طرفا کوفنه و 

برگ توت و شوکران و خرنوب شامی یا نبطی هر واحد و خوردن افیون و بزرالبنج بعسل سرشته بقدر باقال و نهادن صمغ توت 

طور مو  انسان سوخته بروغن گل در گوش و کاا ضماد آن و مالیدن گل سرخ و امساک موم زرد و روغن زرد  زیر دندان و ق

 بشیر تازه در دهن و قطور بی خشخاش کوفته در روغن جوشانیده در گوش مخالف موجع همه مفید درد دندان حارست 

 عالج درد دندان بارد

نیمکوفته نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و همرین ادویره را   اصل السوس مقشر گاوزبان پرسیاوشان دانه سیل 

جوشانیده مضمضه کنند و یا بسرکه که در آن پودینه عاقرقرحا صعتر جوشانده باشند مضمضه نمایند و گاهی زوفا  خشم بیخ 

سرت و  در ازالره درد مجررب   کبر هم افزوده میشود و مضمضه بطبیخ کندش و اصل السوس هر کدام یکجزو زردو دو جزو نیرز 

حلتیت یا ثوم را بریان نموده گرم بر دندان نهند و فلفل عاقرقرحا زنجبیل شمطرج بورق باریم سائیده بمالند و بعضی در سرکه 

آمیخته به سکنجبین عسلی و گلقند هریم ده درم و یا سکنجبین عنصلی نافع و هرگاه آب سررد بنوشرند انبوبره ابریرق وقرت      

بجانب غیر وجع دارند تا آب بارد بجانب موف ترسد و خلوئیدن نارجیل و جوز و خوردن انجیر و جروز مرع انردک     نوشیدن مائل

برگ سداب و مضغ مغز حب صنوبر کبارد و بادیان و داشتن ماءالعسل کثیراالفاویه در دهن استعمال اطعمه مع ثوم و توابل حار 

بسبب نزله باشد اسطوخودوس چهار ماشه پرسیاوشران شراهتره هریرم شرش     و زعفران نیز درد بارد دندان را نافع است و اگ 
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بزر کتان بابونه گل  الثعلب عنبده توله جوشانیده نبات سفید داخل کرده بنوشند و کوکنار  الثعلب عنبماشه عناب پنج دانه بعرق 

و انبونه بر دندان ملروف گااشرته    خطمی جوشانیده مضمضه نمایند و اگر بدین تدبیرنشود میل آهن یا طال در آتش سرخ کرده

میل را درین انبونه درآرند و بدندان دردناک رسانند و زمانی شائسته نهاده دارند و باز اعاده کنند اگر از واغ نیز فائده نشود و اثره  

بعرد   در وجرع ریحری  و متورم نباشد از زنبور قلع نمایند و یا ادویه قالعه که در بحث تدبیر قلع دندان خواهند آمد بر دندان نهند 

تنقیه ادماغ محلالت  مثل سکنجبین و حب حرمل و دیگر ادویه محلله که مسطور شد استعمال کنند و تکمید بسبوس گنردم و  

نمم و بابونه و جاورس و مضمضه از بادیان و انیسون و زیره هرکدام درمی در آب جوشانیده نماینرد و صرمغ بطرم و فلفرل و     

ساخته در عسل آمیخته بر دندان مالند و از آب سرد اشیا  باد  و بلغمی پرهیز کنند و چیزهرا    پوست بیخ کبر و شب باریم

محلل بخورند و گویند که افیون جندبیدستر مساو  بروغن گل گداخته در گوش جانب دندان دردناک چکانیردن در در ریحری   

ارض شود ایارج فیقرا یا مصطکی برروغن گرل بمالنرد و    دندان را ساکن کند و ایضاً وجع دندان که از اشیا  بارده و آب سرد ع

در وجع بارد و همه ادویه محلله که در عالج کلی درد دنردان مسرطور شرد و     بالجملهآنچه در بحث ضرس بیاید مفید شناسند 

نرد و مالیردن   آید استعمال نمایند چنانچه زنجبیل و سیر عاقرقرحا و صعتر و خردل بعسل مجمو  یا مفرد بکرار بر آنچه بقلم می

عنصل با فلفل سوده در تسکین درد دندان رطوبی و نزلی بتجربره رسریده و بدسرتور فلفرل و پوسرت خشرخاش را در گرالب        

ست و فلفرل  جوشانیده مضمضه کردن و از بیرون طال نمودن درحال درد ساکن کند و کوت نمم گل تنباکو مالیدن نیز معمول

الیدن و باال  آن بیره پان خوردن نیز برا  درد بارد دندان معمول و شب یمانی مالیدن گرد پاه مساو  کوفته بیخته بر دندان م

ودفع کاا فلفل بگالب یا سرکه جوشانیده مضمضه کردم مجرب و مضمضره از تخرم شربت و زیرره کرمرانی و اذخرر بانردکی        

ست و یا بماءالعسل که اء االسقامعاقرقرحا سودمندست و مضمضه با آب زیتون مالح یا مع عود صلیب مجرب استاد صاحب شف

در آن پودینه و زوفاو عاقرقرحا و بیخ قثا الحمار جوشانیده باشند مضمضه نمایند و قدر  ثوم جوش کرده بر دندان نهنرد و اگرر   

هوتهرو  ست و اگر تسهاگه تلیه را بر آتش نهند از دسته آهنی صالیه کرده بعد از آتش فرود آورده باز صالیه کنند بمالند مجرب

ست و صرف توتیا  سبز سوخته مالیدن و لعاب دهن بیرون انداختن از مجربات صاحب گنج باد سوخته برابر او فزایند نیز مجرب

اوردست و ادرک ورق درق ده نمم سوده بران پاشیده گرم نموده در دندان دردناک گااشتن درد بارد در ساعت ساکن کند و در 

ه از سپرز گاو گرفته و نمم و فلفل بران پاشیده کباب کنند و آن را گرم بقدر برداشت درد دندان بیاض والد مرحوم نوشته که پار

ست و کاا شحم حنظل در روغن گاو بجوشرانند و کفری کره از    بگاارند که بچسبد چون سرد شود دور کنند برا  درد بارد نافع

ست و صنع سجهنه در دندان گرفتن تن از مجربات ان مرحومروغن برآید بر سر هیل پنبه پیچیده گرفته بر دندان دردناک گااش

و بلد  را سوده سنون کردن یا جوشانیده مضمضه کردن همچنین مضمضه بطبیخ ایرسا مسکن درد بارد است و برگ تور زیرر  
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ئیده بمالند و آب دندان گااشتن و یا جوشانیده مضمضه کردن مفید و اگر فلفل سیاه نیله ته ته بریان کته سفید نمم سیاه بر سا

بریزند بجهت درد ضرس نافع و یا سهاگه مرچ سیاه با آب برگ و هتوزه سائیده بمالند و کسی را که بال در نقصان نکنرد بقردر   

یم سرخ از آن تراشیده در برگ پان مع مصالحه انداخته زیر دندان داشتن و خائیدن و آب آنرا ریختن جهرت تسرکین درد درد   

ست و یا لیمو یم عدد کته دو ماشه مسی و دو ماشه روغن بال در یم ماشه در طف آهنی خوب مخلوط آموزده بعضی مجربین

کرده بر آتش انگشت جوش دهند تا غلیظ گردد پس نگاهدارند و وقت شب بر دندان دردناک بمالند و باال  آن گلرودر  پران   

  درد استحکام دندان در بیاض استاد مرحروم نرافع نوشرته و    بخورند و آب آن از دهن اندازند و زمانی بر آن صبر نمایند که برا

خرمهره زرد سوخته نیله ته ته مازو  سبز هیراکسین نمم الهور  پهئکر  بریان مرچ سیاه دارفلفل مساو  سرنون سراختن   

ز خشم زنجبیرل  ست و یانیله تهه تهه بریان  زیره سفید بریان گشنیبرا  درد دندان از مولو  جمال الدین صاخبمرحوم منقول

قسط کته سفید نمم سنگ مصطکی هر واحد یکدرم فلفل سیاه نیم درم سوده بمالند و درحین استعمال از آب سرد پرهیزنرد و  

یا نیله تهوتهو بریان نمم سانبهرکهته پیریا  برابر گاه بر دندان مالند و اگر ریوند چینی با مساو  آمیخته بمالنرد فروراً تسرکین    

آمیزند و سنون کتهه سفید پهئکر  بریان هریم چهار ماشه نیله تهو تهو سوخته دو ماشه ن انزروت نیز میمیدهد و بعضی دری

دانه االیچی سفید یم ماشه کوفته بیخته مالیدن برا  درد و استحکام دندان مجرب احقرست و یا فوفل سفید بریران کزمرازج   

رد هر واحد یکتوله توتیا  سبز سروخته شرش ماشره کوفتره     کالن و خرد کات سفید مازو و مصطکی پهئکر  بریان کسیس ز

ست و اگر با برنگ سی و هفت دانه کباب چینی سیزده دانه عدس درست یرازده  بیخته سنون سازند که برا  درد دندان مجرب

درد دندان دانه کوپنل درخت حبها و یکدام در یم نیم پاو آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده مضمضه نمایند نافع 

ست و یا پوست درخت سرس چهار توله برگ چنبلی دو توله با  بژنگ سه ماشه جوشانیده مضمضه نمایند و مکررر  و استحکام

بعمل آرند که جهت درد دندان که از هیچ دوابه نشود و خواه از گرم بود یا از ورم استاد مرحوم است و در نسرخه دیگرر پوسرت    

کوکنار سفید هریم یم توله مجیهه شش ماشره در اب پختره بررا      الثعلب عنبمضمضه  خشخاش سه توله نیز داخل است و

درد دندان که از نزلها بارد و در رطوبت بود و استرخا  لثه را مفید است و عاقرقرحا جائزهریم شش ماشه عدس یکتوله پوست 

بت خصوص از ماده نزله بود نافعست خشخاش هفت ماشه جوشانیده مکرر مضمضه کردن جهت درد دندان که از برودت و رطو

و مضمضه خربق سیاه عاقرقرحا نیمکوفته در سرکه جوشانیده نیز مفید درد دندان باردست و کمون صعتر در سررکه جوشرانیده   

مطلقاً نافع و مجرب و نمم فلفل عاقرقرحا پوست بیخ ببول شب یمانی بریان سوده برر دنردان مالیردن و لعراب انرداختن نیرز       

و برگ تلسی مرچ سیاه سائیده غلوله کرد نهادن و کاا پوست درخت آک یم ماشه در برگ تنبول پیچیده بر دندان  ستمعمول

نهادن مفید بود و اگر نوشادر بقدر جوار در پنبه پیچیده زیر دندان دردناک نهند ولعاب هرچه برآید برآمدن دهند درد رفع شود و 
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موم آمیخته بقدر نخود زیر دندان نهادن و لعاب از دهن ریختن نافعست و سنون  همچنین عاقرقرحا مصطکی برابر گرفته قدر 

کچله سوخته با قدر  نمم سوده برا  ازاله وجع شدید نافع و کالم پهئکر  بریان یکدرم کرنجوه سوخته دو عدد نیله تهوتهو 

یکجزو سائیده بر دندان مالیدن نیز درد دنردان  بریان یم جمع سیاه دوازده عددد کوفته بیخته مالیدن و تنباکو و جزو فلفل گرد 

بارد را نافع و سپیار  سوخته کتهه فلفل در هر سه مساو  نیله تهوتهو ربع یکجز و کوفته بیخته برر دنردان و بریخ آن مالیرده     

ر  نمرم  ساعتی سرنگون کرده رطوبت دهن برآرند و با آب نیمگرم مضمضه نمایند که نافع در هر لحم و کرنجوه سوخته باقد

آمیخته مالیدن و کاا سجی و مرچ سیاه سائیده مالیدن مفید درد باردست و اگر سونهتو هلد  مرچ سیاه نمم الهور  تنباکو  

خشم همه ادویه برابر سائیده بر دندان مالیده لعاب از دهن برآرند و بعد ساعتی گلور  پان خورده از پیم آن دندان بشرویند و  

رند و بعد دو گهتر  اگر خواهند آب بخورند در دفع درد دنردان برارد و نیرز درم لثره بینظیرسرت و      پس از آن گلور  دیگر بخو

ست و کاا فلفل حرمرل زنجبیرل مرمکری    پوست درخت برهه سائیده زیر دندان دردناک کااشتن و از ازرال سفوف ساختن نافع

چ سیاه برابر سائیده سنون ساختن درد و دندان محکم ازینها قدر  با نمم سائیده ماللیدن نافع درد باردست و صمغ سرس و مر

نماید و یا پوست ببول دو دام کاپهیل سه ماشه اسبند سه ماشه کوفته در یم یا آب بجوشانند چون نصف بمانرد وقرت خرواب    

مضمضه نمایند و مضمضه عاقرقرحا عدس پوست خشخاش مکرر بعمل آوردن نیز مفید و پهل پاه که ماننرد کشرمش میباشرد    

جوشانیده نیمگرم مضمضه کردن هم نافع و کاا مضمضه برگ بید مجنون جوش داده مفید درد دندان و مضمضه برگ بیایانسه 

و پوست درخت کچنال و پوست درخت سرس نیمکوفته و برگ اردسه و کاه پهل جوشداده هر واحد مفید درد دندان بود و اسپند 

مینویسد که مضغ مویزج و ضرما   اقوال اطبا سوید ن طال کردن سودمندست سوده با آب نیمگرم بر رخساره محاذ  درد دندا

ست و وضع بزرالبنج سائیده بقطران آمیخته کاا سرم و مررو جروز و ابهرل و     آن بسرکه سائیده در وجع اسنان  بارد مجرب من

ه و کراا تخرم کرراث بقطرران     سنبل و عاقرقرحا آمیخته و ماا فلفل و افیون و مر مساو  بعسل سرشته کاا فیقرا الیهرود سرود  

سرشته و کاا عروق اصفر خائیده و کاا مامیران خائیده و کاا حلتیت و کندر هر واحد بر دندان موجع و ضماد و حلتیت و عصابه 

حشیش بیخ وکاا مروبورق و کاا مازو و علم البطم و کاا قطران و کاا خولنجران و کراا دارچینری و کراا بریخ براداورد و بریخ        

ه و کاا اسب بیانی وزیت و نوشادر و مازو و عاقرقرحا مساو  بقطران سرشته و کاا سنبل هند  و ماا حمرا و کراا   شکاعی پخت

فطراسالیسون و کاا تنکار و بورق و کاا نفظ و کاافراسیون تازه و کاا حب الزلم و مضمضه نانخواه و کاا شونیز و چوب صرنوبر  

الغار و کاا جوز و لب و کاا بیخ شجربان و کاا طالسیفر و کاا عودالفر  و کراا   کوفته و کاا برگ ینبوت و کاا بیخ و لب و حب

برگ فنجشگت و کاا بیخ خیر  و کاا اصفر و کاا ابهل هر واحد در سرکه جوشانیده و کاا مازو و بزرالبنج و بیخ قثرا الحمرار و   

ا بیخ خنثی  و کاا مود کااوج و کاا ماذریون و کاا پوست بیخ کبر و کاا بیخ یا تخم هلیون و کاا برگ انجدان و عصاره آن و کا
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بیخ سوسن اصفر و کاا بیخ قرصنعه و کاا فطراسالیون و کااریوس و کاا خولنجان و کاا غاریقون و کاا فلفل السودان هرواحرد  

ده و کرااکراث  آب جوشداده و کاا برگ طرفاو کاا ایرساد اذخر وجوز السر و مرو کاا بیخ سوسن ابیض هریم در شراب جوشانی

بسرکه و عسل و کااشهد و سرکه و شب جوشانده و کاا عصاره برگ فاشره بعسل آمیخته و گرفتن روغن حب اتررج و تردهین   

آن بر مقدم سرو کاا روغن بیض و کاا فراسیون خشم جوشانیده و کاا مفتنج گرم در دهران قطرور آب پودینره و جندبیدسرتر     

رم بر دندان و کاا خراطین و زیت پخته در گوش مخالف وجع نیمگرم و کاا عصراره  مساو  در گوش و کاا روغن خردل نیمگ

بیخ خنثی و کاا عصاره قطرن در گوش کاا عصاره اناخالص در منجر مخالف دندان موجع و دلم ثوم بر دندان و طرال  بریخ   

ضررس وجرع هرر واحرد مفیرد درد       خنثی در سرکه سائیده بر نرانگشت پا  ناحیه بفرس موجع وکاا اقیربرانگشت دست  ناحیه

گوید که بعد تنقیه بحب ایارج باید که ایارج فیقرا بر دندان بمالند و بماءالعسرل کره در آن زوفاپودینره      صاحب کاملست دندان

جوشانیده باشند مضمضه نمایند و سرکه در آن حب الغارها برگ او یا پوست بیخ کبرد عاقرقرحا پخته باشند و در دهن بگیرند و 

بدان مضمضه کنند و یا قدر  بیخ قثا الحمار جوشانیده در دهن گیرند و یا خربق سیاه در سرکه جوشرانیده در دهرن بگیرنرد و    

ست و اگر ساکن نشود و قدر  فلونیها  رومی یا فارسی یا تریراق کبیرر در سررکه    خراطین در روغن سوسن جوشانیده نیز نافع

و افیون بخرقه در دندان نهند و آب دهن فرو ریزند و دواءالکبریت و سجرنیا مسکن وجع  حل کرده بپارچه یا پنبه در دندان نهند

است و یا شحم حنظل در سرکه پخته مضمضهکنند و یا خشه مشمش و نمم سائیده در سرکه سرشته در ضرس نهند و یا برر  

د و یا فلفل پنج درم عاقرقرحا مویزج هر واحرد  دندان مالند و یا زنجبیل در سرکه و عسل پخته نهند و یا بر دندان دردناک بمالن

دو درم بورق سه درم کوفته در عسل سرشته در ضرس بگیرند و یا افیون بمعیه سائله سرشته بر ضرس نهند مسیحی گوید که 

 چون با وجع دندان لهیب در دهن و رو  ضربان نباشد و عقب تخمه و تناول اطعمه بارده کثیره عارض شود بایرد کره اسرهال   

بقوقایا نمایند بعده مضمضه و غرغره با آبیکه در آن اذخر و فلفل و یا بسرکه در آن جوز سر و ابهل و یا در آن عاقرقرحا و فوتنج 

و صعتر جوشانیده باشند استعمال کنند و تکمید کله بجاورس گرم نمایند و بیخ دندان دردنراک بعاقرقرحرا و مرویزج و خرردل و     

جبیل بمالند و از آن در پنبه گرفته بر دندان نهند و اگر کفایت نکند و در بیخ او جندبیدستر و حلتیت شیطرج و بورق و فلفل و زن

و فلفل و زنجبیل و سعد اندکی افیون در عسل سرشته بنهند و تعلیل طعام و تکثیر حرکت و حمام نمایند و اگر ازین هم ساکن 

که اگر ماده این علت بارد باشد اوالً برا اسرتعمال ادویره رادعره مقرو        نشود آهن گرم کرده بمرات بر دندان نهند ایالقی گوید

اسنان ابتدا نمایند تا که ماده را کمتر قبول کند مثل شب یمانی بریان بسرکه سرد کرده و نمم مساو  چون بر دندان نهنرد و  

ضمضه نمایند و روغن گل یا سررکه  ست و بعد ازین بروغن گل بسرکه یا شراب انگور  ممازو و سوخته بسرکه سرد کرده راد 

ست و هم محلل و بعد سه روز ادویه محلله استعمال نمایند و چون ماده ریحی باشد هم ادویه محلل اسرتعمال نماینرد   هم راد 
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مثل سگبیج و حرمل و بادیان و شحم حنظل و عاقرقرحا و حلتیرت و خرردل و زربنرا و قثاالحمرار و کنردش و ثروم و صرعتر و        

مانند آن و ارزن با نمم در صره بسته گرم کرده از بیرون تکمید کنند تا ماده را از اصول دندان بخارج کشد و ورم مرزنجوش و 

پیدا کند و چون آماس گیرد درد ساکن شود و ادویه محلله ورم را زائل کند و بابونه خطمی بزرکتان حلبه در آب یا شراب بپزنرد  

ست و گاهی طزعفران وجدوارا اضافه کرده میشود و مضمضه براین  اد کردن محلل قو تا مثل فالوده گردد از خارج بر کله ضم

گویرد کره هرچیرز گررم      انطاکینافعست و چون دهن از روغن بابونه با روغن شبت نیمگرم پر کنند تسکین اوجا  دندان نماید 

و سیر را درین نفع ظاهرست و از مجربات هن  بالفعل یا بالقوه مثل زرده بیضه گرم و نان گرم در دندان گیرند و فلفل و زنجبیل

در آن این دواست و این نافع هر علت بارد از دماغ بسو  فم معده است گلقند عسلی سی درم انیسون قرطم تر هر واحد پانزده 

درم تخم شبت صعتر هر وا  پنج درم صندل سه درم مصطکی یکدرم بدستور مطبوخی که در عرالج درد دنردان حرار گاشرت     

شانند و کاا شرب ماءالعسل با زعفران و از وضعیات این دواست صعتر ده قسط عاقرقرحا هر واحد پنج زنجبیل سرعد سرنبل   بجو

کرکم قرنفل هر واحد و جندبیدستر یم در ده چندان آب بجوشانند تا ربع بماند در دهن گیرند یا به پنبه چند مرتبه گرم بنهند و 

درین نکوست و از وضعیات ناحیه اینست جندبیدستر حلتیت مرزراوند طویرل زنجبیرل میعره     گویند که فلونیا و بر شعشا و تریاق

بزرالبنج فلفل بعسل سرشته بنهند راز  گفته که روغن یا روغن کنجد نیمگرم در دهان گررفتن تسرکین درد کنرد بنرابر آنکره      

ا تحلیل میکند و انگرز خردل در سرکه جوشانیده روغن تلیین عصبه میکند و تا موضع بعیدتر نفوذ مینماید و بگرمی خود ماده ر

ست و برا  مضمضه کردن ماده را تحلیل نماید و یا شحم حنظل و عاقرقرحا و گلنار مساو  مطبوخ بسرکه یا شراب نیز محلل

مضمضه خریق  یبوست دندان یعنی حفظ مزاج طبیعی آن باید که ادویه قابضه یابسه مثل اقاقیا و گلنار و مازو محلله بیامیزند و

سفید و عاقرقرحا و شیطرج نیم کوفته در سرکه جوشانیده تحلیل ماده کند و در حاو  کبیر نوشته که جماعتی شرهادت تجربره   

اند که این دوا وجع را زائل کند بگیرند توم پنج استار کندر نیم مثقال برگ آس یم کف در سرکه بجوشانند و بچوب صنوبر داده

نیم گرم در دهن دازند بعده جاوشیر محلول در روغن بلسان بر دندان بمالند و اگر روغرن بلسران میسرر    حلکرده صاف نمایند و 

نشود یدل او روغن زیت بگیرند و ایضاً پوست بیخ کبرز راوند مدجرج عاقرقرحا بشراب و ربع او سرکه بوشانند تا نصف بماند در 

سرکه بپزند یا عاقرقرحا مویز در سرکه پخته استعمال نماینرد و اگرر   دهن بگیرند و یا شحم حنظل دو مثقال حرمل در شراب یا 

پودینه کوهی فلفل سفید عاقرقرحا هر سه با مویز منقی سرشته قرص سازند و خائیده و لعاب آن فرو ریزند بالخاصریت مراده را   

ست و تریاق ن محلل مواد غلیظتحلیل کند و سنون فلفل مویزج عاقرقرحا زنجبیل هریم دو درم بورق سه درم بر دندان مالید

اربعه و سنجرینیا تریاق کبیر در دندان گرفتن نافعست و داغ عالج مجرب است خصوصاً اگر ماده در جوهر دندان باشرد و ایضراً   

فوفل زکا عاقرقرحا مساو  کوفته بیخته حیها بقدر نخود ساخته در پنبه پیچیده در دهن دارند و لعراب دهرن بزیرر اندازنرد کره      
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گویند که برگ کهکج چون برر عضرد جانرب     بعضیب است و کاا بیخ کبر بر دندان دردناک خائیدن در ساعت ساکن کند مجر

دندان دردناک ضماد نمایند مسکن وجع در ساعت است حکیم عابد از نزمه تقل کرده که اگر مازو و گلنرار اقاقیرا مرو  انسران     

وزند و ذرو و راء استعمال نمایند سائر اوجا  دهن و دندان را مجرباست نمم اندرانی کوفته بمثل آن آردعود و عسل سرشته بس

و درین باب مثل او ترکیبی نیست و بصحت تجربه پیوسته و اعظم النفع است و اجما  واقع شده برآنکه شیطرج هند  و چرون  

ا  دنردان را تسرکین دهرد    مضغ کنند و باردست مخالف جانب ضرس درد دهند بدارند هرگاه بران یم شب کامل بخوانند اوجر 

 مینویسد که اگر رطوبت غالب بود برگ شاهتره و سکبینج هریم دو توله جوشانیده مضمضه کنند  حکیم علی شریف

 عالج درد دندان از تولد دیدان

رسرانند و   تخم گندنا و تخم پیاز و سیر و تخم ترب ها پیه بز با موم آمیخته بسوزند و بخار آن تبوسطا بنوبه بدندان کرم خورده

گاهی بزرالبنج بدل سیر و تخم ترب کرده میشود شیخ نوشته که بزرالبنج و تخم گندنا هر واحد چهار درم تخم پیاز دو نریم درم  

در پیه بز سرشته و حبها بقدر یکدرم ساخته از یم حب تبخیر نمایند و با بژنگ در پایچه سالو  سرخ صره بسته در قدر  آب 

ضمضه نموده و پونلی را در دندان گااشته بخوابند و مکرر بعمل آرند و اگر از بژنگ مقشر کوفته پرنج  بجوشانند پس باین آب م

شش صره بسته بجوشانند و یکی از آن گرفته در دندان گاارند و چون سرد شود دیگر گاارند و همینطور همه پونلی بعمل آرند 

تر باشد و اگر کمیله باریم سائیده در دندان از اندرون و بیرون نیکو تا آنکه تمام کرم بر صره جمع شوند و درد تسکین پایرد به

بمالند و بگاارند که لعاب دهن بیرون آید نیز در قتل کرم و تسکین درد مجرب است و یا بگیرند طشتی و پر از آب نمایند بعده 

او کنند و این ظرف را بر طشرت  سبوچه گلی خرد گرفته یم سوراخ کوچم مدور در وسط او و دیگر سوراخ عریض در پهلو  

پر آب واژگون بدارند و داس یا دیگر آکه آهنی که سر او عریض دوم او طویل باشد گرم کند برر سرر آن تخرم پیراز یرا تخرم       

بمشکیه در روغن کنجد تر کرده نهاده در سوراخ پهلو  ظرف واژگون درآرند و بیمار دهن خود را دا کرده بر سوراخ وسط ظرف 

د و چون دو دا و موقوف شود مکرر همچنین اجمل آرند که ازین تدبیر دیدان خارج شوند و یا سنون برنگ کرابلی و  ماکور بدار

بزرالبنج و تنباکو  سور قی بمالند و مضمضه با آب برگ شفتالو تنها یا با قدر  زراوند طویل نیرز بررا  سراقط کرردن دنردان      

یا تخم پیاز سوخته دود آنرا بواسطه نی آهسته کشیدن نیز بررا  قترل دود   ست و کرم ابریشم یا تخم بهت کتانی بغایت مجرب

اسنان معمول است و بیخ و برگ و شاخ و گل و بار کتانی تازه کوفته آب بگیرند یا بجوشانند و چند روز متواتر ناشرتا مضمضره   

ر عرق گوگرد بقدر برنج در پنبه نهراده برر   کنند و اگر نیله تهوتهه قدر  با بیخ کتانی جوشداده مضمضه کنند نیز مفید بود و اگ

دار نهند و پارچه بران گردارند و یا آنکه اندک گوگرد را در سرکه حلکرده بدستور نهند و یا چوب ملیم را نرم سوده بر دندان کرم

ن نیز برا  قتل ست و نهادن اندکی کافور و حلیتت در سوراخ دندادندان کرم ناک گاارند برا  تسکین درد و کرم دندان مجرب
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ست و قطور آب برگ و هتوره در گوش مخالف صاحب دزد دندان که از کرم باشد نیز مجرب است و اگر عاقرقرحرا  کرم معمول

یکدرم نوشادر افیون هرکدام سه دانگ سائیده در دندان متاکل پر کنند و باال  آن اندک مروم گاارنرد نرافع برود و کراا ارج و      

بکشد و بدستور خربق معجون بعسل بغایت مجرب است و همچنین کردن ثقبه مویزج و حلتیت و بوره نوشادر پر کردن نیز کرم 

ارمنی همین اثر دارد و اگر پنبه در قطر آن آلوده بر دندان گاارند و نیز کرم را ساقط کند و اگر بزرالبنج و میعه هر دو را سرحق  

دستور بخور را یتانج موثرست و یا نمم اندرانی یکجز موسعد نیم جرزو  نموده بنادق سازند دود آن بگیرند و در دندان بکشد و ب

شیخ دو جزو کوفته لعبل و شراب سرشته اقراص سازند و بسوزند تا دود آن بدان رسد و بزرد درد و گلنار و مازو و شب وزراونرد  

ران سرشته مجرب و کاا بحب کوفته در زیت سرشته در سوراخ ضزس نهند و خائیدن خرنجمشم و نجور تخم گندنا سوده بقط

کاکنج نیز مفید و اگر بشحم حنظل بیخ حنظل تخم پیاز سپندان برگ سداب جعده خردل عاقرقرحا سم خر مجمو  یا مفرد برر  

آتش افکنند و قمع بر سر آن نهاده طرف دیگر قمع بر دندان نهند تا دود بدان رسد وجع دندان خصوصاً کرم خورنرده را سراکن   

اده نماید و بستن بیخ چتیه در گوش رافع در ده کرم دندان است و مضمضه بسرکه که صعتر و خردل و حاشا در کند و تحلیل م

آن مطبوخ باشد و مضغ جوزکهنه و ریحان قرنفلی و سعد نافع و سنون فلفل سریع االثرست و اگر باین ادویه تسکین نیابرد داغ  

ندهد با تبو برکنند یا شیر انجیر و حلتیت بهم سرشته در ضررس متاکرل   دهند بدستوریکه در قسم باال گاشت اگر داغ هم سود 

گوید که بگیرند قطران یکجزو مردو جزور مادشیح یکجزو کوفته بقطرران سرائیده در ثقبره     طبر  گاارند که ازخود مقلع نشود

جوز امیخته بقطران بسرشرند و در  الحال دیدان را قتل کند و یا زراوند جر  پرسیاوشان و بژنگ همه کوفته مثل او نهند که فی

سوراخ دندان گاارند و بهتر ازین همه در قتل دیدان متولد و ضرس اینست که بیخ و بژنگ وترس مر مساو  کوفته در سررکه  

جوشانند تا سرکه غلیظ گردد و بعده دوا مع سرکه در سوراخ اندازند که قتل دود و غسل چرک مجتمعه در آنجا کند و یا نوشادر 

مریکجز و بیخ دو جزو و خاکستر فشاره اویم یکجزو همه کوفته در سرکه و قطران و عسل سرشته در سورا خ پرر کننرد و   هردو

بعد استعمال این بسرکه حبل االس مضمضه کندساعتها در دهن دارند و اگر چیز  از و سومات بخورند سرکه مضمضه کنند و 

که در کرم دندان مضغ شریح و قیصروم و محلرب و     انطاکیرس سوراخ باشد سعد بخایند که این منع تولد کرم نماید اگر در ض

گوینرد کره عاقرقرحرا     اهل هنرد پوست بیخ توت و حب الغار بخور تخم گندنا و پیاز و موم زرد با پیه بز سرشته بقنمع نافعست 

ل نررم سروده بعسرل و سررکه     ست و کاا زنجبییکجزو نوشادر افیون هریم نیم چزو در سوراخ دندان کرم خورده گااشتن نافع

ست و اگر سهاکه با موم جمع کرده در سوراخ دنردان کررم خرورده    سرشته در سوراخ آن مسکن درد دندان و نافع کرم خوردگی

افتد و مانع درد دندان است که از گرمی بگاارند و درد ساکن شود و اگر بچوب نیب مسواک کردن عادت سازند کرم بدندان نمی

یله تهوتهو بر آتش نهاده از رسته آهنی صالیه کرده از آتش فرو آرند از صالیه نموده بر دندان مالند که نافع درد باشد و سهاگه ن
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دندان و کرم خوردگی آنست و چون برگ یاسمین یکمشت اسپند یم نیم توله در یم آثار آب بجوشانند و هرگاه پاو آثار بماند 

 ت سصاف نموده مضمضه نمایند نافع کرم دندان

 

 عالج درد دندان از دیگر اسباب

ورم لثه و تزید اسنان باشد عالج آن نمایند بدستوریکه در بحث ورم لثه و تزید اسنان خواهد آمد و دردکه با ورم لثره برود قلرع    

ک کند و درد آن از تحرک آن باشد اگر جنبش کمتر بود تدبیر استحکام نماینرد بدانچره در بحرث تحرر    دندان در آن فائده نمی

آید و اگر جنبش آن زیاده بود به از گندیدن عالجی نیست که بسبب تاکل دندان عارض شود عالجش از بحث تاکل اسنان می

اسنان جویند و آنچه از یبوست ساذج بنابر عدم غاا و یا مع ماده باشد عالجش استعمال مرطبات وتدهین مسکه و روغن بنفشه 

اغایه مجففه و استفراغ و جما  منع نمایند و از اغایه مرطبه مثل احم جد  و چزه مرغ  و پیه مرغ و پیه بط و مانند آنست و از

خورند و شراب ابیض ممزوج بنوشند و بشیر زنان و روغن بنفشه سعوط کنند و بعد طعام در حمام داخل شروند و اطالرت در آن   

ناسب بود و دائم باخرا نران میرده و طربخ او بشریر و      ننمایند و حسو  آرد باقال و نشاسته و شیر بز بروغن بادام و شکر سفید م

خوردن او بشکر امر کنند و هرگاه دندان بحالت اصلی عود کند اصول او را بگل سرخ  وطباشیر و آرد عدس و کزمازج و سگ و 

شد آن آنکه حرکت درد دندان که از انکسار یا انصدا  دندان بسبب اجتما  ماده ردیه ر بن دندان با. دیگر مقویات تقویت دهند و

نمله و یاچز  از خارج به بیخ آن رسد فصده استفراغ نمایند و اصال  مزاج کنند و اگر متغیر شده باشد بعده باصال  غاا پردازند 

و عاقرقرحا افیون منشورکند سائیده در شیر سرشته بدفعات بر دندان نهند و اگر ازین فائده نشود مضمضه بسرکه که در آن گل 

 ار و پوست صنوبر و بزرالبنج جوشانیده باشند بعمل آرند و اگر تدابیر ماکوره کفایت نکند بزیت یا آهن داغ دهند سرخ و گلن

 تحرک اسنان

جنبش ندان یا بسبب باد  مثل ضربه و سقطه باشد و یا بسبب واصل مثل رطوبت رقیقه مرخی لثه و عصب مشدد دندان و یرا  

غلبه محدث الغر  دندان و یا نقصان لحم عمورد یا ورم و یا ضعیف و قلت خون آن  تاکل عارض منابت اسنان و موسع آن با

باشد و تحرک اسنان که بسبب گشادن ثقبخ بنت دندان بصبیان عارض میشود و آنچره بسربب نقصران لثره و الغرر  دنردان       

صدمه بدندان رسیده است یراد اگرر   اد تشخیص اسباب ماکوره و اوالً از مریض بپرسند که گاهی افتد هر دو العالجبمشایخ می

اقرار آن کند سبب جنبش دندان همان باشد واال بسو  لثه و دندان نظرکنند اگر در گوشت لثه نقصان نماید سببش نقصان لثه 

باشد و اگر ورم نماید و درد و ضربان باشد سببش ورم لثه بود اگر لثه سفید نماید  چنان محسوس گردد که در آن خون نیست و 

بناقین اکثر افتد سببش ضعف لثه باشد و اگر دندان الغر نماید در بدن نیز الغر و خشم و چشم غائر بود سرببش یبوسرت    آن
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دندان باشد و اگر دندان فربه و لثه مسترخی نماید و لعاب از دهن آید دور بیخ ذندان سررد  محسروس گرردد سرببش کثررت      

 بالجملهآید خواهد بود نارها  استخوان که دندان از درسته است و بنظر نمیرطوبت باشد و اگر ازین اسباب هیچ نباشد تاکل ک

جنبش دندان بهر سعی که باشد باید که صاحب ان از خائیدن اشیا بدان دندان و از کثرت کالم اجتناب کند و بدست و زبان آنرا 

اشد درد پیداکند دندان را بز نبود یا با ادویه حرکت ندهد وهما  امکن چیزها  نرم بخورد و اگر عالج سود ندهد و جنبش بسیار ب

 قابعه برکنند

 عالج جنبش دندان از کثرت رطوبت

بادویه گرم قابض عالج کنند مثاًل عاقرقرحا پوست بیخ کبر جلنار سرعد کروفی شرب یمرانی گرل سررخ سرنبل الطیرب در آب         

لسرخ دو جزو و باریم سوده سرنون سرازند و   جوشانیده صاف نموده مضمضه کنند و شب یمانی کزمازج گلنار هریم یکجزو گ

ست و سنون زرد و دیگر سنونات و اطلیه فم قابض و مجفف باشد استعمال نمایند و بعد منون معمول که در آن بجزونتی داخل

از نضج مسهل بلغم تنقیه کنند و از چیزها  سرد و تر بپرهیزند و قرنفل مصطکی سعد گلسرخ گلنرار سرنبل الطیرب جوزاسرت     

او  سوده شب وقت خواب سنون کردن در تحرک اسنان که از رطوبت بود معمول است و کاا فوفل سوخته کرات هرکردام   مس

یکچز و فلفل سفید دارفلفل نمم استمصطکی هرکدام دو جزو سوده سنون کردن درین کار بغایت مفیدست و اگر تنباکو  سور 

را  رطوبت نزله ریا  که موجب درد باشد و بجهت استحکام دندان و نشف قی فلفل سیاه برابر سائیده هر روز سه مرتبه بمالند ب

رطوبت لثه معمول است و سنون سپیار  عاقرقرحا فلفل سیاه مصطکی سعد کوفی گلنار مازو کزمازج پهئکر  کتهه مغز خسته 

ه بریان یم ماشه کوفته بیخته انبه نیز مفید و همچنین سپیار  چهالیه سوخته کته سفید دارفلفل هریم چهار ماشه نیله تهوته

سنون ساختن کاا زوفا  خشم خولنجان گلنار هریم سه ماشه عاقرقرحا شش ماشه کوکنار نه ماشره بزرکتران شرش ماشره     

بزرالبنج چهار ماشه جوشانیده مضمضه کردن نافع سنون مازو محرق مطفی بسرکه و اقما  انار تررش و سرماق و شرب یمرانی     

سنون شیخ فرید قدس سره نیز بی نظیرست و دو  سوخته سرخ مساو  سوده مالیدن از مجربات اهرل  کثیر الفائده است و کاا 

هند است و کاا سون مکهی شنگرف هیراکسیس نیله تهوتهه باریم سوده در آبلیمو کهرل کرده بر دندان مالیردن براالگلور    

وده سنون کردن حرکت دندان که از رطوبرت برود   پان خوردن برا  استوار  دندان مجرب ایشان است و لوده پنهانی باریم س

زائل کند و خائیدن برگ طرفا مقو  لثه و مسترخیه است داد است مضمضره بطبریخ دار شیشرعان حرافظ اسرنان و مفیرد لثره        

مسترخی است و نیاه تهوتهه در روغن بریان کرده زنجبیل کتهه سفید سپیار  سوخته برابر سائیده و سنون ساختن لثه را محکم 

کند در دفع نماید و پهئکر  سوخته سوده برابر مسی آمیخته مالیدن نیز محکم نماید و کاا پهتکر  بریان یکجزو توتیا  سبز 

سوخته ربع جزو کات یکنیم جزو کوفته بیخته سنون ساختن استحکام دندان نماید ویا توتیا  سبز نیم دام در روغن گاو بریران  
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کوره ردبند کرد سوزانیده نیم دام و سنگ جراحت یکدام آمیخته سوده استعمال نماینرد و  کنند که سوخته شود و برگ نیب در س

یا کات سفید یکتوله گل سیوتی خشم گلنار هریم سه ماشه مصطکی نیم ماشه االیچی سرخ شرش مسری یکتولره سرپیار      

ته سنون سازند و لعاب از دهرن بیررون   بریان یکنیم توله گشنیز بریان مثله سنون سازند و اگر سپیار  مازو بال در هر سه سوخ

اندازند دندان محکم شود و درد در گردد و کاا شب میانی یکتوله موچرس شش ماشه نیم کوفته در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه 

در نصف بماند که نافع درد و استحکام دندان متحرک است و ایضاً پوست ببول دو توله کاپیهل سه ماشه اسپند سه ماشه کوفته 

حکیم علی در مجربات  اقوال اطبا بیایدیم پاو آب بجوشانند چون نصف بماند وقت خواب مضمضه نمایند و هرچه در استرخا  

خود نوشته که هیچ چیز دندان ضعیف و جنبان را و گوشت بیخ دندان را که سست و نرم شرده باشرد از فصرد چهرار رگ سربز      

گوید که سماق پوست انار ترش خسته هلیله زرد سم جفرت   مسیحیسیار بماند نیست و فائده این بتجربه ظاهر شود و مدت ب

تر ازیرن افترد دریرن ادویره     بلوط گل سرخ گلنار مازو و کزمازج شب یمانی مساو  کوفته بیخته بر لثه بماند و اگر حاجت بقو 

یخ گوید قوابض مسخنهمثل مضمضه با آبیکه پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و ایارج فیقرا افزایند و اگر ازین فائده نشود داغ دهند ش

در آن کنار و برگ سصرو جوشانیده باشند و یا نبیند مویز که در آن شب یمانی و نصف وزن شب نمم مطبوخ باشد و یا ابیکره  

یرا   سکنبیج در ان جوشداده باشند استعمال نمایند و شب یمانی دو درم نمم یکدرم سوده آمیخته بر بیخ دندان مصوق نمایند و

قشور مس مع زیت و یا بیخ سوسن و پوست سوسن هریم چهار جزو و شب یکجزو بر بیخ دندان بچسبانند و یا بگیرند خاکستر 

طرفا و نمم مساو  و یا شاخ گردن سوخته و نمم بعسل سرشته سوخته هر واحد ده جزو و مررو زعفرران و سرنبل الطیرب و     

ر واحد سه حزد از ان سنون و مصوق سازند و ایضاقوابض مخلوط بصبر مصطکی هر واحد دو جزو سداب خشم سماق گلنار ه

و قلقلطار اقلیمیا بکار برند و بهترین سنون درین باب اینست که سعد گل سرخ سنبل الطیب نمم اندرانی کزمازج شراخ گروزن   

ایرن نرو  تنقیره بردن اسرت       گوید که عالج طبر سوخته مساو  بعمل آرند و یا نوشادر شب یمانی نشاسته برابر سوده بمالند 

بدانچه در باب فالج و لقوه گاشت و غراغر که در آن باب گاشت بعمل آرند و اینهمه بعد پرهیز که ماکور شد استعمال نمایند و 

چون تنقیه بدن دراس کرده شود بحسب امکان غرغره کنند و عمور را بتریاق کبیر دلم نمایند اگر مزاج مریض یا هوا و وقت و 

نع نباشد و اکرا زمین زائل نشود امر بغرغره ازایارج نمایند تا دهن و عمور معتدل الهااده گردد بعده گلنار و آس پوست انار بلد ما

و جفت بلوط و شب یمانی کوفته باندک عسل و آب بجوشانند حتی که مثل مرهم غلیظ گردد پس بگاارند تا سرد شود بعرد از  

تا ایام متوالی و هرچه در دهن جمع شود بزیر اندازند و اگر ازین معالجه صحت نشود بر دادن آن بر عمور و اسنان این دوا بنهند 

تریاق و دلم عمور بدان دور بعض اوقات بدادن معجون انقرویا  کهنه معمول از بال در محلرول بنوشرادر اصرال  آن اقتصرار     

و حفظ مزاج کنند و ادویه حاره چندان استعمال نکنند که مزاج او ورزند و از اطعمه رویه منع کنند و تدابیر او بتدبیر مفلوج نمایند 
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و کامل گویند که سنون کزمازج رامم هلیله زرد هریم سه درم گلنار گل سرخ سماق هریم پنج درم  صاحب جامعگرم گردد 

اق تخم گل مینویسد که سم صاحب حاو ست  جفت بلوط حنا  مکی حب االس صندل سفید هریم دو درم کوفته بیخته نافع

جفت بلوط شب یمانی سعد گل سرخ طراثیث فوفل کزمازج صندل سفید رامم هلیله زرد حب االس میاو  کوفته بیخته بشب 

یا در روز سنون کنند و بعد استعمال آن بسرکه و گالب مضمضه نمایند که لثه مسترخیه و اسنان را محکرم کنرد و اگرر شرب     

نند نیز دندان را قو  گرداند جرجانی ازجمله ادویه قابض نوشته که بگیرنرد گلنرار   یمانی در گالب و سرکه جوشانده مضمضه ک

پوست انار ترش هریم شش درم زرینخ سرخ شب یمانی هریم سه درم گل سرخ و سماق هریم هشت درم سنبل الطیرب و  

یه با یارج فیقرا باید و اگر این عالج اذخر هریم دو درم همه را کوفته بیخته بر دندان پراکنند و گفته که این همه ادویه بعد تنق

اثر نکند داغ باید کرد چنانچه که درد دندان ماکور شد و گویند که در اکثر حاالت کثرت تمضمض بسرکه کهنه که در آن نمم 

حل کرده باشند سوید  گفته که کبوس و سنون مقل مکی در تشدید لثه مسترخی مجرب من است و کاا کبروس قطرران دو   

مم آرد جو هریم صد درم همه را آمیخته در کوزه گلی کرده و سر او مطین نمروده در آترش سره روز بدارنرد پرس      صد درم ن

برآورده سائیده بکار برند و ایضاً نوشته که عصاره حسم و فوتنج بر  و حبلی سوخته و کاغا سوخته و سویق شعیر ملج اندرانی 

لف گرم و اطراف نرم و برگ او و حب البان و حب صنوبر کبار و مرجان و و نمم اندرانی بریان در سرکه سرد کرده و عصاره ز

بلوط ساخته و نمم مساو  و کعب بقر و کاا مضمضه بعصاره گاوزبان و سرکه عنصل و زیت انفاق و آب زیتون اخضر مملو  و 

خ بیخ انار ترش و حب االس عصاره زیتون سبز و مر در سرکه یا شراب قابض آمیخته و آب حصرم و عصاره شاهتره سبز و طبی

سوده در شراب کهنه و طبیخ برگ شحر مصطکی و طبیخ بسرد عصراره انرار غرالس و یرا طبریخ او زنگرار بعسرل و بسررکه و         

عودالفر  کوفته در سرکه جوشانیده و کاا داشتن پوست هلیله در دهن و کبوس زر و رد و یا سبناوج و یا صف کبار محرق و یا 

کاا ضماد زنجار حدید یا خوالن هند  یا ثمر کرم بر  و کاا اکل بادام رطب مع پوست او هرر واحرد   حضض مکی یا عقیق و 

 مفردا نافع لثه مسترخیه و مقو  اسنان است 

 

 عالج جنبش دندان از ورم حار لثه و ضربه و سقطه دندان

لثه خواهد آمد بکرار برنرد و سرون زرد و     در هر دو نو  تدبیریکه در عالج در دندان حار گاشت بعمل آرند و آنچه در فصل ورم

سنونی که در آن پوست مغیالن چهار توله است و آنکه در آن کهربا چهار ماشه داخل است استعمال کنند و ایضاً در ورمی بعرد  

بماند و با  تنقیه از فصد و حجامت نقره و مسهل در ابتدا ادویه بارده قابضه چون طباشیر و پوست هلیله زرد گلنار و سماق بر لثه

آب ترنگ و خرفه و دیگر مضمضات بارد که در قال  دمو  ماکور شد بعمل آرنرد و در انحطراط بچیزهرا  محلرل چرون آب      
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گشنیز و روغن گل و مضمضه نمایند طبر  گوید که بعد فصد قیفال و تنقیه بردن بطبریخ هلیلره زرد و کرابلی و تمرهنرد  و      

عل و کشوث و تخم کاسنی و توت شامی خشم و فلوس خیارشنبر و مانند آن از اشیا  آلوبخارا و عناب و سپستام و برگ عندالث

مطیفه که در آن قوت اسهال صفرا مع تصفیه دم باشد غرغره عدس یم کف گل سرخ اندکی عصی الراعی یم باقه جوشانیده 

ابد و عمور بدندان ملتزق گردد صاف نموده دوچند آن سرکه متوسط در کهنگی داخل کرده مدام نمایند حتی که وجع تسکین ی

و اگر ازین ملتزق نگردد و برد و گل سرخ طباشیر گلنار گشنیز سوخته آرد عدس سائیده بعصاره زرشم سرشته دائم بربن دندان 

ض ملتصق سازند تا تشدید و الزاق او نماید چون لثه تعفن یا تبثر پایرد عالج او نمایند و ایضاً در ضربی و سقطی بعد فصد قواب

مشدد و بارد و تدهین بروغن گل و روغن مصطکی بکاربرند و هرگاه از تنقیه و مقونات قابض فائده نشود بیخ دندان را با آهرن  

گرم داغ دهند یا از تار نقره ورز ببندند بعده ادویه قابض بپاشند تا مستحکم شود و سنون مصطکی سعد سنگ جراحت مسراو   

ام دندان در تحرک اسنان که بسبب رسیدن ضربه بر دندان باشد معمول است پهئکر  سوده مالیدن برا  حبس خون و استحک

بریان سپیار  سوخته کتهه سرخ مرچ سیاه امله نصف خام و نصف بریان نمم مساو  کوفته بیخته ساختن برا  جنبش دندان 

و شب مساو  سائیده برر بریخ دنردان     ست و نوشادر و نشاستهکه بسبب ضربه یا سقطه یا جزو آن باشد از مجربات والد مرعوم

نهادن نیز مفید بود و کاا مضمضه از زردو چوب و دار هلدو ریوند خطائی هریم سه ماشه در آب شور پخته صاف نموده روغن 

 گل و بابونه هریم یکتوله داخل کرده وایضاً عدس مسلم کوکنار ریوند خطائی دارهلد هریم نه ماشه روغن گل سه توله

 

 دندان از نقصان گوشت لثه و تاکل آن عالج جنبش

فصد سرور  چهار رگ نمایند و بعد از نضج مسهل صفرا دهند و از گوشت و شیرینی پرهیزند و غاا سماقیه در مانیره ذررشرکیه   

د که بمغز بادام خورند و از کندر و روز را دند مدحرج و دم الخوین دایر مساو  سنون ساخته استعمال نمایند و مالسدید مینویس

سبب نقصان لحم لثه یا سوء مزاج حار یا بارد یا تفرق اتصال از درم و غیره باشد فقط پس معالج را باید که در عالج ازاله سبب 

آن نیز مرعی دارد و ایضاً برا  نقصان گوشت لثه یشب سبز مروارید ناسفته بندق خند  جوزرز هند  بادام تلخ هر سره را مرع   

نند که سرخ گرد و فوفل برگ حنا برگ زیتون خشم هریم دو درم سنون ساخته وقت شب بمالند و مغز در روغن گاو بریان ک

باالیش پان بخورند و صبح زرورد تخم مورد حب کاکنج پوست درخت کمرک برگ آمله سبز هریم توله جوشرانیده مضمضره   

ست و چرون  که در ابنات لحم لثه مجربکنند که مجرب است و سنون حنین که در آن آرد کرسنه ده درم است استعمال کنند 

لثه متعفن شود فلدفیون و غیره ادویه تیزیکه در اکله دهن گاشت و هرچه در تاکل لثه بیاید بکرار برنرد و قروابض بشرمدده از     

و مضمضات و دلوکات و غیره استعمال نمایند وزر رور ابیض و اسود و سنون معمولب و سنونی که از گلنار و آمله و شب یمانی 
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اقاقیا مساو  سازند و نیز مجرب است و در نسخه دیگر عود سوخته عوض آمله است و اگر دم الخوین کزمرازج انرزروت کنردر    

جوز السرو بیخ سوخته طباشیر اقاقیا گل سرخ گلنار جفت بلوط پوست انار ترش هریم یم جزو فم الهوتی نیم جرزو کوفتره   

و رفع بدبو  دهان بغایت نافع و تالیف حکیم محمدزمان است و سون سعد گلنار بیخته وقت خواب بمالند را  ابنات گوشت لثه 

سماق سوده سوخته شب یمانی مساو  نیز برا  ابنات گوشت لثه مفید و منقول از شیخ الرئیس فست و مصطکی رومی کهربرا  

سفید گشنیز خشم هریم یم جزو  با گل فوفل دم الخوین مازو و گلنار هلیله سیاه پوست هلیله زرد آمله منقی برگ حنا کات

فم الهور  نیم جزو کوفته بیخته وقت خواب بر دندان مالیدن برا  تقویت دندان و رویانیدن گوشت بیخ آن و حبس خرون و  

قرو  مزمنه مجرب حکیم علو  خان است و بقول قرشی اگر زراوند مدجر  کندر دم الخوین آرد گرسنه بریخ سوسرن مسراو     

سرشته بمالند لثه را محکم کند و گوشت برویاند و مصطکی رومی سنگ جراحت انرزوت مساو  کوفته سده سکنجبین عنصلی 

که چون تدبیر ماکور کفایت نکند تنقیه با یارجات کبار نمایند  جالینوس گویدبیخته مالیدن درد و گوشت حوزه لثه را زائل سازد 

ار مازو شب عاقرقرحا هریم ده درم و سماق و نمم هنرد  هریرم   و بعد از آن این دوا استعمال کنند پوست انار سی درم گلن

یکدرم است و یا بگیرند هلیله زرد و مازو سبز پوست انار ترش و گلسرخ و رامم و سماق و فلفل و کزمازج مسراو  و سرائیده   

سائیده بعمل آرنرد و  استعمال نمایند و یا پهتکر  سوخته در سرکه سرد کرده یم جزو و نمم بریان دو جزو و سماق سه بز و 

 فرمودند باید که موضع عفن اکال را داغ دهند استاد مرحومی نیز داغ و بسوزن طالئی میگویند اگر فائده نشود می

 عالج جنبش دندان از ضعف لثه و قلت خون آن و یبوست دندان

برا  جاب خون بسو  لثه چیزها   برا  تقویت اغایه مولد خون مانند گوشت حلوان و چوزه مرغ فربه و زرد  بیضه خورند و

گرم و ممسم و مقو  آن چون سعد و سنبل الطیب و عود سوخته و مصطکی و گل سرخ بر لثه مالنرد و اگ از غلبره یبوسرت    

باش ترطیب مزاج جمیع بدن و خاصه دمم باغایه و اشربه و غیره نمایند مثل البان و ماءاللحوم و استحامات و تمریخ بدن بغیر 

استعمال ادهان و اشیا  چرب و مرطب بصوق و دلم و قطرور در گروش بمثرل روغرن گرل و خرالف و آب بررگ         و ملیات و

بعمل آرند و سکون و آرام و کثرت خواب بعد غاا و بر شکم سیر  نمایند و بعد حصول ترطیب بررا  تقویرت بریخ     الثعلب عنب

لیله و شب و تخم گل سوده بر لثه بمالند و آنچه در عرالج  دندان ادویه بارد قابض مثل سماق و پوست انار و کزمازج و خسته ه

که ازجمله ادویره مقرو  لثره مضمضره بعصراره گلسررخ اسرت و         بدانند وجع اسنان که از یبوست باشد مسطور شد بکار برند و

همچنین بطبیخ آن و کالم بگالب و کالم وزر تخم گل و مضمضه بطبریخ و مضمضره بطبریخ آن و خائیردن تخرم و گرل       

لسر  و گااشتن زیر دندان نیز اثر تمام دارد و هلیله محکم دندان و لثه را و سندروس سوده مالیدن جیداالثرست و مصطکی مو

سوده بمالند و بخواب روند و اگر چهال کچنال چهال جهربیر  پیامانسه کته سفید سپیار  چهالیه مازو و سبز در آب جوشانیده 
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رد و تحرک دندان مجرب است و همچنین عدس مسلم کزمازج گلنار وکنار بررگ آس  هر روز پنج مرتبه مضمضه کنند جهت د

حب االس پوست مغیالن در آب جوشانیده صاف نموده قدر  هیراکسیس سوده اضافه مضمضه نمودن سودمند و سنون فوفل 

ست و دو خان مرحومکزمازج مازو گلنار گل سرخ جفت بلوط حب االس مساو  در تقویت و تشدید اسنان مجرب حکیم شریف 

نسخه سنون که حیم الکمل خان جهت مجدالدوله تجویز کرده بودند برا  تقویت لثه نافعست و سنون جامع النفع از مجربرات  

گفتره   سوید اقوال اطبا حکیم علی و دیگر سنونت معمولی که در قرابا دین مسطور شده درین مسطور شده درین باب مجرب 

استحکام دندان مجرب من است و مضغ برگ علیق کوفته و ثمر خام او و تنبرول و ضرماد لروزه و     عصاره ثیل در تقویت لثه و

زرنیخ سرخ و مازو و در سرکه سه روز تر کرده تا آنکه قوام غلیظ گردد و کاا قیشور گرم کرده در شراب ریحانی پنج بار تر کرده 

کاا برگ عوسج سائیده و کاا بارتنگ خشم و بسرکه در روغن سائیده و کاا جعد جبلی و کاا پوست بنج کبر در سرکه پخته و 

آس آمیخته کاا زیت بر  و کبوس کندر و مضمضه عاقرقرحا مطبوخ در سرکه و یا بشیر خر و ایضاً ادویه دیگرر مثرل غدبره و    

مم انردرانی  برگاثل و قرن اهل ایل سوخته وبرگ مشمش و عصاره او و عصاره بارتنگ یا خشم آن سائیده و سنگ مرمر به ن

مساو  و عصاره قنطریون و قیق و عصاره فرنجمشم یا طبیخ یا لبن او تنها یا طبیخ برگ سرد و یا بطبیخ غابه و فلنجه هرر  

واحد مقو  لثه است قرشی گوید که ضعف اسنان را قوابض مثل مازو ساخته و نمم اندرانی بریان هر دو در سرکه سرد کرده و 

و سنون سوریتجان و مضمضه بگالب و آب آس و سماق نافعست و صفت سنون سوریتجان مالسدید زیره گالب گلنار و اقاقیا 

چنین نوشته سورنجان فوفل سعد کزمازج گلنار پوست هلیله زرد صندل سفید کل سرخ شرب محررق مطفری بسررکه مسراو       

کند و صفت او اینست عروق صرفر  سنون سازند و افسرانی گفته که سنون سورتیجان اسم سنونی است که لثه را بسیار محکم 

شش درم شب یمانی گلنار هریم سه درم مازو و پوست امار هریم یکدرم سماق یم نیم درم کوفته بیختره اسرتعمال نماینرد    

مراواز عروق صفر عروق زعفران است و گویند که این نسخه در اکثر امزجه تجربه کردم و نافع یافتم شیخ میفرماید که سرنون  

ان اینست سعد سه درم پوست هلیله زرد پنج درم قرفه پانزده درم دارچینی سه درم شب دو درم عاقرقرحا هفتدرم جید مقو  اسن

نوشادر دارفلفل مشم زعفران هر واحد یم درم نمم پنج درم سماق دو درم کزمازج سه مثقال قاقله چهار درم زربنرا شرانزده   

صندل سرخ کبابه فوفل هر واحد پنج درم سماق دو درم دارچینری یکردرم    درم گلنار چهار درم سائیده استعمال نمایند و کالم

بقم چهار درم به نشاسته گندم بیامیزند و ایضاً بگیرند کشم شعی و کوفته در عسل و قطران قدر  آلوده قرص سرازنددر کراذ   

د و از عود و گلنار و سعد و پوست پیچیده بر خشت نهاده درتنور گاارند و چون رنگ او سیاه شود برآرند و یم جزو از آن بگیرن

انار و نمم هر واحد یم جزو سائیده سنون سازند و گاهی ازشیعر محرق ماکور بست جزو میگیرند از سعد فوفل و کزمازج هرر  

گویند که صندل سفید گل سرخ رامم سعد هریم  وصاحب جامع و گیالنیواحد چهار جزو از زنجبیل یکجزو و سنون میسازند 
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راثیث کزمازج جفت بلوط شب یمانی هر واحد دو درم سماق تخم گل هر واحد سه درم سائیده سنون کردن مقرو   چهار درم ط

گوید که در ضعف  مسیحیاسنان ومشدد آنست و همچنین اگر شب بسرکه جشانیده مضمضه کنند دندان را بغایت قو  گرداند 

و کزمازج و مازو سوخته در سرکه سرد کررده و رامرم و حرب    اسنان و لثه غنچه گلسرخ مع اقما  و تخم گل و گلنار و سماق 

االس مفردو مرکب سوده بطور لصوق بر دندان استعمال نمایند و یا در آب و یا در سرکه جوشانیده مضمضه کنند و کالم شب 

که حتری کره   مطبوخ در سرکه که در آن این ادویه پخته باشند و همچنین شب مطبوخ بسرکه و عسل و کاا مازو و مطبوخ بسر

مازو مهرا شود و قویتر ازین نوشادر مویز جیبلی است بهر دو درما العسل مضمضه کنند و اگ نعالم قرحره و وجرع پیردا شرود     

بروغن گل یا روغن مصطکی در سه اوقیه روغن گل یم اوقیه مصطکی آمیخته با آتش مالیم پخته باشند مسرح لثره نماینرد    

با آبیکه در آن گلسرخ و عدس مقشر و شعیر مقشر و اصل السوس جوشانیده باشند نفرع   ایضاً او گفته که ضعف لثه را مضمضه

میکند و اگر بگیرند قصب و سیع و در آن زرنیخ بعسل سرشته پر کرده بسوزند بعده بخاکستر او سنون سرازند جرال  دنردان و    

کبر مساو  استعمال نمایند دندان و لثره را   استحکام لثه کند و چون مضمضه غرغره با یارج کند بعده سنون ابهل و پوست بیخ

قو  گرداند و جال دهد و کسیکه بنابر حرارت احتمال ایننماید بدل او تخم گل زرشم کزمازج برگ صوبر برگ زیتون هر واحد 

 ده درم و بیخ بارتنگ سه درم و شب یمانی یکدرم و نوادر نیم درم استعمال 

 ضرس

که دندان را حارض گردد و بسب مخشن و سبب ماکور واه از خارج برود و مثرل تنراول    کنند یعنی کند  دندان و آن حارست 

چیزها  ترش یا قابض یا عنص و خواه مازو داخل مثل صعود اخالط  ترش یا بخار آن از معده گاهی تابع تصور وهمی بود عند 

ن و دیدن خورنده اشیا  حرامض و  این اسباب باید که اوال از شاکی ضرس حال خورد تشخیصمشاهده کسی که ترشی خورد 

غیره بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد واال حال آمدن آروغ ترش و کثرت آب دهن و قی ترش بپرسند که اسن نشان 

اجتما  خلط ترش در معده است پس اگر با وعالمت غلبه بلغم یافته شود سببش بلغم حامض باشد و اگرر آثرار سروذدا مردرک     

دا باشد عالج آنچه از خوردن ترشی و زمخت باشد اگر مزاج گرم بود برگ و ساق خرفه یا تخم خشخاش بخایند و گردد ماده یو

اگر برگ خرفه موجود نباشد تخم آن نیم کوفته در آب تر کرده عوض او استعمال کنند و بشیر تازه تنها با خرما در آن تر کرده 

ل مضمضه نمایند و در دهان نگاهدارند و روغن بنفشه بمالند و اگرر مرزاج گررم    و یا بزیت شیر خر نیم گرم کرده یا لعاب اسپغو

نباشد نمم و شهد بر دندان بمالند و صعتر و باروج بخایند و یا نمم جریش بخایند و یا بروغن زنبق بازرت دو سه بار بمالنرد و  

ن در دهن گیرند و تمضمض بروغن نیمگرم و آب در دهن گیرند یا شوربا  اسفیدباج سمین یا روغن بادام شیرین یا روغن ناردی

گرم و آب دریا  شور نیز نافع مغز پسته و مغز جوز و فندق و نارجیل خاصه و مغز بادام شیرین و تلخ و حب المحلب بخایند یرا  
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یا مصطکی یا کوفته بمالند حلوا  معمول از روغن بادام دزرد  بیضه و عسل در دندان گرفتن بلیغ النفع است و علم اال بناط 

موم زرد خائیبدن و درد  روغن زیت که در ظرف مسی بر آتش یا در آفتاب نهاده باشند تا سبطر شود مالیدن سود دارد و اگرر  

برگ حماض سبز مضغ نمایند و از سر انگشت سبابه تا دیر بمالند ضرس را که از خوردن ترشی لیمو و نارنج عارض شده باشرد  

ست و آنچه از اجتما  بلغم ترش یا سودا در معده باشد اول تنقیه معده بقی و مسهل بلغم و حرب  همان وقت زائل کند مجرب ا

ایارج و یا بمسهل سودا نمایند بعد از آن ادویه ماکوره بخایند و بمالند و معجون فندادیقون خوردن و حب الغارد مغز برادام تلرخ   

و  و طحرال مشرو  خائیردن و در دنردان مالیردن سرخت       وزراوند طویل و حلتیت و نمم طعام و شریر بترو  و عنصرل مشر    

سودمندست و کاا تمریج بروغن بان و مالیدن زهره نر گاو نافع روفس عالج ضرس مدام ایارج میکرد زائل میشد و بعض اوائل 

دهرن و   الفور ازاله ضرس نمایند و امسراک طرال  گررم در    ذکر کرده اند که چون صمغ یا سداب یکوبند و بر دندان بمالند فی

ضماد فلفل سیاه یا عاقرقرحا هر واحد مزیل حدر اسنان انطاکی گو  که عالجش دلم بحاوست و مالزمت مضمضه بگالب و 

اند که هر ترشی مضعف و مضرس است مگر سرکه بسبب لطافت که قبل فعل خود روغن آس که درین نفع عظیم است و گفته

کره   طبرر  گویرد  ن مفید و چون طولکند تنقیه با یارج  مالش آن البدست نافا شود و خائیدن گشنیز داشتن روغن گل در ده

هرگاه زوال ضرس بسبب ضعف دندان یا ضعف عصبه دشوار گردد و عالج او بتقویرت اسرنان نماینرد بدانچره در وجرع اسرنان       

غره با یارج نمایند و گاشت و اگر ضرس در اکثر اوقات بغیر سبب ظاهر عارض شود تنقیه بفصد یاسلیق و مطبوخ افتیمون و غر

از اطعمه ردیه و مبرده بالکلیه منع کنند و باشد که از خوردن اشیا  بارد ضرس عارض گردد درینصورت اول نان گرم و کبراب  

گرم یا زرد  بیضه برشته بدندان گیرند چنانکه اشم از چشم برآید بعد از آن در روغن گل اندک مصطکی حل کرده گرم نموده 

روغن ناردین و سوسن بمالند و یا ایارج فیقرا بمالند و اگر کفایت نکند بتریاق کبیر یا بروغن بلسان دلم کنند و بدهان گیرند و 

 موم بخایند و بقول صاحب غنی منی سببش رطوبت باشد پس تنقیه فضول رطوبی نیز ضرور بود 

 ذهاب ماءاالسنان

ا  گرم و سرد ننمایند و از مالقات آنها ایراا یابنرد و از خائیردن    یعنی رفتن آبدار  دندان او حالتی است که دندان تحمل چیزه

اشیا  سخت عاجز باشند و اکثر بسبب برودت مکثف افتد و آن مقدمه وجع اسنان بود و گاهی از حرارت مجف عارض شرود و  

از عدم ین آثار در بارد این کمتر بود و فرق در هر دو سبب از وجود سرخی رنگ لثه و حرارت لمس او و ملمس دندان در حار و 

توانکرد عالج در بارد بادیان دو درم جوشانیده باگلقند عسلی ده درم بدهند و اگر اسطوخودوس بادرنجبویه مکوه اصل السروس  

زراوند طویل مساو  کوفته بیختره  .بیفزایند بهتر بود و غاا مزوذه نخود مع مغز تخم قرطم خورند و حب الغار شب یمانی مازو و

زند و بنان گرم و زرد  بیضه بریان و طحال بریان و عنصل مشو  کوفته بسرکه سرشته مدام تکمیرد نماینرد و اگرر    سنون سا
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ازین تسکین نیابد ایارج فیقرا بمالند و اگ ازین هم فائده نشود تریاق فاروق و روغن بلسان بمالند و روغن خردل گرم کررده در  

ان گرم کرده بمرات مسیح دندان نمودن خیلی سودمندست و همچنین خون بز نر و دهن داشتن و مالیدن بسیار نافع بود از قطر

خون شپر و طحال بسرکه پخته بر دندان طال کردن و اگر فائده نشود بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیه نمایند بعده تدابیر مراکور  

ول اوست بگیرند شاخ آس رطرب از قریرب   بعمل آرند و این دوا محرک آب دندان و نافع جمیع امراض اسنان و مقو  آن و اص

قدا  او بطول چهار انگشت و بیخ کبر و اطراف او و بیخ کاکنج و جوزالسرو و گل سرخ و براده دندان فیل و شب یمانی هریرم  

بوزن مناسب علی قدر قوت و ضعف او و همه را در سرکه بجوشانند و مضمضه نمایند و آب دهن بریزند و اکثرر کسران دریرن    

کننرد و مررض بالخاصریت    حال جمال استعمال مینمایند بطوریکه کباب بر آتش ساخته میخورند و بر دنردان طرال مری   علت ط

زائلمیشود و اگر بسبب حرارت بود مدام روغن گل و که در آن کافور ربع جزو صندل تنهایا با گشنیز و تخم خرفه هریرم جرزو   

عمال کنند و خائیدن برگ و سراق خرفره و تخرم ان خاصره و مغرز برادام       حلکرده باشند بمالند و بران لعاب اسپغول بگالب است

 سودمندست و کاا مالیدن پیه بط و پیه ماکیان و هرچه بهر قال  حار گفته شد بعمل آرند و فائده نشود فصد و استفراغ نمایند

 

 تاکل و تتقب اسنان 

عفن گردد و باشد که برر سربیل نردرت بررودت یرا      ست که در آن نافا شود متسبب بوسیدن و سوراخ شدن دندان رطوبت رو 

حرارت این مرض گردد در ماو  رنگ دندان بسبز  یا زرد  یا سیاهی بحسب اختالف رطوبت باختالط اخالط مختلف متغیرر  

یرا   تنقیه مواد رو  از مسهل و حب ایارج نمایند و تقویت معده بهلیله مربی و اطریفل صغیر کنند و از اغایه بر قال عالجشود 

مبرزه معطره دارچینی و غیره اقتصار ورزند و مضمضه و سنون از مقویات دندان کنند و ایضاً بهر تقویت دندان تا مرواد فاسرد را   

قبول نکند چیزها  قابض و مانع تاکل مثل حضض و ناورین و سعد و مازو و عاقرقرحا بالند و بسرکه کره در آن قروابض مثرل    

ند مضمضه نمایند و سم و مصطکی و اندکی کافور در آن پر کنند و بعد تنقیه جوهر فاسد آن آس و گلنار و شب جوشانیده باش

بسوهان بتراشند تا بمجاور او متعد  نشود و ایضاً حشو سوراخ تاکل بمثل حلتیت و زباد و گل سرخ و مر صراف و سرندروس و   

بهترین ادویه است و بقول جالینوس افیون  میعه و عنبر و مشم و مصطکی و رامم مغرد و مرکب بحب قوت سبب و ضعف او

ست و تسکین وجع کند و گویند که از اجود ادویه محلله رطوبت خربق سیاه سوده بعسل سرشته پر  و بزرالبنج درین مرض کافی

کردن است که درین باب عدیل او نیست و پر کردن جاوشیر در کاواک دندان نیرز نرافع میکنرد تاکرل اسرنان را و اگرر فلفرل        

اقرقرحا بارز و مساو  سائیده بعسل سرشته در سوراخ دندان نهند نافع بود و درد سراکن کنرد شرونیز بریران در سررکه کهنره       ع

نماید و کالم عاقرقرحا و مویزج و زنجبیل و بورق هریم سه درم فلفل سیاه  سائیده در ضرس متاکل نهادن از زیادت تاکل می
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این ادویه را خشم گرفته در ضرس متاکل کربس نماینرد یرا دلرم کننرد درد او       شش درم سائیده بسرکه سرشته نهادن و اگر

ساکن کند و اگر عاقرقرحا یکدرم نوشادر افیون هر واحد نیم درم باریم سائیده در ضرس متاکل پر کنند درحال درد ساکن کند 

زو حلتیرت کبریرت نوشرادر    و یا سعد سم مشم فلفل حضض مازو و ناردین مصطکی شونیز بورق عاقرقرحا هر واحد یرم جر  

مویزج بزرالبنج هر واحد نیم جزو باریم سائیده بقطران و میعه بیامیزند و در صالبه بسرکه و عسل حلکرده اسنان متاکله را طال 

آید نیز نافع و گویند آنجا کره  مایند که درین باب صاحب ترویج بلیغ النفع نوشته و سنون احمر و سنونی که در تفتت اسنان می

ءمزاج حار سبب بود افیون یا کافور پر نمایند و آنجا که سوءمزاج بارد بود حلتیت یا ثوم در سوراخ پر کنند و دیگر ادویه حاره سو

و بارد مفید دندان که در آغاز امراض دندان مسطور شد بهر تعدیل سوءمزاج حارو بارد بعمل آرند و اگر تاکل اندک بود بسوهان 

باقی آن را چندبار با آهن داغ دهند وبعد از آن بروغن زیت و آب مرزنجوش مضمضه نمایند تا دیگرر   بتراشند تا مستو  گردد و

خورده نشود و اگر تاکل افراط کند و در اسنان کثیر بهم رسد اسهال صفرا و ترطیب تدبیر نمایند اقروا اطبرا انطراکی گویرد کره      

طکی و سم حشواً و قطران و بزرالبنج مضمضه و سرعد و فلفرل   اجزا  شج زیتون و صمغ آن برا  تاکل بغایت نافع و کاا مص

فرماید که غرض در عالج تاکل منع زیادتی آنست و این به تنقیه جوهر فاسد از آن و می شیخ الرئیسولکا و کاا خردل و حرف 

شود و ادویه نافع از تاکل تحلیل ماده مود  بسو  او و منع دندان از قبول این مواد و انصراف مواد از آن باستفراغات حاصل می

اند پس اگر تاکل قو  باشد احتیاج بسو  دوا  قو  شدید التخفیف واالمتحان افتید و اگرر ضرعیف باشرد آنچره در آن     مجفف

تجفیف و قبض بود مثل آس و حضض و ناردین کفایت کند و استعمال این از هر ضعف که ماکور شد نماینرد و اکثرر از قسرم    

مثالً سم و سعد و یا سم ممسم تنها پر کنند که منع تاکل و تسکین وجع کند و یا مصطکی و سرعد و   حشو ازین بعمل آرند 

یا  مرو یا میعه و یا مازو و حضض و یا میعه و افیون و یا قنه و گوگرد و حضض و یا علم البطم و فلفرل و یرا سرم و علرم     

د و یا کبریت بطور حشو یا طال بکار برند و یا زنجبیل کوفتره  البطم و پودینه و یا شونیز سوده در سرکه و شهد سرشته پ نماین

بعسل و سرکه پخته پر کنند که بغایت نافعست و یا حلتیت و قطران و یا شیح و حلتیت تنها و بموم بپزند تا تحلیل نگرردد کره   

فع و مانع و مانع زیادتی تاکل آن شدید التسکین برا  وجعت و یا صبر تنها و مع ادویه و یا حضض و زاج و حشو کافور بغایت نا

و مسکن الم است و باید که بدانچه در بحث وجع اسنان گاشت استعانت نمایند و گاهی درینجا اطلیه از جندبیدستر و عاقرقرحا 

و افیون و اقنه مساو  و یا فلفل و قاقله بعسل و یا عاقرقرحا و مر بعسل و حبه الخضر البعسل و یا خاک پاک که بر آن سررکه  

انداخته باشند و بجوش آمده باشد و یا جگر عضایه و یا کبریت بدو مثل آن حضض و یا فلفل و شیر بتو  و یا بورق و عاقرقرحا 

نمایند و دوا  چید اینست کره بگیرنرد برورق و برزرالبنج هرر واحرد دو جرزو        و یا قنه و بزرالبنج و یا میعه و افیون استعمال می

و و افیون سه جزو بر موضع متاکل نهند و ایضا بگیرند میعه و فلفل و ابهل هرر واحرد یکجرزو    عاقرقرحا و فلفل هر واحد یکجز
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نمایند و گاهی بر موضع فلردفیون  مویزج و تخم انجره و افیون هر واحد نیم جزو بکار برند و گاهی حشو و طال معا استعمال می

زو و اقاقیا دایرسا یم یکجزو و یا صعتر سوخته و کف دریرا  قو  و یا سورتیجان و یا آهم دو جزو دو نوشادر و شب و مرو و ما

نمایند چنانچه بیخ کبر بسرکه میگاارند و گاهی در ان قنه زیاده کرده میشود و گاهی مضمضات که در دهن دارند نفع عظیم می

ند که چون ثقبه دنردان  و جرجانی گوی ایالقیبجوشانند حتی که نصف سرکه برود در دهن بگیرند و گاهی روغن بادام بچکانند 

موجع را بمرمخلوط بقطران و یا شونیز و مویزج و بزرالبنج سائیده بقنه سرشته پر کنند نافع بود و در سوراخ دوا بسیار پر نکننرد  

که درد زیاده کند بلکه بقدر  که جا  تنفس باقی ماند و چون قطران بعسل آمیخته گرم کنند و در صوف گرفته اندرتقبه دندان 

رند حفظ از تاکل مفرط و تسکین وجع نماید و کاا عاقرقرحا افیون زعفران بقطران و عسل آمیخته نافع و بدانند کره سربب   گاا

ثقبه حدت ماده نازله بسو  دندان است پس اگر ماده اندک باشد از یم دندان زیاده سوراخ نکند و ادویه مجففه نهادن کفایرت  

کالم طبر  درین مقام اینست که ثقب خالصه دن و دماغ نمایند بعده عالج دندان کنند و کند و اگر ماده بسیار باشد ول تنقیه ب

در سن از انصباب خلط حاده اکل بسو  عمور و اصول سن حادث میشرود و عالجرش فصدسرت اگ قروانین آن واجرب کنرده       

سرکه و روغرن گرل داخرل کررده      استفراغ مناسب و بحسب مسیل مزاج علیل و تنقیه دماغ با آبیکه در آن آس جوشانده باشند

بدفعات کثیر مضمضه نمایند و سعد بخایند و بر زبان و عمور بمالند و لعاب دهن بریزند تا رطوبت منجاب مجتمع در دهن خارج 

شود و اگر با آن درد نباشد سعد گلسرخ گلنار قشار کند مازو پوست انار بزرالبنج براده دندان فیل سوخته شاخ گوزن سوخته شب 

انی اجزا  مساو  و مرو طلیله سیاه هر دو اندکی آمیخته بسایند و در اصول اسنان و عمور بمالند و در ثقبه پر کننرد و اگرر   یم

اندکی افیون و بزرابنج افزایند بهتر باشد و اگر درد نباشد متعرض بقلع آن نشوند و یا بگیرند تخم خرقفه و طباشیر و گلنار و مازو 

ندکی کند سائیده در سرکه نهند بجوشانند حتی که منعقد و غلیظ گردد بعرد فتیلره از پنبره برآرنرد و     سوخته و عدس سوخته و ا

طور کرده باشند و دیدم شخصری را کره دریرن    اندکی سرکه و گالب و روغن گل مضمضه نموده تجدید فتیله بر هر روز همین

مضغ اشیا متاذ  میشد و تا آنکه از آن سیالن دم نماید بر  ثقبه لحم عمور در روئیده حتی که باال  دندان برآمد و صاحب او از

نمود پس ابو ماهر اشاره بقلع دندان او نموده هرگاه قلع نموده شد لحم نابت باقی ماند و بر آن شی اکال نهاده مصضغ صبر می

ماکور شد نهاده شرد و زمرانی   شد حتی که بحالت اصلی رجو  نمود بعده بر بیخ دندان از سرکه و مازو و پوست انار و غیره که 

گوید که در ثقبه اسنان ماکوله موجعره حلتیرت یرا     مسیحیصاحب او از ان متاذ  بود بعده صحت یافت و موضع محکم گیرد 

بورق یا سنجرینیا تریاق یا مر یا قطران یا میعه سائله یا بازرد و یا صمغ بطم یا قنه یا فلفل یا بیخ حماض یا عوسج یرا پوسرت   

یازاج یا شب بعسل یا مویزج یا شونیز مفرد یا مجمو  بحسب حاجت سائیده از خارج بمالند و یا از داخل اکال پر کنند  بیخ کرنب

و یا بگیرند مازو نطرون و سوخته بعسل سرشته در تاکل بچکانند و یا خردل بعسل بسرشند و در ثقبه پر کنند و یا مویز بفلفرل  
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یند و اگر وجع شدید باشد در تاکل فلونیا  فارسی مع افیون اندک پر کنند و یا عاقرقرحا در بکوبند و پر کنند و یا بزاج حشو نما

سرکه جوشانیده مضمضه نمایند و کالم پوست بیخ کبر یا برگ کبر در سرکه پخته در دهن گیرند و کراا زراونرد و عاقرقرحرا    

فل در زنجبیل سائیده بعسل سرشته در تاکل بنهند و از چون بشراب بجوشانند حتی که نصف بماند تا دیر مضمضه نمایند و یا فل

خارج طال سازند و یا فلفل ده درم عاقرقرحا مویزج هر واحد چهار درم بوره ارمنی ششدرم بعسرل سرشرته پرر کننرد و از خرارج      

راشند گرردد براقی را   بمالند و یا بگیرند کبیکج و کنکزرد و فلفل و در قطران سرشته نمایند پس اگر تاکل قلیل باشد بسوهان بت

داغ خشم و بزیت مع آب مرزنجوش جوشانیده دهند که آن تنقیه و تقویت نمایند و تاکل باز دارد و اگر سیاهی باین طریق داغ 

سرت و  دهند ساقط شود و تاکل نماند سوید  نوشته که در تاکل اسنان پر کردن قنه و یا قطران برا  تسکین درد مجرب مرن 

مش و نمم و سرکه یا کندر و حلتیت ملصمغ زیتون و یا صمغ سماق و یا شیره انجیر و یرا بریخ فلفرل    حشو مغز تخم تلخ مش

الماء و یا صمغ اندراسیون و یا تنکارو باغایه و یا قطعه بیخ یاسمین بر  و یا چرک بدن آدمی فلفل و یار ماد عسالیج گرم و یا 

ر و یازج و مثل او قنبیل سائیده و با قوتنج بعسل و یا صمغ سرداب  تخم خرما سوخته بخردل سائیده در عسل سرشته و یا زنجف

هر واحد در ثقبه تاکل و گرفتن مرنجمر و زیت بدهن و قطور آب برگ انجیر بر  و اطراف نرم او و کاا غوره برورق در دنردان   

و کاا مضمضه پوست بیخ متاکل و ضماد بیخ زیتون سوده و یا برگ و لب مطبوخ بسرکه و مضمضه بدان و کاا مضمضه بدان 

ست و نعنا  بستانی نیرز مفیرد و بقرول راز  حجامرت     گاوزبان بسرکه و شراب جوشانیده هریم مسکن درد و مانع ازدیاد تاکل

 ست بشرط وجع اسنان متاکل را نافع

 

 

 تفتت و تکسر دندان یعنی ریزه ریزه شدن و شکستن دندان

غار از دندان منفصل شوند و در تکسر اجزا  کبرار از آن حردا گردنرد و اکثرر     ست که در تفتت اجزا  ص و فرق در هر دو همین

سبب این استحاله مزاج دندان برطوبت بود و گاهی از یبوست شدید عارض شود و فرق میان هر دو سبب از الغر  و باریکی و 

وانگردد و ایضا تغیر رنرگ یرا تاکرل    خشکی دندان و وقو  او اکثر بناقهین و مرتاضین و مشایخ در بیسی و ضد آن در رطوبلی ت

در رطوبی منع ماده و تقویت دندان بقوابض قو  چون شب یمانی و مازو  سروخته و  عالج دندان بر رطوبت ماد  داللت کند 

غیر آن ه ماکور شد باید کرد و بعد از آن ادویه محلل استعمال نمایند و شب و نوشادر درین قو  التاثیرست و خربق سیاه بعسل 

شته خیلی سودمند و سنون سعد سه درم هلیله زرد نمم هند  هریم پنج درم قرفه زربنا هرر واحرد پرانزده درم دارچینری     سر

کزمازج هریم سه درم شب یمانی زعفران سماق هریم دو درم عاقرقرحاهفت درم نوشادر فلفل سم هر واحد یکردرم قاقلره   
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ست باقی بدستور ان نیز نافعست و در نسخه جرجانی وزن زربنا چهار درمگلنار هر کدام چهار درم کوفته بیخته برا  تقویت دند

و یا بگیرند کشم جو کوفته و آن را بعسل و اندکی قطران آلوده در کاغا پیچیده بر خشت در تنور گرم نهند تا سیاه شود پرس  

ایند و بکار برند و باقی تدبیر از بحرث  یکجزو از آن با عود خام و گلنار و سعد و پوست انار و نمم هر واحد یم جزو آمیخته بس

تاکل اسنان اخا کنند و در مسیبی که عسرالبرء است بنابر منع زیادتی مرض اغایه مرطبه مثل ماءالشعیر و قرعیه و اسفاناخیه و 

و لعاب ادویه مرطبه دهند چنانچه در عالج امراض یابس دماغی و تشنج مسیبی و غیره مسطور شد و از مجففات پرهیز نمایند 

اسپغول و سفید  بیضه مرغ و شیر روغن بنفشه مجمو  یا آنچه بهم رسد باهم آمیخته بر دندان نهند و بدان مضمضه کنند و با 

دهان بارد رطب مثل روغن بنفشه بادام که درین باب بغایت مفیدست تدهین نمایند و نیمگرم کرده در دهن دارنرد و مسرکه و   

 شحم بطال کنند

 نتغییر رنگ دندا

ست که آن را بحسب رنگ خود متلون گرداند پرس درصرورت   سببش انصباب ماده رو  فاسد از دماغ و نفوذ او در جوهر دندان

غلظ ماده یم دندان یا زیاده از آن بزمانی دراز ازلون طبیعی برگردد و چون ماده رقیق باشد در جمیع دنردان بسررعت منبسرط    

تدالل بر نوعیت ماده فاعل از رنگ دندان توان کرد مثالً اگر رنگ زرد باشد بر صفرا و اسبالجمله گردد و مجمو  را متغیر سازد 

اگر سیاه بود بر سودا و اگر بادنجانی باشد بر خلط محرق که در آن قوت دم و عفونت او بود و اگر سبز باشد بر مرواد مرکرب از   

ده از فصد قیفرال و حجامرت و مسرهالت و حبوبرات و     حسب ما عالج صفرا و سودا و اگر جصی باشد بر بلغم غلیظ داللت کند

غرغره منقیه تنقیه بدن و دماغ نمایند مثالً اگر رنگ زرد بود مسهل صفرا و حب بنفشه یا حب هلیلره دهنرد و یرا بهلیلجرات و     

مضه کنند بعده سقمونیا و تمرهند  و شیرخشت و مانند آن تنقیه صفرا نمایند و از بیخ کاکنج و جوزالسر در سرکه جوشانیده مض

بروغن گل گرم کرده و یازقت در سرکه پخته و یا از پوست بیخ کبر مع مصطکی کوفته بروغن گل پخته طرال سرازند و بهترر    

پختره برر    الثعلب عنبسبز و سرکه مضمضه نمایند و یا آرد جو و آرد عدس خطمی در سرکه و آب  الثعلب عنبآنست که با آب 

تنقیه از مسهل سودا و حب افتیمون یا بمطبوخ افتیمون و الرچ نمایند عسل دو جرزو و آب پرنج   دندان گاارند و اگ سیاه باشد 

جزو و مستعمل کوفته یکجزو بجوشانند تا ثلث برود صاف نموده مضمضه کنند و قدر  بیخ کبر نه افسنتین و افتیمون داشته و 

ند اگر درم کنرد یرا مرزاج او بحررارت متغیرر گرردد و       مصطکی در روغن گل پخته طال کنند و بمالند و رعایت عمور مرعی دار

و گالب مضمضه کنند و سنون قنبیرل پرنج درم فلفرل دو     الثعلب عنباستعمال این مضمضه و طال ترک نمایند و بسرکه و آب 

یگر پوست درم حماما یم نیم درم ساذج نیم درم مازو سوخته یکدرم سوده بر دندان مالیدن نیز سیاهی دندان ببرد و در نسخه د

هلیله زرد و در نسخه صدف سوخته چهار درم زبدالبحر دو درم عوض قنبیل است و در تحفه حضض سروخته پرنج درم عروض    
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مازوست و مجرب نوشته و اگر رنگ بصی و طلقی بود تنقیه بمسهل بلغم و حب ایارج و یا بمطبوخ تربد و حب قوقایرا و ایرارج   

رغره کنند در روغن مصطکی نیمگرم بمالند بعده اگر مرض در کناره دندان باش بسوهان نوغازیا نمایند و بمویزج و عاقرقرحا غ

بستایند و اگر در جمیع دندان باشد ضماد پیه مرغ و شحم بط و شحم حبار  و موم در روغن خیر  گداختره و قردر  زوفرا     

حفوا دارند و اگر مریض طفل باشرد ده روز  رطب و اندکی تشاسته رطب در آن آمیخته بر دندان گاارند و از هوا تا چهل روز م

طال نمایند و اگر مرض در سطح ظاهر دندان باشد با آبگینه یا با آهن بخراشند و خون خفراش و خاکسرتر سرلخ الحیره مترواتر      

مالیدن و کااخردل در شراب سرشته طال کردن حصبی را نافع و حفظ صاحب این علت از هوا و شرب آب سرد و اشریا  برارد   

ترین ادویه درین قسم و در بادنجرانی  ست و نافعبسبب غلظ ماده و لزوجت او متعسرالعالج بعضیعل ضرورست و گویند که بالف

اینست که حنظل از تخم پاک کرده در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند و بر دندان طال سازند و عرالج بادنجرانی قریرب    

ه و زرد نمایند دوا  مجرب ابوماهر در جمیع انوا  او بعد تنقیره هرگراه غیرر    عالج اسود است و عالج اخضر مرکب از عالج سیا

کهنه باشد و دندان متحرک نبود اینست غاریقون خاکستر گرم گل سرخ مصطکی هریم یکجزو و توبال مس و صربر هریرم   

اردین بجوشانند تا آنکه غلیظ نیم کوفته جزو کوفته در سرکه آهن بجوشانند حتی که غلیظ گردد پس بریزند و بار دیگر بروغن ن

گویرد کره بعرد تنقیره بردن و دمراغ از خلرط و         صاحب حاو شود بر دندان طال نمایند و آ؛نچه در دهن جمع شود بزیر اندازند 

غرغرهبا آبیکه در آن بیخ کبر و بادیان جوشانیده باشند ادویه جالی دندان مثل شاخ گوزن سروخته و بریخ نری فارسری سروخته      

ند و شاخ گوزن سوخته و بیخ نی سوخته و پوست بیضه شتر مرغ سوخته و آرد جو سوخته و پوسرت بیضره ماکیران    بردندان مال

سوخته و کف دریا و شیح سوخته و سرطان سوخته هر واحد سه درم سبنادج نیم درم کوفته بحریر بیخته سنون سازند که درین 

خطمی و در سرکه کهنه پخته مضمضه سازند و یرا بگیرنرد حنظرل    ست و یا بگیرند عدس مقشر و جو کوفته و باب بغایت نافع

فرماید که عالج تغیرر رنرگ دنردان بدانچره     منقی از تخم یکدرم و فلفل دو درم و در سرکه جوشانیده مضمضه نمایند شیخ می

ر مراکور کردنرد   محلل و مخراج ماده وجالی باشد مثل فلفل و پودینه و قسط زراوند مدحرج و لتیت بجالیات که در عالج حضر 

آمیخته باید کرد و سنون زراوند یکجزو شاخ گوزن سوخته دو جز مصطکی سه چزو روغن گل پنج جزو سوده اسرتعمال کرردن   

نیز بهترست و یل قیشور و نمم بریان و شونیز هر واحد چهار جزو سعد پنج جزو سنبل الطیب یم جزو فلفل شش جزو سروده  

یا بگیرند نمم سوخته سه جزو و ساذج دو جزو و سنبا الطیب یکجرزو و یرا خاکسرتر صردف      بمالند که دندان را سفید گرداند و

اگر تغیر لون در یکدو  بقول سید جرجانیچهار جزو و گل سرخ پنج جزو سعد سه جزو و فقا  اذخر یکجزو سائیده سنون سازند 

و پس ابتدا به تنقیه بدن از حرب قوقایرا ایرارج و    دندان باشد بسنون جالی عالج کنند و اگر بیشتر باشد عالمت کثرت ماده بود 

صبر کنند و بمر  و ایارج فیقرا غرغره کنند بعده سنونات بکار برند و سنون قسط زراوند مدحرج حلتیت هریرم سره درم کرف    
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 دریا مسحوقونیا قلی سنباذج هریم دو درم نیز محلل ماده است و در نسخه دیگر سعد پنج درم عروض حلتیرت اسرت انطراکی    

گوید که درمجرد تغیر رنگ دندان جال بمنقیات کافی باشد و از مجرب خاکستر شبنح و صدف و اظالف و شیخ بسرکه اسرت و  

اینکه بگیرند گلنار و بلوط و مازو و فلفل و گل سرخ مساو  و بقطران سرشته برمسم و اسیتاک آن مداومت کننرد و نمرم و   

اند که مضمضه با آب حمات خصوص که شربیه یرا نطردینره    وائل ذکر کردهشم و اشخار را درینجا زید اختصاص است بعض ا

باشد مزیل تغیر رنگ دندان است و کزمازج زنجبیل زبدالبحر دارفلفل قاقله صرغار هرر واحرد دو درم نمرم بریران ده درم جرو       

ازند که جالی دندان و سوخته سفت درم و گاهی عود سوخته پنج درم مشم سه درم اضافه نموده میشود کوفته بیخته سنون س

دافع زرد  و سیاهی آن و مطیب نکهت و مقو  اسنان است و اگر زبدالبحر نمم برشته هریم دو درم زراوند طویل سم حب 

االس هریم سه درم عود سوخته جو سوخته سفال چینی کزمازج گلنار عاقرقرحا قرنفل ساذج هند  گرل سررخ سرعد سرماق     

 دان مالند بو  دهن خوش کند و دندان را سفید گرداند هریم پنج درم کوفته بیخته بر دن

 

 

 حفر و قلح

ست مانند سفال که در بیخ دندان متحجر شود بنوعی که قلع او دشوار گرردد و رنرگ آن نیرز سریاه و سربز و زرد      و آن جسمی

ون آن را پراک نکننرد و از   میباشد و سبب او تصاعد بخارات غلیظ از اخالط مجتمعه در معده است که بر ظاهردندان نشیند و چ

مسواک و سنونات عفلت ورزند و هنگام خواب دهن بند دارند و قبل هضم خواب کنند و ریاضت کم نمایند حفر و قلرح حرادث   

شود و شناخت خلط محدث بخارات از رنگ حفر بنوعی که در تغیر رنگ دندان گاشت باید کرد عالج تنقیه بدن و معده بفصد و 

کنند و سنون جالی مانند زبدالبحر و خاکستر صدف و نمم و شاخ گوزن سوخته بر دندان بمالند و گراهی  مسهل از خلط غالب 

آبگینه سوده و شنج سوخته و سبنادج و افزوده وزن هر واحد سره درم و سربناذج نریم درم میکننرد و مسرواک نماینرد و آنچره        

مایند و هرر شرب دنردان را برروغن چررب سرازند و شریخ        مستحکم باشد آهن از دندان جدا کنند پس سنونات جالی استعمال ن

میفرماید که ادویه جالی و منقی مثل کف دریا و نمم بعسل سوخته و خزف چینی و خاکستر صدف و خاکستر بیخ نی و زراوند 

قیسروم   مدحرج و شیعر سوخته و نمم اندرانی مساو  گرفته سنون سازند و اگر خواهند حلزون سوخته اضافه کنند و یا بگیرند

سوخته یم جزو و فلفل یم جزو و حماسه جزو و ساذج دو جزو و حبص سوخته ده جزو کوفته استعمال نمایند و اگرر مفررط و   

الحال سفید کند قو  باشد زنگار بعسل آمیخته بمالند و اگر مسحقونیا و مانند آن بیامیزند بسرعت پاک کند و آنچه دندان را فی

نه سوده یا مسحقونیا و سبناذج و سنگ الماس سوده است و گویند که شنج و مرجران و خرزف   سفال ظرف چینی سوده یا آبگی
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چینی و زاج و پوست بادام همه سوخته هر واحد نیز جالی دندان است و کاا پوست سلحفاه محرق و نمم اندرانی مساو  و ماا 

صراحب  بسرکه کبوس هر واحد نافع حضرست  بسد و کاا خاکستر خیوط کوم و کاا زراوند مدحرج و گرسنه میاو  بعد تمضض

گوید که آنچه جالی اسنان است بگیرند آرد جو بعسل سرشته سوخته و تین محرق هر واحد سه درم زبدالبحر شنج سوخته  کامل

و سرطان بحر  و پوست بیضه سوخته هر واحد دو درم اریم سائیده سنون سازند که جال  قو  نماید و ایضاً شنج محررق و  

یسورد زبدالبحر و شاخ گوزن سوخته و نمم تندرانی هر واحد یم جزو بیخ نی سوخته ده جزو سنبازج ربرع جرزو پرچره    حجر ق

ظرف چینی نیم جزو همه را باریم سوده سنون سازند و ایضاً نمم اندرانی و آرد جو مساو  بیخته بعسل بسرشند بسروزانند و  

پوست بیضه شترمرغ سوخته هر واحد دو درم بورق پرچه ظرف چینی هر بیخ نی سوخته هر واحد سه درم شاخ گوزن سوخته و 

گوید کره تنقیره خلرط غالرب بدانچره       انطاکیواحد یکدرم سبناذج نیم درم جمله باریم سائیده سنون کنند که قو  الجالست 

  و تمرهند  بماءالشرعیر  ست و مثل ایارج در بلغم و طبیخ افتیمون درسودا و طبیخ هلیله در تغیر صفراومناسب آن باشد واجب

در حفر اصلی از آن فصد چهار رگ و حجامت صدغ درد مو  چیز  نیسرت و در خرواص یونانیره اسرت کره هرکره شرفا را از        

ام که فصد شریانی که میان ابهام و سبابه است برا جرود    حفردوست دارد حجامت منتها  طرف علی از گوش او کند و من دیده

باطن امراض اسنان خصوصاً حفر را نفع کند بشرط مخالف جهت و فصد او از جانبین چرون مررض   نفع بالغ او در علل اعضا  

عام بود پس بعد تنقیه اگر ماده متراکم حصلب باشد با آهن ازاله آن کننده واال سفوفات جالیه کافی باشد صاحب خالصه گویرد  

جزو نمم تندرانی شب یمرانی نوشرادر و سرخجج    که اگر صدف مروارید یم جزو عقیق سنع برگ مورد گل سرخ هرکدام نیم 

هرکدام ربع جزو همه را در ترشی لیمون یم شب تر کرده بدارند آنگاه مثل مجمو  آرد جو اضافه نموده یا عسل سرشته بکوزه 

ائل سازد لثه نو انداخته بگل کمت گرفته بسوزانند باریم سائیده استعمال نمایند دندان را جال دهد و تغیر رنگ اسنان و حفر را ز

ست که در ست طبر  گوید که مرض معروف بفاد  علتیرا محکم کند و گوشت آنرا برویاند و خون او باز دارد و مجرب انطاکی

نشیننند و اکثرر برا   بیخ دندان حادث میشود و از آن دندان سبز میشوند و بر آن چیز  شبیه بخرف سریع التفتت اخضر اللون می

ست که در آن حدت و حرارت اندک باشد و بطول زمان بر دنردان منعقرد   و سببش بخارات رطوبی غلیظآن عمور فاسد میگردد 

ست که بخارات سوداویه کثیر با آن مختلط گردد اگر رطوبت بسیار بود و اندک حرارت بیفزاید گردد و خضرت او از رطوبت قلیل

بت کثرت پایرد چیز  حدت با آن شرامل گرردد در بریخ    در اصول اسنان سودا حاصل شود و اگر حرارت شدت کند و جزو رطو

دندان صفر حادث شود و عالج فاد  اینست که اگر قوانین باشیا  ناشفه مثل تیهو و قیح و قال یا زرده بیضه نیمبرشت و مزوره 

اف کننرد بعرده   زیر باج شیرین بعسل سازند بعده آنچه بر دندان است از آهن بر فق حم کنند و از داخل و خرارج دنردان را صر   

مضمضه با آب گرم که در آن حاشا جوشانیده باشند بعمل آرند و بسعد دلم کنند و بعسل و نطررون برر دنردان طرال نماینرد و      
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بمویزج و عاقرقرحا غرغره کنند اگر مزاج گرم نباشد و بروغن مصطکی و مانند آن سعوط نمایند و اگر در عمور فساد باشد فارو  

ن تخم خرفه و طباشیر و آرد باقال و آرد عدس و گشنیز سوخته و گل سرخ و زبدالبحر و نمرم انردرانی و   با آهن بردارند و سنو

شکر طرز و شعیر محرق و عود محرق مساو  باریم سائیده بر دندان و لثه مالنرد بعرد از آن بسررکه و گرالب و روغرن گرل       

ع تمرهند  بنئشند باینطور که بگیرند پوست هلیله زرد پانزده مضمضه نمایند و اگر فارو  اصفر اللون باشد مطبوخ هلیله زرد و م

درم و تمرهند  سی درم و ترنجبین پانزده درم و آلوبخاراست عدد عناب سه و مویز منقی پانزده درم و اصل السوس مقشر پنج 

ر در آن مالیده باز صراف  درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی که بیم رطل آید مالید صاف نموده ده درم مغز خیارشنب

کنندو نیمگرم بنوشند بعد از آن آنچه بر دندان باشد دور کنند و سون ماکور دلم نمایند و بسرکه و گالب و روغن گل مضمضه 

گوید که تنقیه فم معده بقی و حبوب مسرهله و   صاحب حاو سازند و اگر فار  سیاه باشد عالج او مرکب ازین دو عالج نمایند 

  مشمش و ماءالفواکه نمایند و ازوم مسواک سازند و سنونجالی که در عالج تغیر رنگ دندان مراکور شرد اسرتعمال    تناول انقو

بعضی کسان که توجه بتصفیه پدندان ندازرند اجزا  غاا   انتباهنمایند و از خوردن سموک و حلویات و مانند تن اجتناب ورزند 

رک گرردد بعد زمانی همان اجزا بحرارت دهان متحجر میگردد پس قبرل از آنکره   ماکوله در اصول اسنان باقی میماند و اوالً چ

سرت و دیگرر ادویره    سفال گردد بمسواک و سنونات جالی زائل توان کرد بالجمله در دفع چرک استعمال سنونات ماکوره کافی

فید بریان فلفل دراز هر یم مصفی دندان مثل سنون صدف سوخته اسپند تخم ترب مفید و اگر سپیار  چهالیه سوخته کات س

چهار ماشه نیله ته ته سوخته یم ماشه کوفته بیخته سنون سازند برا  چرک دندان نافع و سنون سفال چینی کف دریا اشرخار  

نمم اندرانی هریم سه درم جو سوخته عود سوخته عاقرقرحا یم دو درم قرنفل کبابه چینی هریرم نریم درم کوفتره بیختره     

ال دهد و محکم سازد و گوشت لثه برویاند و بو  دهن خوش کند و سنون نمم و شکر و زبردالجو مسراو    مالیدن دندان را ج

ست و اگر اشخار زرنیخ زرد سوده مثل آن آرد عدس گرفته در سرکه بسرشند و بکوز و مطین کررده در آترش    نیز مصفی دندان

خر روز و شب روغن گل و مسکه بمالند درین باب مجرب نرم مشو  سازند و خائیده بعد مضمضه بسرکه استعمال کمنند و در آ

است و ایضاً بقول سوید  سنون مروارید و عقیق و کزک و مقل حجاز  و قیشور محرق و قررن غرزال محررق و قررن مراغر      

محرق و بلوط محرق و نمم بعسل سرشته سوخته و کاا سبناذج محرق و نمم مساو  و کاا بزرقثا کوفته و کاا اشخار سرفید  

کاا از جامع سوده و کاا خاکستر طرفا و نمگ اندرانی مساو  و کاا خولنجان هر واحد جالی دندان است و حشیشه الزجراج و   و

کاا بسد محرق مجرب اوست و گفته که اگر قطران چهار اوقیه نمم جریش دو اوقیه وجود اوقیه آمیخته در کوزه گلری کررده   

 ست رآورده سائیده بمالند در جال و تقویت دندان و تشدید عمور مجرب منسرش بند ساخته سه روز در آتش بدارند پس ب

 تزید اسنان و طول آن



95 

 

پایرد و در  بدانکه نهجی که دندان غاا را قبول میکند همچنین مواد منصب بسو  خویش را قبول مینماید و در حجم عظم می

ند و نوعی از ورم درد  ظاهر گردد و آن گاهی با وجع بود افزایدپس هرگاه بسو  او ماده منصب گردد آنرا ممتلی گرداغلظ می

و گاهی بدون وجع و آنچه با وجع باشد داللت بر انصباب خلط حار کند مثل اورام گرم و آنچه بال وجع باشد برر انصرباب خلرط    

ببمنع دنردان دیگرر از   افزاید حتی که از سائر اسنان دراز شود و سر رطوبی داللت کند مثل اورام رخو و گاهی دندان درطول می

تر بودن دندان ماکور از سائر اسنان در خلقت بود و یا حدوث ورم دراصل او و یا انقرال  او از بریخ   مضغ گردد و سببش یا صلب

که در آن مرتکز است عالج اگر با وجع بود فصد سرور و تنقیه بدن مسهل و اصال  غاا کنند و بهر تحایر نوشریدن ماءالشرعیر   

دکی خشخاش سفید پخته باشند الزم گیرند و از غاا مزورات متخد بسرکه دهند و بهر رد  مراده متضرمض برا آب    که در آن ان

سماق و آب عنبالثعلب و بگالب مع سرکه و روغن گل نمایند و جوز سرد و کزمازج و بازو در سرکه سرشته بر دندان گاارنرد و  

خطمی نیم جزو در سرکه بجوشانند حتی که مثل فرالوده گرردد قردر     یا گل سرخ آرد باقال هر واحد یم جزو آرد جو دو جزو 

بران روغن گل چکانیده در تمام روز هنگام خواب شب بر دندان نهند و ایضاً خاکستر چروب انگرور و خاکسرتر گشرنیز خشرم      

ئیده بسرکه سرشرته  بسرکه سرشته بر دندان طال نمایند و بهتر اینست که گلنار و سماق و آرد عدس و تخم خرفه و طباشیر سا

در پنبه آغشته بر دندان گاارند که مجرب صحیح بالخطاست و دیگر اطلیه بارد و قابض بسرکه سرشته برآن نهادن مفید و اگر 

بال وجع باشد بعد نضج بمنضج بلغم یا بمطبوخ اصل السوس و بادرنجبویه و گاوزبان مع گلقند تنقیه بدن بمطبوخ افتیمون بعده 

ایارج و یا حب قوقایا و یا ایارج لوفاذیا نمایند و تناول سکنجبین شکر  یا عسلی حسرب مرزاج الزم گیرنرد و     تنقیه دماغ بحب

غرغره بعاقرقرحا و مویزج و خردل میضخ و مر  و مانند آن کنند و بهر تحلیل ماده سعد و مصطکی بخایند و لعاب دهرن فررو   

تسخین مزاج دماغ و تحلیل رطوبات مجتمعه در بیخ دندان کنرد سرعوط   ریزند و بروغن مصطکی و روغن بابونه و مانند آن که 

نمایند و در اوقات قطران بر دندان طال سازند و بشراب مضمضه کنند و تریاق یا مسم با آب سداب سرشته بر دندان بمالنرد و  

ثوم بروغن بریان کرده برر نردان   باشیا  ناشفه مثل قالیا و کباب لحم حمالن که بر آن شراب کهنه پاشیده باشند غاا سازند و 

مالیدن و کاا خوردن آن درین باب اثر عظیم دارد و اگر تزید سن درطول بسبب صلب تر بودن او باشد دندان درد و انگشرت و  

با باله قابضه گرفته بسوهان که مستو  گرده بعده بحب الغار و شب زراوند طویل سنون سازند و بهتر آنسرت کره روز سروهان    

رب تمام روز بلکه در آن شب نیز ترک نمایند و این عمل در اول نهار کنند و اگر بسبب ورم بریخ او طرول پرایرد و    کردن و ش

 الثعلب عنبعالجش بفصد قیفال و استفراغ بدانچه درحلق بود و بعده حجامت نمایند و اصال  غاا کنند و در ابتدا بهرود  با آب 

ضمضهنمایند و در انتها محلالت مناسبه استعمال کنند و اگر بسبب انقال  و از و آب برگ علیق و عصاره برگ گل سرخ رطب م

بیخ بنابر وقو  ماده ورم در بیخ او باشد پس اگر از عصب جدا شده باشد العالج است و اگر از آن جدا نگردد و تعلق درد  باقی 
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شب یمانی جوشانیده باشرند و مواضرع او رد    بود فصد سرور استفراغ ماده نمایند و تمضمض بسرکه که در آن قدر  حنظل مع

کنند و بتار نقره یا طال بسته بپاشیدن مصطکی سوده تشدید او نمایند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته برآن گاارند و براور و  

 دیگر اشیا  ابضه بیخ او را تقویت دهند تا مواد فاسد بسو  او متعصب نگردد 

 حکة االسنان

مختلف رد  الکیفیه و یا خوردن اغایه حرفه خلط حار مالح یا عفن لاا  حریف متولد گردد قدر  از  گاهی بسبب نوشیدن بها 

ان بطرف بن دندان گراید و خارش دندان یا لثه پیدا کند چنانچه مریض یکساعت از برهم سائیدن دنردان و خائیردن اشریا براز     

و یا مطبوخ افتیمون و حب آن نمایند و از گالب و سرکه و یرا   نماند عالج تنقیه بدن دوماغ از سودا بمسهل سودا حب افتیمون

سکنجبین ساده یا عنصلی مضمضه سازند و از اشیا  تلخ و تیز و نمکین پرهیز کنند و بقول صاحب حاو  هر صبح آب خرفره  

هریرم ده عردد شرکر     پنجاه درم و یا سکنجبین بست درم و یا آب تربوز سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و یا عناب و آلوبخارا

سفید ده درم بیاشامند و غاا مزوره ماش و یا کدو مع لحوم جد  و چوجه مرغ سازند و تنقیره بردن از اخرالط ردیره و حریفره      

نویسد که به قلع مواد این علت انضاج او بماءاالصول تنقیه بسفوف حرب   می سرهند بمطبوخ فواکه و یا بمطبوخ هلیله نمایند 

و صراحب جرامع دریرن مررض     بقول طبر  بریان و زنجبیل و سنا و تربد و افتیمون مساو  سودمندست و النیل در روغن گاو 

شاهتره باقه افسنتین کف اسقولوقندریون حقنه هلیله سیاه و کابلی و زرد هریم پرنج درم ایرسرا   تنقیه بدن باین مطبوخ نمایند 

در چهار رطل آب بجوشانند تا بیم رطل آید صراف نمروده    سه درم برگ جمسفرم کف افتیمون سه درم مویز منقی پانزده درم

هفت درم شکر داخل کرده نیمگرم بنوشند وبهر تنقیه اراس حب صبر یا حب ایارج خورند و اگر از نربض و قراروره تغیرر مرزاج     

و سررکه کهنره و   بحرارت معلوم شود بهر تبدیل مزاج ماءالشعیر دهند تا آنکه بحالت طلبیعی رجو  کند بعده با آب بیخ کرفس 

گالب و اندکی روغن گل و قدر  بورق برهم زده در روز و شب بدفعات مضمضه نمایند و یکروز راحت داده اسرتعمال کننرد و   

اگر ازین تدبیر زائل نگردد بسرکه عنصل مضمضه سازند و اگر باز مزاج متغیر گردد تسکین آن نموده بسرکه عنصل بیخ دنردان  

ریزند و اگر ازین فائده نشود بیخ حمار بر  در سرکه پخته مضمضه نمایند که بالشم صحت بخشد  را بمالند و لعاب دهن فرو

کنند و اگر مزاج مرض مائرل  و گاهی درین علت پوست انار و شحم انار مقوق بروغن گل و سفید  بیضه بر بیخ دندان طال می

 بر دندان نمایند ببرودت باشد بسرکه که در آن عسل و قطران پخته باشند مضمضه و طال

 

 صریر االسنان فی النوم
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ست و آن مثرل تشرنج آنهاسرت از کثررت انصرباب      اکثر کودکان و پیران و زنان در خوب دندان میسایند ضعف عضالت فکین

ضرج  رطوبت دماغ و یا تولد ریح غلیظ و آنها و یا تولد دیدان در شکم بسبب ارتفا  بخار که دماغ را ممتلی گرداند عالج بعد از ن

بمنضج بلغم از مسهل و حب ایارج و قوقایا تنقیه دماغ نمایند و غراغر منقی و دماغ بکار برنرد بررا  تقویرت دمراغ و اعصراب      

روغنها  حار خوشبو که در آن قوت قبض باشد مثل روغن زنبق و قسط و روغن خلوق و سوسن و خیر  برر گرردن بمالنرد و    

یا هر صبح مطبوخ بادرنجبویه و بادیان هر واحد دو درم مع گلقنرد ده درم بیاشرامند و   بادیان سائیده در گلقند آمیخته بخورند و 

غاا مزوره نخود  مع مغز حب قرطم سازند و از امتال خصوص غاا  شب منع کنند و ایضاً بعد تنقیره کمرادات بدانچره تشردید     

سرت و مررض مراکور کره     ر امراض اسرنان مجررب  نماید مثل فوفل و مازو و بلوط و دارچینی و زربنا و صعتر بکار برند که اکث

بصبیان عارض میشود در اکثر بعد بلوغ خوبخود زائل میگردد و اهل هند گویند که پرنپل کنئهو گلو آویختن عجیب االثرست و 

ات بود ست و یا بر کرم شکم داللت کند و آنچه از دیدان باشد ذ  فترکثرت صریر االسنان منار بسکته یا صر  یا تشنج یا فالج

عند وجع شدید و ناقص نیز عارض میشود و در مرض حاد و جدر  بکسی که عاد  آن نباشد ردیست در حمیات منار عروض 

 جنون و موت وحی است و عالجش بعالج امرض نمایند 

 تسهیل بنات اسنان

مخراخ داد مغره وخصوصراً دمراغ     تدبیر  که دندان باسانی برآیند اینست که چون اثر برآمدن دندان ثنا یا ظاهر شود شرحوم و ا 

خرگوش که بعد طبخ از سر او برآورده باشند و مغز استخوان آن و چربی ماکیان بر لثه بمالند و حکریم شرریف خران در منیهره     

نویسند که در زمانه ما استعمال دماغ خرگوش کرده شد سود  نبخشد بلکه ضرر عظیم از تروریم لثره و   حاشیه شر  اسباب می

د و مالیدن شهد و مسکه و همچنین چیزها  نرم و چرب مثل چربی بط و موم روغن بادام و مغز ساق گاو و حنا غیره بهم رسی

بروغن زرد روغن سوسن نافعست و مالیدن شیر شتر نفع کلی میکند و گویند که شیر سگ بر لثه مالیدن درین براب بالخاصریه   

زها  سخت باز دارند و سر و گردن و فکین و بناگوش بروغنها چرب نافع و مجرب است و هرگاه دندان آغاز کند از خائیدن چی

و روغن گرل   الثعلب عنبدارند و نیمگرم در گوش چکانند و بصوف مغموس در روغن تکمید نمایند و هنگام اشتداد او وجع آب 

جع و ادیه با نگشت خود لثه نطل باهم خوب آمیخته نیمگرم با انگشت آلوده بر بن دندان بمالند که درد باز دارد و ایضاً هنگام و

را بزرد بمالد تا رطوبت از لثه سائل شود بعده بادوبه ماکوره مسح لثه نماید و دلم لثه بمسکه گاو هر روز بمررات و خورانیردن   

کرنب و یا عسل و سمن و حم خفیف لثه بشعیر و تندهین لثه بمغز میش و تعلیق ناب کلب و کاا حلزون و کاا ناب خررس و  

نماید و در کتاب خواص مرقوم است که آویخرتن صردف در گلرو  طفرل     دندان اسب بر طفل نیز تسعیل طلو  اسنان میکاا 

بالخاصیت تسهیل بنات اسنان میکند و کاا تعلیق لب باال  کورموش دندان باسانی برآرد و همچنین تعلیق بیخ سنبهالو در گلو 
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ا عسر بنات اسنان عارض شود و دردمند شوند و بساست که بمشرارکت  بالخاصیت موثرست و شیخ میفرماید کهگاهی صبیان ر

آن اسهال حادث شود و احتیاج تعدیل بوضع اطلیه بر شکم و شرب عصارات و ادویه قابض افتد و یا قبض شکم عارض گردد و 

و اگر وق بنات عرارض   محتاج استطالق بشافیات و ادویه ملین شوند بالجمله عالج اسهال و اعتقال در مقام خود مسطور گردد

 شوند تدبیرش از آنجا اخا کنند

 تدبیر قلع اسنان و تفتیت آن

فرماید که گاهی امر اسنان موفه متاو  میشود تا آنکه عالج قبول نکند و یا چنادانکه تسکین ایراا  او از آفرت   شیخ الئیس می

اصال  او سبیل یافته نشود و دوا سرود ندهرد و درد   کنند باز عنقریب عود کند و مجاورت او بسائر اسنان مصرت نماید و بسو  

پیدا کند پس عالج او بقلع نمایند از ادویه یا بانبورد قلع که بانبور نمایند بعد جدا کردن گوشت محیط بریخ دنردان بایرد کررد و     

دنردان باشرد قلرع     ست یا نه اگر نباشد و سبب در لثه یا در عصب تحرت میباید که قبل قلع تامل کنند که علت در نفس دندان

الحال نشاید و اگرچه از قلع قدر  تخفیف وجع میشود ولیکن زائل نمیشود بلکه عود میکند و تخفیف او بجهت تحلیل ماده فی

دو صول ادویه بسو  او میشود و چون حاجت بقلع افتد و بیخ آن محکم باشد باید که ادویه استعمال نماینرد ترا بریخ اوسسرت     

افتد زیراکه در قلع دندانیکه متحرک نباشد و بیخ او محکم بود در اکثر خطیرسرت گراهی فرم را برهنره     گردد و دندان باسانی 

میگرداند و کناره او میشکند و وجع شدید هیجان میکند و گاهی درد چشم و تب و صدا  هیجان مینماید و چون بدانند که قلع 

که این مزید و وجعست و باوجود آن گاهی اتفراق افترد    دشوارست و میض تحمل او نمیکند در تحریم او بشدت صواب نیست

علت درد دندان باشد و قلع که بادویه کنند بهتر آنست که اول حوالی سن را بمضع شرط زنند پس بران دوا استعمال نمایند و یا 

دویه قالعه اینست که پوست گوشت بن دندان را بناخن جدا نمایند و برذان دوا نهند تا قوت دوا بزود  به بیخ او رسد و ازجمله ا

بیخ توت و عاقرقرحا سائیده در سرکه آمیخته در آفتاب نهند یا بجوشانند حتی که مثل عسل گردد پس بر بیخ دندان هر روز سه 

طال کنند و یا عاقرقرحا سوده در سرکه تا چهل روز مشمش نمایند و اگر سرکه خشم شود دیگر اندازند بعده بر موضع مشروط 

و یکدو ساعت بران بگاارند پس بکشند که منقلع شود یا بدل عاقرقرحا قثا الحمار کنند و یا هر دو بگیرند و یرا زرنریخ   بچکانند 

بسرکه پرورده طال کنند که بیخ دندان سست کند و یا تخم انجره قنه مساو  بگیرند وسه چندان برگ انجیر بکوبند حتری کره   

اعف او گیرند و در بیخ ضرس نهند و طال ببررگ انجیرر نیرز مرخری آنسرت و قلرع       بقوام عسال آید و یا تخم انجره و کندر مض

ست و یا بگیرند پوست بیخ توت و پوست بیخ کبر و عاقرقرحا و مازریون و شیر شربرم و  بسهولت کند ودرد  سرکه تنها عجیب

ا آن طال کنند و تا یکهفته عمل زرنیخ زرد پوست بیخ حنظل هریم یم جزو سائیده بسرکه که کهنه بسرشند و حوالی دندان ب

نمایند و در روز هشتم حوالی سن شرط زنند و ده بار طال کنند بعده دندان بکشند و اگر خارج نشود بدرد  شراب چند روز طال 
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کنند بعد از آن بکشند و با عروق صفر و پوست توت هر واحد یکجزو زرنیخ زرد و جزو بعسل سرشته مدتی حوالی سن نهند که 

او کند و با هیچ و شیر تیو  یم یم جزو بیخ تیو  دو جزو بران گاارند و اگر دندان ضعیف باشد مروم و عسرل در آفتراب    قلع 

بگاارند بعده زیت بر ان چکانند امر بمضغ کنندو یا ضفد  بر  و زیت بپزند حتی که مهرا شود و بیخ دنردان را شررمازده بردان    

به را در شیر انجیره شیر زقوم تر کرده بر دندان نهند و یا چربی ضفد  بحرر  بررآن   چند بار مسح کنند لس جاب یابند و یا پن

گاارند که برا  قلع معمولست و یا پوست درخت شاه توت و پوست بیخ کبیر عاقرقرحا و زردچوب و شربرم و بریخ قثرا الحمرار     

ار بعسل سرشته یا مع مویزج بعصاره کرنرب  مساو  کوفته بیخته بسرکه سرشته سه روز بنهند پس طال کنند و اگر بیخ قثاالحم

سرشته و یا لسان الحمل خشم کرده سائیده و ثلث آن زرنیخ زرد اضافه نموده یا کندر در شیر توت سرشته و یا بیخ حنظل سه 

صررم  شیر تیو  یا شبرم و یرا عکرزیرت برا آب ح   . روز در سرکه تند سائیده و یا صمغ زیتون ایارج سبز بسرکه تند و یازج سرخ 

جوشانیده و یا پوست بیخ ینبوت و یا قنه و زاج سرخ و یا برنجاسف و عاقرقرحا و تخم انجره و مقل ارزق و حلتیرت سرائیده برر    

دندان نهند تسهیل قلع اسنان نماید و بقول انطاکی قثاالحمار حنظل عاقرقرحا برگ زیتون و صمغ آن صمغ سماق هرچه ازیرن  

ب غوره بپزند تا مثل خمیر گردد پس در بیخ دندان یا در متاکل پ کنند که بسهولت قلع کند میسر آید بسرکه یا ورد  زیت و آ

و بدانند که در استعمال این ادویه احتیاط کند که اثر ادویه قالعه بدندان دیگر نرسد و بهتر آنست که دندان صحیحه را بموم یرا  

ست آرد گندم بشیزر تیو  سرشته تا ساعات بر آن نهند و ال وجعخمیر ملفوف سازنده بهر تفتیت دندان متاکل که آن مثل قلع ب

در هر سه ساعت تبدیل آن کنند تفتیت کند و تخم مازیون سوده و شیر شبرم چون بقطران سرشته درس پر نماینرد تفتیرت او   

یق بیخ کرفس در گردن نماید و یا شیر انجیر و حلتیت منتن بهم سرشته در ضرس متاکل نهند که تفتیت آن کند و گوید که تعل

بخاصیت درد دندان را نفع میکند و تفتیت آن هم مینماید یا شیر انجیر و زنجبیل در سرکه پرورده و توبال نجاس مجمرو  برر   

اند که توبال مس را نرم سوده با شیرانجیر ممزوج نمروده و پنبره بردان    دندان متاکله نهند که آن تفتیت او نماید و بعضی نوشته

دندان موجع گاارند و یا زنجبیل که چهل روز در سرکه خیسانیده باشند نرم کوفتره برر آن بپاشرند و بایرد کره قبرل از       آلوده بر 

استعمال مفتتاتن دندانها  دیگر را بروغن چرب نمایند و تا اثر دوا  مفتت بانها نرسد فقط تانیب این تلمیرا منجملره امرراض    

الج او در کتب مشهوره نیافتم و شخصی را دیدم که او را در این مرض عارض شد و دندان حده االسنان نیز نوشته و گفته که ع

سر دندان او چنان تیز شدند که انگشتان از مس او متالم میشدند و در بعض اوقات عندالتکلم چون بزبان مس میکردنرد مترالم   

اند کره  ن صحت یافت و بعضی نوشتهمیشد قطع میگردید و خون از آن جار  میشد و عالجش بضد عالج ضرس نمودم و از آ

گاهی سن زائد متولد میشود پس نظر کنند اگر در بیخ دندان روید باله که آنرا منشار گویند قطع کنند بعده سوهان بسرایند اگرر   

 چیز  از آن باقی ماند و اگر در بیخ دندان نروید بلکه خارج ار آن باشد باید که با بنور برکنند 
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 گوشت بن دندان اورام لثه یعنی آماس

و آن اکثر حار بود دمو  باشد با صفراو  و گاهی از رطوبت فضلی نیز عارض شود و در اکثر بسبب نزول ماده از سر بسرو  او  

ست صعود کنرد و  عارض گردد و گاهی بمشارکت سعده بود که ماده از و  بر سبیل تبخیر میان غشا  او که متصل بغثا  فم

ین گاهی درابتدا  استسقا و عروض سوءالقنیه بسبب صعود انجرره فاسرد بسرو  او عرارض گرردد و      در لثه نفوذ نماید و همچن

گاهی ورم او ظاهر قریب سهل التحلیل سریع القبول برا  عالج باشد و گاهی غارالعسر التحلیل بطی القول برا  عالج و گاهی 

ملمس گرم باشد ماده حار بود پس نظرر کننرد کره ورم    با تب باشد و استدالل بر جنس ماده برنگ ملمس لثه کنند اگر سرخ و 

بسیارست یا کم اگر بسیار باشد و با درد ضربان بود و دیگر آثار غلبه خون نیز یافته میشود ماده حار و مو  باشد و اگر ورم کم و 

ی باشرد و تبریرد عنراب    شدات درد و حرقت بود ماده صفراو  باشد و اگر رنگ لثه سفید و ملمس بارد بود ماده او رطوبت بلغم

هفت عدد بعرق شاهتره ده توله مالیده شیره تخم کاهو شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی شش ماشه داخل کرده دادن و 

زلو چسبانیدن و گلنار گل سرخ عدس مسلم فوفل چهالیه سوختهمازو مساو  سائیده سنون ساختن و یا بزرو و در دیگر قوابض 

ند آن بر لثه چسبانیدن نافعست عالج در ورم حار مثل عالج قال  حار و درد دندان حار از تبرید و فصد و مثل گلنار و آس و مان

مسهل عالج نمایند و ایضاً در ورم و یا بطبیخ فواکه و هلیله زرد و شاهتره علق و یا شرط بر نفرس لثره و حجامرت زیرر ذقرن      

و ریوند و یا نقو  مقو  و یا بطبیخ فواکه و هلیله زد شاهتره نمایند و  اسهال بمطبوخ هلیله و ماءالفواکه و شیرخشت و ترنجبین

و بارتنگ مضمضه کنند و در دهن دارنرد و کراا روغرن آس مفیرد و همچنرین       الثعلب عنبدر ابتدا بهر رد  ماده با آب خرفه و 

ست و کراا بررگ یاسرمین و    مضمضه عاس و گشنیز خشم و گلنار مورد و صندل سرخ و فوفل و سماق در آب جوشانیده نافع

پوست درخت گوند  و پوست درخت موسر  جوشانده مضمضه کردن سودمند و غاا  بارد مثل سماقیه دهنرد و در انحطراط   

گشرنیز خشرم سریند هریرم دو مثقرال پوسرت        الثعلرب  عنرب مضمضه با آب گشنیز وروغن گل نافع و ایضاً پوست هلیله زرد 

م آثار آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده مضمضه کرردم ورم لثره و درد دنردان را    خشخاش دو عدد بزرالبنج دو درم در نی

نافعست و مازو سوخته در سرکه سرد کرده و خوالن و توت شامی هر واحد مفید درم و قاطع خون لثه است و در وقت ضرربان  

م باقی ماند روغن گل یا بادام در آب گرم گااشتن زلو بر لثه سخت سودمندست و هرگاه ورم تسکین یابد در لثه اثر محکمی در

آمیخته مضمضه نمایند و لثه را بروغن چرب دارند و در آخر بچوزه مرف مطبوخ با آب سماق یا آب انار یا آب انبر بالریس غراا  

مضمضره از  سازند ورم عظیم بود و بتدابیر ماکوره تحلیل نشود و با آهن بشکافند پس معالجه جراحت قرو  نمایند و گویند که 

پوست درخت در سلطان االشجار برا  ورم لثه بالتخلف مجربست و کاا مضمضه خیارشنبر در ورم لثره بعرد زمانره کره زمانره      

ست و پوست امنار گلنار کزمازج مازو برگ مغیالن در سرکه جوشانیده در دهان گرفتن و استعمال منضجات است نافع و منضج
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اگر مانعی نباشد نیز فصرد نماینرد تنقیره     و در ورم صفراو آنرا صاحب تکمله نافع نوشته مدتی داشتن در ورم لثه و نزف خون 

صفرا بمطبوخ هلیله و یا آب انارین هلبیه که مقدار سه درم پوست هلیله زرد شب در آب ماکور خیسانیده باشند و صبح بنوشند 

در سررکه جوشرانیده    الثعلرب  عنرب و بعد از تنقیه بریخ   نافعست و باقی ادویه بدستوریکه ماکور بعمل آرند و بر عمور شرط زدن

آنچره در   در ورم بلغمری مضمضه کردن مفید بود و قبل از تنقیه تمضمض باشیا  مسطوره جائز نیست که منع تحلیل نماید و 

ب گرم یا بشهد و قال  بلغمی و درد دندان بارد گاشت استعمال نمایند و درابتدا بهر تلئین و تقطیع ماده مضمضه بمائالعسل یا آ

روغن زیتون و یا بعسل و روغن بابونه آمخته و بعد از آن بادویه محلله چون بابونه و اکلیل و مرزنجوش و حلبه و تخم کتان در 

آب جوشانیده مضمضه کردن مفیدست و شب یمانی زردچوب سرائیده مالیردن نرافع و یرا عاقرقرحرا مررچ سریاه عردس بررگ          

نمایند و طفل سیاه پهتکر  بریان هلیله سیاه نمم سنگ سائیده بمالند و گوینرد کره مضمضره    جوشانیده مضمضه  الثعلب عنب

گل سرخ یا برگ اوجا  مطبوخ در شراب قابض و کبوس صبر و شب و ضماد قرن ماغر و گرفتن مصرطکی برا آب گداختره در    

  سوده برین دندان بمالند و دهن گشاده دهن هر واحد مفید ورم لثه و قاطع خون آنست و یا توتیا  سبز و گل و یگدان مساو

دارند تا لعاب برآید و سنون سعد کوفی پوست هلیله زرد کزمازج دارفلفل عاقرقرحا فلفل گرد گشنیز خشم مساو  بمالند تا آب 

دهن روان شود که مجرب علو  خان است و کاا سنون زنجبیل سون مکهی با برنگ کسیس کته بر واحد یکدام نیله تهوتهرو  

یان پنج ماشه استعمال نمودن درد و آماس بن دندان را دوذر کند و دندان را محکم نماید و سنون زرد و رین باب معملوست و بر

پوست درخت برگدوپیل در آب جوشانیده اگر مضمضه کردن برا  درد دندان ورم لثه نافع و اگر زنجبیل نمم سنگ مرچ سیاه 

پنج ادویه برابر سائیده نگهدارند و هر وقت که خواهند قردر  برر دنردان مالنرد و      کشند هرگیر تنباکو  خشم که در بینی می

دهن واکرده سرنگون دارند که لعاب برآید و بعد یم گهتر  گلور  پان بخورند و از پیم دندان بشرویند بعرده گلرور  دیگرر     

ست و چون پیاز و شونیز هرر دو وزن  و مجرب خورند و بعده و گهتر  اگر خواهند آب بخورند درد دندان و ورم لثه را دور نماید

برابر در چلم نهاده بجا  تنباکو در قلیان کشند که آب دهن بریزد و نیز نافع درد و آماس لثه است و کچلره سروخته بطوریکره    

خاکستر نشود و زکال گرددو افیون سوخته و شاخ گوزن سوخته لوبان کوریه قسط تلخ فلفرل سریاه شرب یمرانی سررخ بریران       

ساو  کوفته بیخته سنون ساختن برا  درد و استحکام دندان و دفع ورم لثه که از کثرت ماده نزلره برارد بهرم رسریده باشرد      م

میفرماید که اگر ماده ورم لثره   شیخاقوال اطبا مفیدست و نخود سیاه خیسانیده ؟؟ نیمگرم او مضمضه کردن نافع ورم لثه است 

ند ودر ابتدا مضمضات مبرده که در آن قبض باشد مثل گالب و رانب و آب آس و آبها  حار باشد استفراغ و فصد چهار رگ نمای

برگ قوابض بارد و مطبوخ گلنار و آب بارتنگ و نقو  بلوط و عصاره بقله الحمقا عالج کنند و بعد از زمانره ابتردا بزیرت انفراق     

ن گل که در آن سنبل و گل سرخ و مصطکی روغن شجر مصطکی وروغن آس که در هر اوقیه او سه درم مصطکی باشد و روغ
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جوشانیده باشند مضمضه نمایند و روغن شجر مصطکی را قوت شدیدست در تسکین اوجا  اورام لثه و خصوصاً حدیث او را که 

ست بعد از آن مثل عصاره ایرسا  رطب اسرتعمال نماینرد کره آن خرون را     ست و اخص نافع او درحال وجعقامع و غیر مخشن

و راحت دیدو از ادویه نافعه عصاره برگ زیتون و با درد  خمر و یا عصاره سداب و یا روغن حبه الخضرا و یا مطبوخ  سائل کند

زراوندست و اگر ورم حار غائر باشد که باردیس نامند بادویه تحلیل نشود بلکه متقیح گردد پس گاهی احتیاج بعالج آهن افتد و 

ود  گردد و هرگاه ریم کند بر آن زنگار و مازو و یا قشورش بسررکه سروده چنرد روز    بساست که جوهر او با بنات لحم جدید م

استعمال نمایند و یا زاج سور  سوخته مع مازو بکار برند و چون لثه مدام متقیح متورم باشد و به نشود بداغ احتیاج افتد و بهترر  

ثه نهند حتی که الغر و سفید شوند و اگر ورم از رطوبت اینست که بگیرند زیت جوش کرده بصوفیکه بر میل باشد و چند بار بر ل

و کامرل   صراحب جرامع  فضلی باشد درابتدا بروغنها  گرم و بعسل و زیت مضمضه نمایند و بعده محلالت قویه استعمال کنند 

ردد قطع چهار گویند که عالج بثور و ورم حار لثه و خروج دم از آن فصد قیفال و حجامت زیروغن نمایند و چون علت متماد  گ

رگ یا فصد دو رگ زیر زبان کنند و تنقیه بدن بمطبوخ مناسب نمایند و مضمضه بسماق در گالب مالیده و غاا با غاذیه لطیفه و 

ملحوم چوزه مرغ و تیهو معمول با آب انار و آب زرشم کنند و اطراثیث قرط شب سرخ پوست انار ترش سماق مسراو  در آب  

ند و اگر این ادویه باریم سائیده بر لثه نهند منفعت بین نماید و قرحه را نیز خشم سازد و یا برگ خوب جوشانیده مضمضه نمای

سرد جوز او و گلنار و مازو و کزمارج مساو  در سرکه جوشانیده بدان مضمضه کننرد و متمضرض برا آب عصری الراعری و آب      

گالب پختره صراف نمروده قردر  آب عصری الراعری و آب       مع سرکه نیز نافع و یا بزرد و درد و سماق مساو  در  الثعلب عنب

گوید که چون با ورم لثره وجرع    صاحب شفا االسقامبارتنگ آمیخته مضمضه کنند که قطع دم و نفع بثور و ورم حار لثه میکند 

دندان باشد تخم خرفه گشنیز خشم سماق عدس مقشر صندل سفید عود الفر  کرافور اجرزا  مسراو  سرائیده اول سررکه و      

گوید که در ورم حار  صاحب حاو ب در دهن ساعتی بگیرند بعده دوا  ماکور بر لثه و دندان ذرور کنند و آب او فرو نبرند گال

فصد سرور و حجامت و شرب جالب هر صبح از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد و شکر سفید ده درم و یا آب انارین معصرور  

احد ده درم و غاا مزوره آ؛لو یا تمرهند  یا لیمو یا نرارنج مرع مغرز برادام و شرکر و      مع شحم سه اوقیه با شکر و ترنجبین هر و

اسهال طبیعت مطبوخ فواکه یا مطبوخ هلیله و فصد چهاررگ نافع است و مضمضه بسرکه کهنه و گالب یا برا آب سرماق مرع    

و پوست انار ترش طباشریر گلسررخ طراثیرث    سرکه نمایند و این دوا در عالج او شافی و کافی است بگیرند گلنار مازو جوزالسر 

ست و یا مضمضره برا آب عصری الراعری و آب     فوفل سماق اجزا  مساو  کوفته بیخته بر لثه بچسبانند که آنرا منفعت عجیب

و سرکه کهنه و گالب و یا با آب سماق مع سرکه نمایند و از شرب شراب و لحوم و شیرینیها قطعاً پر هیز کننرده و   الثعلب عنب

نار میخوش امتصاص نمایند و امرود و خوبانی رطب و شفتالو و سیب بخورند و باید مره عمرور را در روز  چنرد دفعره بمالنرد      ا
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طبر  مینویسد که گاهی حمره در عمور از فساد دم بصفرا و انصباب خون بعضو طاهر میشود پس اگر عمیق باشد فلغمونی بود 

بود و گاهی در عمور وجع شدید و حرقت مع ادنی اورم ظاهر شود و حااق اطبرا   و اگر سطح عضو بگیرد و عمیق  نگردد حمره

آنرا حمره نامند و عالجش فصد قیفالین کنند اگر طبیعت یا هوا یا بلد مانع نباشد بعد استفراغ بدن باین مطبوخ پوست هلیله زذد 

ر واحد هفت درم گشنیز خشم کف برگ سی درم تمرهند  پنجاه درم آلو و عناب هریم سی عدد تخم کثوث تخم کاسنی ه

اگر رطب باشد باقه کبیره توت مجفف کف کبیر ترنجبین بست درم همه را در چهار رطل آب بپزند حتی کره بیرم    الثعلب عنب

رطل و ربع آید مالیده صاف نموده فلوس خیارشنبر پانزرده درم مالیده صاف کرده نیمگرم بنوشند بعده عمور شرط زنند و عمرق  

جوشانیده باشند مضمضه مترواتر نماینرد و هرگراه وجرع      الثعلب عنبسب علت باشد و بعده بسرکه که در آن آس و بیخ شرط ح

و آب جراده کدو و خیار ترش کره درآن   الثعلب عنبساکن شود و مضمضه بروغن گل کنند و اگر درد ساکن نشود بسرکه و آب 

کند و مابقی ماده را تحلیل نماید و از اغایه ابر مزوره متخا برا آب   گل ارمنی حل کرده باشند مضمضه نمایند که تسکین وجع

حصرم و یا عدس مقشر و سرکه اقتصار ورزند و این علت چون عمیق نبود امراض بسرعت به شود و هرگراه عمیرق برود پرس     

ع ضربان باشرد اول فصرد   گوید که در فلغمونی لثه که ممسیحی تدبیر و بعالج بخرالفم که ار فساد عمور عارض شود باید کرد 

قیفال کنند و اگر مفایت نکند فصد هر دو رگ زیر زبان نمایند ویا حجامت استعمال سازند و اسهال بدانچه منقی راس و معرده  

باشد مثل ایارج و غیره آورند بعده بسرکه و گالب غرغره نمایند و مضمضه بدان کنند بعده روغن گل در دهن بگیرنرد و بررگ   

ئیدن در دهن گیرند و یا بهاره لومع مع شراب قابض مضمضه سازند و بمرات این عمل نمایند و بررگ زیترون   آس رطب بعد خا

و آب سماق و آب پوست انار و آب حب العالم و آبیکه در آن فقا  اذخر مع سررکه و جروز السرر و پختره      الثعلب عنبتر و برگ 

 ستباشند نیز نافع

 

 

 لثه دامیه

بن دندان خودبخود یا برسیدن چیزها  بدان سببش ضعف قوت غاذیه لثه است یا کثررت خرون در    ست از برآمدن خون عبارت

بدن و ابن تکمیا گوید که از لثه وقتی خون آید که کثیراً اگر رطوبت متخلخل جرم رخو شوند لهاا عالج او تجفیف و تصلیب و 

عالمات غلبه خون در سبب اول و وجود آن در سبب ثانی تسدید او بادویه قابضه واجبست بالجمله فرق در هر دو سبب از عدم 

در ضعف غاذیه لثه سفوفات قابض مقو  لثه مثل مازو و مورد و عدس سوخته و طباشیر و سماق و قرط و یا گل  عالجتوانکرد 

ب سرخ پوست انار ترش شاخ گوزن سوخته اقاقیا کندر گلنار شب یمانی پوست بیرون پسته پوست تخم مرغ حضرض یکری حر   



114 

 

االس دم الخوین فوفل بیخ انجبار گشنیز خشم کزمازج خبث الحدید خرنوب جفت بلوط پوست هلیله زرد و کابلی هلیله سریاه  

گاوزبان سوخته کاغا سوخته کته سفید سگ گل ارمنی همه یا آنچه بهمرسد بمالند و سنون تالیف حکیم اکمل خان درین باب 

خته هر واحد یکتوله سماق شش ماشه گل سرخ مازو هر واحد یکدرم پوست انرار  ست و اگ فوفل بریان پوست بادام سومعمول

سعد کوفی مصطکی هر واحد سه ماشه سنگ جراحت دو درم دم الخوین دانه هل هر واحد دو ماشه توثیا  سبز بریران یکنریم   

ایرد و در جمیرع نفرع بیعردیل و     ماشه کوفته بیخته سنون سازند خون آمدن از لثه باز دارد و دندان را جال دهرد و مسرتحکم نم  

پبینظیرست و یا بگیرند شب یمانی سوخته و در سرکه سرد کرده با دو چند آن نمم طعام و یکنیم وزن آن زاج سرخ سائیده بر 

ست و در خالصه زرد و مساو  مجمو  داخلست و در موجز زرد و درعوض زاج مرقوم است و بن دندان بپاشند این نسخه شیخ

سماق سه جزو عوض زاج است و پاشاه ماهی نمم و بسوزند که مثل زکال گرردد و یکجرزو از آن بگیرنرد و از     در نسخه دیگر

گل سرخ دو جزو سوده بکار برند و ایضاً بگیرند آس و عدس سوخته یم جزو سماق و زاج سرخ هر واحد دو جزو فقا  اذخر سه 

شیر سپستان پوست انار ترش گل سررخ شراخ گروزن سروخته نیرز      جزو آمیخته استعمال کنند و سنون کزمازج گلنار فارسی طبا

مفیدست و سنون دم الخوین گلنار کته کباب چینی مصطکی پوست مغیبالن مساو  وقت شب مالیدن و گلور  پان براال  او  

الرورد مسراو    ست و یا گلنار مازو عدس اقاقیا شب یمانی کندر بزرخوردن برا  لثه دامیه و تحرک دندان و وجع آن جامع النفع

کوفته بیخته بر دندان بمالند که حبس خون لثه نماید و اگر بعد مالیدن این سنون دندان کند  کند با آب برگ و سراق خرفره   

مضمضه نمایند و یکدو مغز بادام خورند و اگ عود بسوزند و خاکستر آن باهم چند شب یمانی برشته سوده بمالند نیز مفید بود و 

داخل نمایند قویتر گردد و مازو  سبز و خرفه را در آب سرائیده صراف نمروده مضمضره کرردن نیرز        اگ قدر  نمم الهور 

اقروال اطبرا   نافعست و کاا بعصاره آس و اگ پوست انار سوده در آب آس سرشته نان بسازند و سائیده بپاشند قطع خرون کنرد   

و حب صبر و طال بحضض سوده بعسل آمیخته  ترویج فصد باسلیق یا حجامت و فصد چهاررگ بعده تنقیه برص بنفشه صاحب

و یا ابهل بعسل سرشته و سفوفات مقویه در نیمرض نافع نوشته در شفاءاالسقام است که برا  لثره دامیره و اسرتحکام دنردان     

متحرک زبدالبحر شب یمانی اقاقیا گلنار فارسی سماق پوست انار هریم دو جزو مازو  سبز سه جرزو و نمرم طعرام یکجرزو     

سنون نمایند و بعد از آن بسماق که در گالب خیسانیده باشند مضمضه کنند و گویند که سون فوفل کات هند  هریرم   بیخته

ست از مجربات صاحب نزهه اینست که عدس را گررم نمروده در   سه مثقال کزمازج عاقرقرحا اقاقیا هریم دو مثقال نیز مجرب

مانی هر کدام نیم جزو کوفته سنون سازند و آنچره چنرین تجربره    سرکه سرد ساخته یم جزو بگیرند و حضض و صبر و شب ی

کرده و از سنونات کثیراالجزا منفی یافته ابهل پوست بیخ کبر هر واحد یکجزوست که هر دو را کوفته سنون سازند بعد غرغره با 

و کزمرازج و بررگ صرنوبر و     یارج فیقرا و کسی که متحمل تلخی آن نباشد بگیرد بزرالورد و اگر یافته نشود گل سرخ و زرشم
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گوید که بسماق  ابوالحسن برگ زیتون مساو  از جمله ده درم و از بیخ بارتنگ سه درم شب و نوشادر و دو دانم و سون سازد

و گالب شراب و یا سرکه که در آن برگ آس یا زیتون پخته باشند مضمضه کنند و اگر خون منقطع نشود جفت بلروط پوسرت   

 مازو سماق شب حب االس مساو  سائیده و بر لثه ذرور سازند که تشدید لثه و قطع خون جار  از آن نمایرد انار گلنار کزمازج 

گوید که در سیالن خون از لثه سنون کزمازج سم هریم سه درم عصاره لحیه التیس گرل مختروم ابهرل هرر واحرد       مسیحی

هند سرنون صرمغ    اهلبقول و برگ آس مساو  و بمالند و  یکدرم دارچینی نیم درم سائیده بر لثه مالند و یا بگیرند شب یمانی

پالس سوده و مازو سائیده  چوب درخت جامن سوخته و چوب مولسر  سوخته و چوب درخرت کچنرال سروخته سرنگجراحت     

و سوده گلنار پوست انار سائیده و مسواک از چوب نرم ببول و از ریش برگد هر روز تازه گرفته و مضمضه بطبریخ انرار و گلنرار    

مازو و عدس هر واحد نافع لثه دامیه است و هرگاه سبب این مرض کثرت خون باشد فصد سرور و چهار رگ نمایند و مطفیرات  

مضه کنند و تقلیل غاا نمایند و ترک لحوم و حلویات کنند و  خون به نسخها  معمولل بیاشامند و بادویه بارز قابض مض

که اگر فصد سرور و چهاررگ و یا زیر زبان فائده نشود مسرهل سرودا دهنرد بغرده      بر مزورات قابض بارد اقتصار ورزند و گوینا

بمضبغ شرط زنند و فوفل خسته البته شاخ گوزن کزمازج همه سوخته کندر گلنار طباشیر هریم هفت ماشه بسد پنج ماشه گل 

 یاسمین سه ماشه سنون سازند و همه آنچه در استرخا  لثه بیاید بکار برند

 تاکل و ناصور آن قرو  لثه و

ورم و بغیر عفونت باشد و یا متعفن و با ورم و یست که در گوشت افتد و ریم کند و قرو  لثه یا سازج یعنی بیقرحه تفرق اتصال

ست از قرحه عتیقه که در گوشت نفوذ کرده باشد و  این را قرحه خبیثه گویند و یا با تاکل بود وین را آکله خوانند تا صور عبارت

انجامد و چون مرزمن گرردد و ترب وق شرریم او شرود        آب از آن پاالید بالجمله این مرض عسرالبرست اکثر بهالکت میزرد 

سببش  ماده حاد عفن باشد بسبب قرحه خبیثه خون سوخته یا سوداو  سوخته باشد که از سررفه فررود آیرد و گراه باشرد کره       

اما عالج قرحه سادج بعالج قال  نماینرد و فصرد    عالجآتشم پدید آید  بخارات سوداویه از اسفل بباال رد و چنانچه در صاحبان

سرور و چهار رگ کنند و مسهل صفرا یا مطبوخ هلیاه و شاهتره دهند و بسرکه که در آن عردس و گشرنیز خشرم جوشرانیده     

کرات هنرد  و سرنگحجرات    باشند مضمضه نمایند و کافور سوده بر قرحه بپاشند و از پوست انار و گلنار و مازو و شب یمانی و 

هریم سه ماشه سنون سازند و اگ قرحه قو  و کثیرالرطوبت باشد ادویه قویالتجفیف بکرار برنرد بعرد مضمضره بماءالعسرل و      

ست و کزمازج و انزروت و کندر و دم الخوین و زراوند و دایرسرا و طباشریر و اقاقیرا و    گویند که سندروس و گل سرخ بسیار نافع

جفت بلوط همه منبت لحم قرحه است و الدن و کاا ازنجفر و کاا پنبه دانه سروخته برر لثره نهرادن و کراا       گل سرخ و گلنار و

کبوس گرسنه و زراوند مدجر  و کاا پوست سیز جوز و یا برگ آن سائیده و کااگل ارمنی و کاا کبابه چینی و کاا مضمضه برا  
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قرو  لثه است و سفیداب و آب خرفه و سرکه و قرحه حرا و زنگرار   آب بارتنگ و کاا مضغ برگ زیتون تازه سوده هر واحد نافع 

بعسل و سرکه و سعد در بارد و خاکستر صدف و نمم سوخته در رطب و مازو و آس و عدس و عقیق در ملتهیب کثیرالرطوبره  

سره جرزو    ست و سنون سهد طباشیر گل سرخ حب االس گلنار فوفل اقاقیا کزمازج کات هند  هر واحد یم جرزو سرماق  نافع

ست بدستور معمول و هلیله سیاه برا  قرحه لثه و درد مجرب است و مضمضه حکیم علو  خان که در آن پوست پیل نیز داخل

و مازو و خبیث الحدید و خزف محرق نیز مجرب و طباشیر گل سرخ هر واحد سه جزو مروارید گل ارمنی بریان دم الخوین هر 

و مرصاف کاکنج کزمازج مامیران هر واحد یکجزو کوفته بیخته سنون سازند که جهت واحد دو جزو مرجان سوخته صندل سرخ 

امراض حاره و رویانیدن گوشت لثه و قرحه آن بتجربه حکیم ذکا اهلل خان و شریف خام رسیده و سنون منقول از حکریم اکمرل   

کنند و اکگر نفع نکند مازو یکجزو مررنیم   خان و سائر ادویه قرو  نافع و آنکه شروعدر تعفن باید که بمثل ابهل و خسم عالج

جز و بروغن گل آمیخته استعمال نمایند و از مضمضات نافع مضمضه سرکه عنصل تنها یا قدر  مرمکی در آن حلکررده و یرا   

ر بشیر خرست و با آبیکه برگ زیتون و یا گل سرخ و عدس و مازو و پوست انار در آن جوشانیده باشند و در قرحه متاکل گر غائ

باشد و کالم در ناصور بقلدقیئون و مانند آن ادویه حاده که در اکله فم گاشت عالج کنند و بعده بر ان ادویه قابض چون مازو 

و گلنار و حب االس و جفت بلوط و فوفل و کزمازج و گل سرخ و جز آن که در عرالج تحررک اسرنان از نقصران گوشرت لثره       

نون کزمازج عاقرقرحا هریم سه درم مامیران یکردرم هلیلره زرد و دو درم گرل    ست سگاشت بپاشند و آنچه درین باب مجرب

ایرن   مسیحیست و بقول سرخ دو درم قلی نوشادر کبابه زبرالبحر هر واحد نیم درم گلنار زعفران هر واحد یکدرم کافور ربع درم

ن زراوند و قلقطار و توبال نحاس ذرانیخ سنون مصلح بثور و قرو  و محرک اسنان و وجع صربان است و ایضاً سنونها  که در آ

-داخل باشد و اما دوا  متوسط در قرو  و ناصور لثه اینست که بگیرند عاقرقرحا بیخ سوسن هر واحد یکدرم سماق مازو  بری 

ر و سوراخ گلنار شب یمانی هر واحد دو درم سائیده بر لثه بچسبانند و بر تاکل متوسط و ناصور استعمال نماینرد و کرالم گلنرا   

خبث الحدید سائیده بر لثه بچسبانند  بعده سرکه عنصل و یا بسرکه که در آن برگ زیتون جوشانیده باشند مضمضره نماینرد و   

ایضاً استعمال فلوینا بر موضع متاکل سودمندست و فوتنجی و معاجین مانع عفونت محلل ماده که در آن حاصل شده و معجون 

عفن مضمضه بسرکه کهنه تنها و یا بسرکه که در آن مازو و شب یمانی جوشرانیده باشرند   حرمل نافع و ایضاً در قرحه مزمن مت

ست و کاا سنونی کره در آن مرو    ست بر آکله و ناصور لثه افشاندن مجرب و معمولمفیدست و سنونی که در آن برگ سداب

رنریخ سررخ زرنریخ زرد در برول طفرل      سوخته انسان داخل است در قرو  و خون و ریم آمدن از بن دندان عجیب االثرست و ز

سرشته سوخته پاشیدن برا  تاکل جریان خون لثه بیعدیل و مجرب است و ایضاً برا  تاکل او فضله انسان سروخته مجررب و   

منبت لحم است و سونی که در آن آرد گرسنه سوخته است همین اثر دارد و پوست بیخ کبرابهل عاقرقرحا ایرسا گرسنه آرد جو 
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مجرب است و سنون دارشیعشان بغایت نافع و اگ نوشادر یکدرم قلی آهم زرنیخ زرد زرنیخ سرخ هریم پنج مثقال مساو  نیز 

کوفته با آرد جو سی مثقال آمیخته و بسرکه سرشته و خمیر کرده در تنور بگاارند تا سوخته سیاه گردد برآورده بسایند و بر لثره  

بگالب بشویند نیز جهت آمدن خون از بیخ دندان و تعفن و فسراد آن و جوشرش    افشانند و بگاارند تا آب خوب از آن برود پس

قو  آنرا بسیار مفید و مجرب است و بقول سوید  عدس ابیض و زرنیخ و قلی سفید سائیده با آب سرشته در انبونه قصب سبر 

ه بر لثه متقرحه ذرور کرردن و بمررات   پر کرده خرفه کتان مبلول بران پیچیده و در آتش نهادن تا قصب بسوزد و برآورده سائید

استعمال نمودن و قبل استعمال او مضمضه بسرکه تند کردن و بعد از آن بر لثه که از آن خون آید مسکه و روغن گل و پنبه نو 

نهادن مجرب صحیح است و کاا قطران و نصف وزن آن نمم اندرانی در کوزه گلی کرده بر آترش بسروزند و باریرم سرائیده     

و مقل بر آتش گرم کرده و در گالب و بعده گرم کرده در سرکه تند سرد نمایند تا هفت بار بعده باریم سائیده در قطران  بدارند

محرق بیامیزند و بر لثه کبوس نمایند که مجرب است و هم گویند او گوید که کبوس قیشور و زجاج مثل غبرار سرائیده و کراا    

خنثی نافع و سنون مر نوشادر بیخ سوسن زرنیخ سررخ عاقرقرحرا مسراو  کوفتره      اکل بادام شیرین مع پوست و کاا شرب بیخ

بیخته استعمال کردن نیز آکله و ناصور لثه و رفتن خون را نافع و کاا کات هند  قسط شیرین توتیا  زنجبیل مفید و اگر ازین 

که حب االس مضمضه کنند و یرا بعرد مالیردن آن    ادویه فائده نشود البدست از فلدفیون باید که آنرا بر لثه بمالند و بعد آن بسر

سنون ماکور که در آن کزمازج و عاقرقرحا هر واحد سه درم است بدون قلی مرتب ساخته بر لثه بپاشند و بعد از آن با یارج فیقرا 

آنچره قریرب   سنون سازند و بر مضمضه سرکه که در آن عاقرقرحا و کزمازج و صبر و مرحو جوشانیده باشند مداومت نماینرد و  

فلدفیون اینست که بگیرند شب یمانی و آهم زند و مازو و زرنج سرخ و زرنج زرد مساو  باریرم سروده دانگری از آن گرفتره     

خوب ذلم نمایند بعده ساعتی صبر نموده بروغن گل مضمضه نمایند و گاهی در آن اقاقیا داخل کرده میشود وبهتر آنست کره  

وقت حاجت سوده بدستور استعمال کنند کره در قرحره مرتعفن و اکلره عجیرب اسرت و       در سرکه قرص ساخته خشم نمایند و 

همیشه معمول و گاهی بر زنخین و آهم و اقاقیا و قرحا اقتصار میکنند و با مرهم زنگارتر و دیم بردیم اسرتعمال نماینرد ترا    

ن و گل سرخ ذردر سازند و برروغن گراو و   آنکه گوشت فاسد ببرد و بعده ادویه منبت احم مثل انزروت و دم الخوین و پرسیاوشا

عسل بشویند بطوریکه باین هر دو اشیا موضع مرض را یم شبانه روز پر نمایند بعده صرنبتات لحرم رجرو  کننرد و بایرد کره       

نند و دوائیکه بر موضع ناصور استعمال کنند حفظ امور و اسنان دیگر بروغن گل نمایند و لعابیکه از دهن آید فرو نبرند بلکه بریزا

گاهی عمور البمضغ میشکافند تا که ریم از آن خارج شود بعرده برا آب و سررکه و یرا آب و شرهد مضمضره کننرد پرس از آن         

آرند و گاهی اول مطفیات خون داده بعده حجامت بعد از آن زئو بر عمور پسبانیده بعد ناخن گیررد در  مضمضات دیگر بعمل می

رویانرد و گراهی   نماید بعده لحم صحیح مری میکند و تاکل و عفونت و فساد ساقط می خالنند و گاهی داغ با آهن نفععمور می
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بدین طور داغ میدهند که روغن گل را خوب بجوشانند و بر سر میل صوف بسته در روفغن غوطه دهند و گرم گرم بر ناصور داغ 

ز داغ مازو سائیده بران بپاشند و یرا سرنون از   نهند حتی که موضع حوالی اسنان سفید گردد و گاهی بمیل زر داغ میدهند و بعد ا

مازو مع ثلث آن مر استعمال کنند که لحم برویاند و لثه محکم کند و بعضی مازو سه درم دمر میکنیم درم مثل غبار سائیده بعد 

دید المنفعره  داغ بر لثه کبوس نمودن نوشته و گویند که فصد باسلیق و اسلیم در نیمرض نفع کثیر دارد لیکن فصد چهاررگ شر 

صاحب مغنی گوید که در قرو  لثه سورتیجان با آب سماق بر لثه بمالند و اگر قرو  عفن و تابع نقصران لحرم    اقوال اطبااست 

باشد عالجش اوالً بفصد و اصال  مزاج نمایند و لثه را بفلدفیون بمالند و بعد از آن بسررکه کره در آن بررگ آس پختره باشرند      

روغن مسح مایند و در آخر با آبیکه در آن مازو و پوست انار جوشانیده باشند مضمضه سازند برا  سختی مضمضه کنند و لثه را ب

لثه و از البان و سموک اجتناب کنند و چوزه مرغ با آب سماق تناول نمایند و فواکه ترش و قابض بخورند و از امرتال  لحرم و   

یا عود یا پوست ترنج در دهن گیرند و بسعد و صندل و گل سررخ سرنون   حلوا منع کنند و اگر در دهن بو  بد باقی ماند کافور 

گوید کهگاهی در لثه قرو  و نواصیر حادث شود و عالجش دور کردن اجزا  متعفن از آنست و تنقیه بدن حاو  صاحب سازند 

خوب بمالند حتی که لحم عفن و دماغ از فضول ردیه بحبوب و ایارجات و شبیارات و فلدفیون بران استعمال کنند و بدان لثه را 

فاسد را بخورد و مستاصل سازد بعده بسرکه که در آن گلنار و مازو و سماق و جوزالسر و جوشانیده باشند مضمضه نمایند تا لثه 

د مینویسن جرجانی و ایالقیاند اگر این دوا فائده نکرد را سخت کند و بعض اطبا  اقدمین در معالجه او داغ با آتش تجویز کرده

که سبب تاکل لب و گوشت بن دندان انصباب خلط حار در آنجاست که گوشت را بسوزد و بخورد اگر خلط اندک باشرد یرا تیرز    

-تر بود و عالجش اول فصد قیفال یا حجامت پس گردنتر بود و اگر زیاده و تیز بسیار باشد علت صعببسیار نباشد مرض سهل

زبان گشادن بعده تدبیر تنقیه بقرص بنفشه و حب صبر و مطبوخ هلیله و مانند آن  ست و اگر کهنه گردد چهاررگ یا دو رگ زیر

و از جمع لحوم و شیرینیها و از شیر دوغ و جوز پزهیز باید کرد و طعام از غوره سماق و زرشم و انار دانه و نیشوق بدهند و ترا  

مایند و بدان مضمضره کننرد و یرا حرب االس     که مرض مستحکم نشده باشد سماق را در گالب تر کرده بدست مالیده صاف ن

نیمکوفته در سرکه بپزند صاف کرده مضمضه نماسیند و شب یمانی را بکف چه آهن بر سر آتش نهنند تا جوش آیرد در سررکه   

اندازند پس خشم کرده نرم سوده یم جزو او با دو جزو و مم طعام سوده بیامیزند و برجا  علت بپاشند و ماهی و ترنج نمم 

را بر آتش نهند تا بسوزد پس آنرا بکوبند و یم جزو او با گل سرخ دو جزو سوده بر آنموضع پاشند و قرط و طراثیث و مازو  سود

و پوست انار و کزمازج و گلنار و جوز سرو و برگ سرو همه را با آب سماق پخته ساف نموده مضمضه کنند و اگر همین ادویه را 

ارد و آن را که گوشت بن دندان کمتر شود کندر و زراوند مدجر  و دم الخوین و آرد گرسنه سائیده بر موضع مرض بپاشند سود د

و بیخ سوسن مساو  بانگبین و سرکه عنصل سرشته طال کنند و هرگاه مرض محکم گردد و قرص نوشادر بسرکه حرل کررده   



119 

 

کنند و اگر طاقت سروزش ایرن دوا نباشرد     بدان مضمضه کنند بعده با آبغوره یا با آب سماق یا بگالب دهان بشویند و مضمضه

مضمضه بروغن گل نیمگرم کنند و یکساعت در دهان نگاهدارند و چند  باین قرص عالج کنند حتی که خون بد پاک شود و 

نشانس آنست که خونی که بعد از آن آید جید اللون و خوشبو بود بعده برا  سختی گوشت بن دندان و اندمال جراحت برگ آس 

نار کزمازج عاقرقرحا و سبز پوست انار همه را نیمکوفته در سرکه بجوشانند و بدان مضمضه کنند و اگرر مررض قرویتر    دشتی گل

باشد عوض قرص نوشادر فلدفیون استعمال نمایند حتی که خون از و  سائل شود پس دهان بشویند و روغن گل طال کنند تا 

کنند و یا عدس و گلنار و کرمازج و گلسرخ جوشانیده مضمضه نمایند سوزش بنشاند بعده بادویه قابض که ماکور شد مضمضه 

و هرگاه مرض انحطاط نماید و اندک بماند در توتیا  مربی با آبغوره دو درم و نیم مرزنبیخ کندر گلنرار هریرم دو درم سرفیده    

گردد بمرهم سفید آب طال کننرد ترا   ارزیر یکدرم سوده بپاشند و احتیاط کنند که این ادویه بحلق فرو نرود و هرگاه موضع پاک 

و جرامع گوینرد کره     صاحب کامرل گوشت برویاند و با آبها  ادویه قابض کهمسطور شد مضمضه نمایند تا گوشت سخت شود 

عالج نقصان لحم لثه و تاکل او فصد قیفال و حجامت نقره و آب مطبوخ هلیه و تغایه باغایه مبرده مطیفه مثل لحروم طیرر و   

انار و حصرم و امتصاص انار و تناول سیب و امرود و اجتناب از اغایه شیرین و لحوم کثیرالغاا استعمال دوا   جد  بسماق و آب

حاد مثل فیلدفیون و دلم جید لثه و لحم عفن بدان مع اندکی سرکه حتی که خون برآید و گوشت گنده را بخورد و متاصل کند 

و بعد پاک شدن موضرع از لحرم عفرن نهرادن مررهم سرفیده و مررهم         بعده مضمضه بقدر  سرکه و بعد از آن بروغن بمرات

مرداسنگ برا  انبات لحم و مضمضه بگالب که سماق و مازو و جوزالسر و در آن جوشانیده باشند بررا  سرختی لثره و اعراده     

لحم لثه و تاکل آن گوید که در نقصان  صاحب ترویجبحالت طبیعی و گاهی داغ استعمال میکنند چون از دوا  حاد کار برنیاید 

عالج قال  قو  و بفلدفیون نمایند و غاا سماقیه درمانیه وزرشکیه دهند و بعد از آن بطبیخ سماق و قررط و طراثیرث و مرازو و    

پوست انار ترش و جوزالسر و مضمضه کنند طبر  صاحب جامع گویند کهگاهی ناصور در عمور حادث شود و چرون خرئروج از   

دوام نماید و در معالجه او خطا واقع گردد و عالجش تنقیه بدن است از سودا و بلغم اگر زمانه و قروت  آن طول کند و عفونت او 

مساعد و بدن حمتلی باشد بمطبوخ افتیمون بعده بحسبل صبر پرهیز از اغایه و اقتصار بر مزورات اگر قوت اطاعت کنرد و اگرر   

در ابتدا ایرسا یکدام اشنان سبز و دو دانرگ خربرق سریاه یکردانگ      قیچ و چوزه مرغ سازند و. ضعف ظاهر شود تغایه به تیهو و

گلنار گلسرخ بزر در هر واحد یکدرم درد  سرکه خشم کرده جفت بلوط خاکستر قیصوم هریرم نریم درم سرائیده مترواتر برر      

ز آن سقوط لثره در  ناصور اکثر صحت بخشد و اما مرض مسمی ببارد و لیس که آن تغیر ورم حار لثه بمدد و تعفن لثه است و ا

که درابتدا  ظهور قرحه فصرد قیفرال    مصنف اقتباس گویددرات بو  دهن عارض شود عالجش مثل عالج ابتدا  ناصورست 

کنند و بفاصله سه چهار روز رگ زیر زبان و یا رگ چهار رگ کشانیده یا حجامت زیر رنخ نمایند و یازلو گارارند و بعد یکهفتره  
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مسهل علویخانی و حب با ایارج دهند و اضمده بشیر خر کنند و اگر میسر نشود بشیر برز یرا طبریخ    جهت دماغ مطبوخ افتیمون 

برگ زیتون و گلسرخ و گل سدا گالب و گشنیز و عدس مسلم و تخم مورد و برگ حنا و انگور شفا و گلنرار هریرم یکتولره و    

و زرد دره و طباشیر و سماق و سوسن و سوخته و سرکه عنصلی سه توله و روغن گل یکنیم توله مضمضه سازند و از گل سرخ 

تخم زرشم سوخته و گشنیز سوخته هریم نه ماشه در هر مهره خطائی سه ماشه کافور یکماشه ذرور سازند و غاا بنوماش برا  

مرغ کم  پلم هند  و رومی و خرفه با نان و یا برنج دهند و اگر ضعف بسیار بود پس شوربا  بزغاله و یا کله پایچه و با جوجه

روغن دهند و از منجرات و مسکرات مثل شراب و بنگ و سیر و پیاز و باقال و گوشت گاومیش اجتناب ورزند و همچنین از آب 

سرد اگر ازین تدبیا فلده شود ماءالجبن و یا چوب چینی بند یا عبثه دهند و اگر از استعمال اینها هم صحبت نشود فلدفیون بکار 

و این مضمضه کنند گلنار سماق عدس مسلم جوزالسر و عود صلیب مکوه گشرنیز صرندل سرفید مرازو      برند تا گوشت زائد ببرد

 هریم نه ماشه در گالب و سرکه و اگر اپزین دوا هم سود  حاصل نشد بروغن گل داغ دهند بنوعی که سابق ماکور شد

 ابولیس

عقب ورم گرم که لطیف او بتحلیل رد و باقی صلب و آن لحم زلدست که در اکثر در لثه ضرس آ؛خرین همه دندان حادث شود ب

شده بماند و صاحب او گمان کند که چیز  از ماکوالت در ضرس او چسبیده است بالجمله این مرض از کثرت خلط غلیظ است 

د و عالج تدبیرش مثل عالج ورم لثه است و زاج سرخ یا سبز و مر هردو باریم سائیده بر گوشت فزونی گاارنرد ترا آنررا بخرور    

جالینوس گوید که اگر احتیاج بقویتر ااز این افتد فلدفیون بر آن ضماد سازند و باید که بعرد از آن سرنون کره در آن کزمرازج و     

عاقرقرحا هریم سه درم است و در عالج قرو  لثه گاشت بپاشند و بعده بایارج فیقرا سنون سازند و بر مضمضره سررکه در آن   

ده باشند اوست نمایند و از اغایه غلیظ و شیرین موذ  لثه مثل شیر و خرما و رطب و انجیرر و  عاقرقرحال و کزمازج مر جوشانی

خربزه اجتناب زردند و اگر لحم غلیظ باشد دستکار  نمایند بدین طریق که لحم زائرد را بمنقرارش یرا بصرنار معلرق سرازند و       

یا سماق یا گلنار سائیده ضماد آن موضع نمایند و بگالب  بقمادین قطع کنند و مضمضه بسرکه یا شراب نمایند و با اکلیل الملم

مضمضه سازند و بازورات ملحمات و یا مراهم مدمله مثل مرهم سفیداب و کافور و روغن گل عالج کنند و تعقد موضع نمایند 

  مرزاج مرریض   تا در آن لحم زیاده نشود پس اگر در آن زیادتی ظاهر شود بدوا  حاد معالجه نمایند و صرف عنایت یرا صرال  

فرمایند و فاضل سرهند  نوشته که عورتی را این مرض عارض شد و مانع اکل و شرب گردید مگر بانبونه باریم اندک اندک 

نوشید و جراحی او را قطع نمود و استیصال او نشد و چیز  از آن باقی ماند و ازین جهت عود نمود و عجب آنست آب و شیر می

ه بود از داخل او ضراس و اسنان مختلفه برآمد بعده امراوطول نمود و از دهرن او صرفاق مضراعف    که آنچه لحم زائد ساقط شد

برآمد و عالج سود نکرد و چنانچه اکل و شرب بالکل موقوف شد و بمرد و حکیم شریف خان مینویسد زنی که حرالی او قریرب   
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یر زبان و ارسال علق و اسهال امر بقطع لحم زائد و بحال عورت ماکور بود عال او نمودم و بعد فصد سرور و چهار رگ و رگ ز

استعمال ادویه کاریه کردم و مرض مستوصل گردید و در زمانه احقر تیر دختر  ده ساله مبتال باین علت گردید و جرا  نصرانی 

 بعد شق جلد از شدق تا مفصل فکین قطع آن لحم نمودو صحت یافت 

 استرخا  لثه

یگردد و سببش یا سوءمزاج بارد رطب یا حار رطب یا تفرق اتصال برود و کثررت تنراول اشریا      گاهی لثه مسترخی و مترهل م

شیرین نیز مرخی لثه است پس اگر استرخا اندک باشد آنچه برا  ضعف اسنان که در عالج تحررک دنردان گاشرت مفیدسرت     

اج و شب یمانی مطبوخ بسرکه دریرن  درینجا کفایت کند و آن مثل تمضمض است بمطبوخ قوابض مجففه احاره و بارده حسبمز

باب شدیدالنفع است و اگر استرخا بسیار بر لثه شرط زنند و خون صال بقدر کفایت برآرند و بعده چون خرون بایسرتد مضمضره    

بمطبوخ قوابض وجه ماکور و استعمال سنونات قابضه محلله نمایند و آنچه درین باب از مطبوخات موافق است کزمازج کوفتره  

برگ حنا دو درم زراوند یکدرم است جوشانیده بدان مضمضه نمایند و یا گلنار پوست انار هریم شش درم زرنیخ سررخ  سه درم 

شب یمانی هریم سه درم گلسرخ سماق هریم هشت درم سنبل الطیب فقا  اذخرز هریرم دهردرم بگیرنرد و ترز آن لطروخ       

رم جفت بلوط گلنار حب االس هریم چهار درم خرنوب نبطی ابالصق سازند و اگر گل سرخ با قنا  او و فلفل هر واحد هفت د

سما  منقی ارمال هریم پنج درم بعد مضمضه استعمال نمایند لصوق صالح است و گوشت لثه سخت کند و نزد صاحب ذخیره 

بسررکه  تر است و فصد چهار رگ نافع است و تخنم و با یارج فقیرا و تمضرمض  ادخال عاقرقرحا بدل فلفل درین ترکیب اولی

عنصل و بسرکه حنظل نیز ممدوحاست و سنونات مقویه بعمل آرند و گویند که گرل سررخ و جفرت بلروط و گلنرار حرب االس       

هریم چهار درم خرنوب بنطی سماق عاقرقرحا هریم پنج درم باریم سائیده بیخته بر لثه افشاندن لثه را محکم سازد و استرخا 

کثرت رطوبت و لثه دامیه گاشت بکار برند و امین الدوله گفته که عالج فالج است و  زائل کند و هرچه در عالج جنبش دندان از

متاخرین مینویسند که تنقیه بدن و دماغ بمطبوخ  بعضیدر عالج استرخا  لثه تحمل نمایند زیراکه تابع او سقوط اسنان است و 

رطوبت و تقویت لثه سرنون از فوفرل و پوسرت    اسطوخودروس مسهل مقو  بسنا و حب ایارج و قوقایا نمایند بعده جهت نشف 

چوز و پوست بادام و خسته هلیاه و خسته خرما و همه سوخته و مازد نیم سوخته حب االس گلنار اقاقیا مصطکی هریم دو درم 

سازطند و قویتر اینست که گلنار سماق گل سرخ جفت بلوط سعد شب یمانی طراثیث فوفل سوخته کزمازج تخم مرورد پوسرت   

زرد هریم یکدرم شب سنون سازند و صبح بعسل و سرکه عنصلی و گالب مضمضه کنند و اگر قو  ود فصد چهار رگ  هلیله

کنند و مضمضه بقوابض نمایند و بفاصله سه چهار روز شرط زنند و سنون از خاکستر پوست هندوانه و بررگ مرورد و زیترون و    
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ه و مازو  نیم سوخته هریم سه ماشه شب مالیده صبح بطبیخ مورد پوست هلیله زرد و روز و شب یمانی و گلنار و فوفل سوخت

 بگالب مضمضه نمایند و معاجین مقئی معده هر شب استعمال نمایند 

 لا  لثه

گاهی در لثه اطفال لا  و خارش عارض میشود پس اگر درهنگام نبات اسنان بود بموم و روغن گل تکمید کنند و بمسکه تازه و 

دبیر بسهل نبات اسنان مسطور شد بمالند و هر دو کله و گردن را بروغن بادام بمالند و اگر در وقت دیگر شحوم وامخاخ که در ت

بسبب انصباب بلغم مالح یا مواد حار بورقی از دماغ ایشان باشد تنقیه بلغم و مواد حر نمایند و لثره را بروغنهرا  مراکور بمالنرد     

ست و عالج او در تحرک اسنان و تاکل لصثه مسرطور شرد دوم شرقوق لثره و     تعلیم منجمله امراض لثه یکی نقصان لحم لثه ا

 .عالجش مثل عالج شقاق لب است سوم نتن لثه و عالجش در باب بحر الفم ماکور شد

 امراض اعضا  حلق

ه بدانکه حلق عبارت است از فضائی که مشترک میان مجرا  نفس و غااست و از آنست زائد  که آن لهات و لوزتین و غلصم

باشد و لهات یعنی مالذه جوهر لحمی است صنوبر  شکل معلق بر منتها  سقف خنم و عال  حنجره و مثل حجاب است و 

اند که در بیخ زبران هرر دو    قصبه ریه و مر  را و لوزتین که آنرا نغینتین و نفانغ نیز گویند و دو پاره گوشت عصبی مثل دو غده

که گویا دو گوش صغیراند و غلصمه لحمی ست صفاتی که بحنم چسربیده و زیرر    جانب راست و چپ مائل بسو  باال روئیده

شرراب و  . لهات آویخته منطبق است بر سر قصبه و حنجره دهن قصبه ریه است و قصبه ریه مجرا  نفس مر  مجرا  طعام 

عالجرات اورام عرارض و در   در هر واحد ازین امراض سوءمزاج و اورام و تفرق اتصال عارض میشود و بقول شیخ کالم کلی در م

نواحی حلق و حنجره و غدد که مطیف او ست و لهات و غلصمه و لوزتین اینست که اوال تنقیه هر ماده فاعل مرض بفصرده و  

اسهال کننده و ماده را بجهت مخالف جاب نمایند و هرچند بوضع مهاجم بر مواضع بعید مقابل او بر بط اطراف بسختی باشد و 

ا استعمال ادویه قابضه ممزوج بچیز  که در آن اندک جال باشد مانند عسل بر آن نمایند و بهترین آنها رب پوست باید که ابتدا ب

گردکان سبز و رب توت است و در ابتدا  درم لهات یا حناق مبادرت بغرغره سرکه ممزوج برا آب باعرث رد  و منرع و تجلرب     

و و گلنار که هریم پنج درم گرفته سوده و انار یکیترش و یکی شیرین رطوبت بسیارست و از زمین ادویه است مانند شب و ماز

با پوست پاره کرده بپزند تا حرا شود و بدست مالیده افشره دانه از و  دور کنند و از و بپرهیزند پس ادویه ماکور آمیزند تا مثرل  

طال  عصاره اقاقیا بر ان نافع است و این لعوق گردد وقت حاجت با آب حلکرده غرغره نمایند و نیز تراشیدن مو  یا فوخ پس 

تدبیر در اوائل است پس بتدریج ایتعمال منضجات نمایند بعده و بمفتحات قویه بدرجه مثل وشادر و عاقرقرحا برسند و از آنچره  

نفوخ میکنند درین وقت عطوس بمانند قسط و کندش و برگ و فلی و مرزنجوش ست و از اشریا  مجربره کره بالخاصریت در     
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رام فوایق و لهات و لوزتین عمل کند و بالجمله جمیع اعضا  حلق را نفع عظیم بخشد اینست که بگیرند خیوط ابریشمی که او

با ارغوان بحر  رنگ نموده باشند و بچیند بگردن افعی تا خفه گردد و آن خیروط را برر گرردن کسری کره او را خنراق و اورام       

ز قدر متوقع نماید و شیر از ادویه شریفه است در ابتدا و انتهرا کره راد  و ملرین و    ماکوره بهمرسند بندند نفعی عجیب مجاز و ا

ست و الزم است که تامل نمایند در استعمال ادویه قابضه یا محلله یا منضحجه و نظر کنند بحال بدن در نرمری و  مسکن وجع

رعایت سن و مزاج و زمران و عرادت مرعری    سختی او پس تقویت بخشند قوت را در صلب و تلیین فرمایند در لین و همچنین 

ست و آن سه موضع برود  دارند و گاهی مختص میشود اورام لهات و لوزتین و استرخا  آنها را قطع و از وجوه عالج غمز موضع

 یکی قریب فقار زائل دوم در اورام لهات و لوزتین که در آن احتیاج برداشتن آنها بسبب سقوط بسو  فوق باشرد سروم در اورام  

 .بلغمی چون منفاین بند گردند پس استعانت بغمز بهر تنقیه و تلطیف او نمایند

 اقسام خناق

ست و اطبا در استعمال این الفاا اختالف است شیخ الررئیس و تابعران او مثرل    و آن خناق مطلق و ذبحه و خانقه و خناق کلبی

نمایند و اکثر متاخرین ورم لوزتین و عضالت گر اطالق میاند بلکه هریم را بجا  دیایالقی در میان خناق و ذبحه فرق نموده

مر  و حنجره را که مانع نفس و بلع گردد خناق مطلق گویند و ورم حار را که در عضالت طرفین حلقروم حرادث شرود ذبحره     

عربی نغنغان نامند و اند و آنرا بخوانند جرجانی گوید که ذبحه ورم حار باشد در هر دو عضله که بر سر مر  و هر دو جانب حلقوم

لوزتان نیز گویند و این ورم از گوش در پیش حلقوم مانند طوق سرخ ظاهر شود و خنراق دشروار  وم زدم را گوینرد و صراحب     

شفاءاالسقام گوید که ذبحه ورمی است در عضالت موضوعه درد و جانب حلقوم که با آنها بلع میباشد و یا در عضله موضوعه بر 

و در بطانه مر  و سببش دم حار و غلیظ فاسدست و اکثر متولد میشود و از کثرت تناول لحوم و شیرینی و دهن مرمی و حلقوم 

شرب حمر و ترک استفراغ فصد و حجامت و مال سدید گوید که ذبحه قسمی از خناق است که بسبب ورم لصمه حادث میشود 

است و صاحب کامل و تابعان او مثرل صراحب جرامع    و پیش حلق از گوش تا گوش مثل طوق ظاهر شود و لهاا مسمی اباجه 

گویند که حدوث ذبحه از ورم حارست که عارض میشود و یا بعضل  حلق و یا بعضل مر  پس اگر در عنصل داخل باشرد آنررا   

و  سوتبخی گویند و این رو  است منع از در او میکند و اگر در عنصل باشد آنرا فوتنجی نامند و صاحب این عالت را عسر نفس

ضیق و تنساب او و تب و نقصان درصورت و وجع در حلق و سرخی در گردن و رد  و تمدد و عسر در بلع و غور عنین عارض 

میگردد و اما حدوث خوانیق از ورم حار بود که بعضل حنجره عارض شود و پس اگر ورم در عنص خارج باشد آنرا خوانیق مطلق 

نیق کلبی خوانند و عارض میشوند برا  اصحاب این علت اعراضی که عارض میشوند گویند و اگر در عنصل داخل بود آ؛نرا خوا
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تر و شدیدتر بود و دهن صاحب این گشاده میباشد و بر فرو بردن چیز  از اطعمه قادر اصحاب ذبحه رابعینه اگر آنکه این صعب

آن جهد کند و از بینی خارج گردد و صاحب  نباشد و بساست که در حلق او چیز  رقیق هم فرو نبرند و بساست که دراز دارد و

ست و ورم عضله حلق و مر  و ورم عضالت داخله خناق تقویم و ماتن اسباب برآنند که ورم عضالت خارج حنجره ختاق مطلق

کلبی و ماهب این اب صادق اینست که هرگاه اجزا  دهن در خارج اثر ورم ظراهر نباشرد و آمراس در عضرالت داخرل حلرق       

سرت بعضری عرارض مجررا  طعرام      آنرا ذبحه گویند و علی بن زین در فردوس الحکمه نوشته که خناق پنج نرو  مختص بود 

انرد و نرو  پرنجم زائرل     میگردد و بعضی عارض مجرا  هوا دو نو  دیگر در عضالت مطیفه که در هر دو طرف این دو مجر 

سرت و آن  گوید که علت معروف بخانقه از جنس ذبحهشدن فقرات رقبه است بسو  داخل و این را خناق کلبی نامند و طبر  

ورم لوزتین هر دو عنصل موضو  درد و جانب حلقوم و عضالت داخله معروفه بطر جهاریره و در راس مضرمار و عضرله دقیقره     

ست که مشترک است بانطرف مر  و طرف حلقوم و بیخ زبان و چون این مرض مهلت نمیدهد صاحب شبیه بالم کتاب یونانی

شیخ میفرماید که خناق عبارت است از امتنا  نفوذ نفوس بسو  ریه و قلب و آن از اسرباب   بالجملهاند را لهاا خانقه نامیده خود

بسیار عارض میشود مانند استعمال ادویه خناق آورد ادویه سمیه و مانند جمود خون یا شیر در بعض احشا ولیکن مراد مرا از آن  

آالت نفس قریب بحنجره بهم رسد یا بسبب عجز قوت محرکه از تحریم آالت استنشاق و یا  دراینجا آنست که بسبب ورم در

بسبب انطباق بود و ظاهرست که درم چون عضو مجاور الفشار و تسدید منافا حار میکند و ایضاً چون قروت محرکره عضرالت    

شود حیوان را امکان تنفس نماند و اگرچره  حنجره مر  از تحریم و فعل او بسبب یبس یا استرخا یا تشنج یا آفت دیگر عاجز 

مجر  غیر مسدود باشد و انطباق بسبب مزاحمت عضو مجاور بود مثل زوال فقرات گردن بسو  داخل کره بسربب ضرریه یرا     

سقطه واقع شود و این العالج است و یا بسبب ورم عضالت فقار و رابطه آن یا ورم مر  و عضل باطن مر  وارابطه او یا ورم 

اخل حنجره یا عضله مابین مر  و حنجره و یا بسبب تشنج یابس یا امتالیی که در عضالت فقار افترد و تشرنج یرابس    عضله د

ترست و یا بسبب ریج غلیظ که در مفصل فقار درآید و یا بسبب ماده حاد که در مفصل درآید و یا بسبب رطوبت مزنفه که رد 

بب نرمی رباطات و اعصاب و امتال  دماغ ایشان عارض میگردد و آنجه در فقره بداخل زوال فقار نماید و این اکثر اطفال را بس

دوم و در ما فوق او باشد خطر آن بیشترست و آنچه زیر این باسشد سالمترست و آنچه در فقرره اولری باشرد در کمرال ردات و     

  است یکی تناول ادویره مولرد   خطرست و از باب مجاورست که بسبب دیدان عارض شود و اسباب خناق بقول جرجانی پنج نو

این مرض بخاصیت مثل سماروغ و خربق دوم ورم عضالت حنجره حلقوم و مر  رباطها و غشاها  آن و عضرله سرر حلقروم    

یعنی علصمیه سوم انطباق حنجره و حلقوم بسبب خشکی یا تشنج یابس عضلها و رباطها و غشاها  حنجرره و حلقروم چهرارم    

بب آسیبی که بدو رسد پنجم کشیدن مهره گردن بسبب تشنج عضالت حنجره و حلقوم و بعضری  زوال مهره گردن باندرون بس
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استرخا  عضله فاتح حنجره و ورم ریه باریم متولد در آن یا در فضا  سینه و تولد کرم در معده در روده و استحمام متواتر نیرز  

قسم بچهار قسم میگردد زیراکه یا در مقدم گردن یا صدر اند بدانند که ورم خناق بحشب موضع علت منبر اسباب ماکوره افزوده

پدید آید و این سالمترین اقسام است و یا در عضالت خارج از حنجره مائل بطرف خلف ودر عضالت مر  بود حتی کره ورم و  

طن از مر  سرخی و رنگ او در داخل دهن ظاهر گردد و بساست که تا فقرات و نخا  بمشارکت متاو  گردد و یا در عضالت با

باشد و درین تنگی نفس بمجاورت بود و ورم در حس ظاهر نباشد و یا در عضالت داخل حنجره و غشا  مستبطن او بود و این 

ست و ایضاً بحس ظاهر نبود و جمیع عالمات خناق کلبی موجود باشد و گاهی ازین اورام دو و یرا سره و یرا    بدترین انوا  اربعه

عون و راز بی خوانیق حادث میشود و یا در مر  و یا در طرف قصبه ریه و این هرر ده یرا ظراهر    چهار مجتمع شوند و بقول شم

ست و بساست کره  باشد یا غیر ظاهر هرکه بنظر نیاید و یا در حنجره این همه پنج قسم باشد و سبب این اورام سبب سائر اورام

ند که تریاق او کاهو یا کاسنی اسرت و بعضری گوینرد کره     بعض اغایه را خاصیت در احداث این اورام بود مثل حندقوقی و گوی

نوشیدن آب بر انجیر یا موز متصل در اکثر خناق پیدا میکند و گاهی سبب امتالئی در همه بدن نباشد بلکه بدن نفی بود و فضله 

میشود یعنی دمو  و ماده در اعضا  محاده اعضا  حلق باشد و ورم حادث کند و ایضاً این ورم بحسب ماده منقسم بچهار نو  

صفراو  وبلغمی و سوداو  و ماده این در اکثر دمو  باشد صفراو  و بلغمی نیز بود و اکثر خناق بلغمی با طباق عضل بسربب  

ست و گاهی تا چهل روز طول میکند و از بلغمی بعضی آنست که تولد او از بلغم لزج ارخا بود و آن سلیم و صحت او سریع سهل

بعضی از آن آنکه از بلغم حار حادث گردد مثل این بلغم چون از سر نزول کند در اکثر امر متمکن میگردد بانکه غلیظ بارد بود و 

بسو  عضالت اسفل از حنجره نازل شود و آنچه از بلغم غلیظ باشد در عضالت اعال  حنجره بود از سودا کمتر افتد و بعضری  

ب سودا بسبب غلظ او از عضو  بسو  عضو دیگر ذفعه کمتر باشد لریکن  اند که خناق سوداو  عارض نشود زیراکه انصباگفته

بعید نیست که اندک اندک منصب شود پس دفعه سبب ورم گردد و خناق آرد و اکثر ورم حار منتقل بسودا میگردد و بهرحال آن 

ست و یا صغیر باشرد و آن  و قتالگاهی این ورم باعتبار مقدار او منقسم میشود یا عظیم باشد و آن بسیار رد   ایضاً ست ورد 

ست و هر ورم خناقی یا قتل میکند و یا ماده او منتقل میگردد بعضرو دیگرر یرا    غیرذات خطرست و یا متوسط بود و آن متوسط

شود و گاهی داخل قصبه ورم کند لیکن نوبت او با خناق رو  که در آن احتیاج بادامت گشادن دهن و برآوردن جمع و متقح می

اشد مسمی الکلبی است پس گاهی کلبی آنرا گویند که در عضل داخل حنجره افتد و گاهی آنرا گویند که در هر دو صفت زبان ب

الریه منتقل شود اگر ماده میل با سرفل   عنصل معا واقع شود و گاهی آنرا نامند که از زوال فقار عارض گردد و گاهی خناق باات

به تشنج شود اگر ماده هیل با علی نماید و بسو  اعصاب مندفع گردد و گاهی بسو  نماید و برید مندفع گردد و گاهی منتقل 

پایر بود و ناحیه قلب منصب گردد و دفعه هالک کند و گاهی بسو  معده انصباب نماید و ذرب حادث شود و این سهلتر و عالج



116 

 

سرت و بیشرتر خوانیرق در ربیرع     تا چهارم قاتلهر مختوق که بمیرد اول او را تشنج بهم رسد پس بیرد و خناق کلبی ازروز اول 

شتو  بهم رسد و راز  گفته که اکثر صاحبان امزجه حار و صبیان را خناق بهم میرسد و در فصل ربیع و صیف و بلدان شمالیه 

د و آن از امراض مخوفه است اگ کلبی باشد و چون اختناق شدت کند نفس زا منخر  گرداند و استعانت در آن بتحم ریه کنر 

و اکثر محتاج بتحریم صدر مع گردن گرداند و بسو  سرعت و تواتر اگر قوت اعانت نماید و برا  نفس مخنوق نباشد زیراکره  

او بنفس عظیم تمام شود و این ممکن نیست مع شدت اختناق و گاهی خناق در حمیات مطبقه عرارض شرود و گراهی متنرار     

ست بجهت شدت حاجت اشد و عروض خناق در حمیات حاده بسیار رومیبحد  بود و کالم وجع حلق اگرچه از جهت خناق نب

سرت و  به تنفس و امتنا  آن وچون در روز بحران عارض شود مخوف و قاتل بود و بحرران آن در اورام خنراقی المحالره قاترل    

خلف از جانب نقره برود  یوحنابن یرلبیون گفته اورام حلق آنچه بجانب قدام و ازجانب مر  باشد عالج آن سهل است و آنچه از 

موضع او نمایند و بعد از آن خرال   اسباب تشخیصتشخیص این مرض و اقسام او بعده  اوالًاکنون بدانکه عالجش دشوار است 

او از جهت شدت و خفت و درادت در جا  صحت او و سپس آثار انتقال و جمع باده او دریافت کنند پس هرگاه مریض شکایت 

تنگی نفس نماید و نبض او در ابتدا متواتر مختلف باشد و بعد از آن صغیر متفاوت گردد و حجوا چشم وجع حلق دشوار  بلع و 

بود مرض خناق باشد و اگر باوجود این آثار آواز و کالم و بلع اشیا منقطع گردد و چون مریض بتکلف چیز  فررو برردارد در راه   

 و از گوش تا گوش دیگر سرخی مثل طوق ظاهر گردد ذبحره باشرد و  بینی برآید پس اگر لعاب از دهن سائل شود و بر خارج گل

مرریض در اکثرر ماننرد     اگرصعوبت تنفس و قلق و ورم در بیخ هر دو گوش و هر دو صفحع گردن ظاهر بود خانقه باشد و  اگر

کرت سرروگردن و   سگ دهن گشاید و زبانش بیرون آید و ورم و سرخی مطلقاً ظاهر نبود و اضطراب شدید بود و بر تنفس و حر

اسباب او چنان  تشخیصالتفات بجا  بنی قدرت نباشد و یا آثثار نه دال فقره گردن که مسطور گردد و یافته شود خناق کلبی و 

کنند که اگر ببصر و یا لمس دیده شود و یا اعضا  مر  و حمجره سخت ممتد بود حالتی باشد که گویا صاحب او میخواهد که 

اگر بلع ممکن باشد و نفس ممتنع ورم در حنجره بود و پاگر بالعکس باشد ورم در مرر  برود لریکن     قی نماید خناق ورمی پس

گاهی ورم حنجره عظیم گردد بحد  که منع بلع نماید و گاهی ورم مر  عظم پایرد بحد  که منع نفس نماید و از ورم مر  

را منع نکند اگرچه دشوار  ارد ایضاً چون وقت گشادن آنچه در اعال  مر  باشد نفس را تنگ کنت و آنچه در زیر باشد تنفس 

دهان ورم دیده سود ورم در عضالت خارجیه باشد و مرض چندان خطرناک نبود و اگر ورم محسوس نگردد هرچند زبان را بکام 

ائرت نیسرت   بچسباند بشدت ورم در مر  یا در عضالت داخلیه باشد و فرق میان ورم رد  که البرله است و ورمی که با آن رد

بلکه او در آخر عضل مر  باشد و هرچند که بنظر نیاید آنست که باین نفس تنگ نمیگردد مگر نزد بلع ورد  آنست که داخل 

حنجره باسد و در حس ظاهر نگردد و چیز  از بیرون و نه از اندرون هرچند که تامل نمایند در حلق صاحب آن بلکره آن غرائر   
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ت که دیده نشود از داخل و دیده شود از خارج پس چون از عالمات مسطوره بتحقیرق رسرد کره    باشد و بعد از آن در درات آنس

خناق ورمی است دریافت نمایند که ورم حارست یا بارد و این چنان باشد که حال شدت و خفت درد بپرسند اگر درد شدید بکوبد 

ورم حار دمو  یا صفراو  باشد و اگر درد شدید نباشد  و گاهی وقت اشتداد او در گردن و چهره او منتفخ شود و با تب گرم بود

ورم بلغمی یا صلب بود بعد از این رنگ زبان و حلق ببینند و از مریض بپرسند که ذائقه دهان چگونه است اگ رنگ زبان سرخ 

سر و گرمی در حلق نماید و مزه دهان شیرین گوید و با آن چهره و چشم نیز سرخ بود و ارتفا  در امتال  عروق نواحی حلق و 

و ضربان عروق و وجع شدید قدر  و شدت تنگی نفس و کسل بدن باشد ورم دمو  بود و اگر رنگ زبان زرد بود و مزه دهان 

تلخ گوید و با حرقت موضع و التهاب و تشنگی مفرط و وجع شدید لاا  و نخس و خشکی دهن و بیخوابی و قلرق و اضرطراب   

زبان ورم سفید بود و طعم دهان حامض یا مالح گوید و با سفید  و تربهج چهرره و چشرم و     باشد ورم صفراو  بود و اگر رنگ

سیالن لعاب لزج از دهان و قلت وجع با زیدتی تنگی حلق و عدم امتنا  بلع چیز  بزور و قلت تشنگی و حرارت و عدمم تب و 

حوالی لهات و حنجره بهم رسد و بعضالت فروترر از   تلهب باشد ورم بلغمی بود پس اگر ماده بلغم رطوبت لزج بارد باشد ورم در

آن سرایت نکند و اگر ماده بلغم لطیف حار باشد بعضالت داخلی نیز سرایت نماید و در انجرام ورم بهرم رسرد و اگ رنرگ ورم     

در  درد  تیره نماید و ذائقه دهن تزرش و عفص گوید و آن صالبت ورم و خشونت عضو و خشکی زبان و کام و احساس تمدد

موضع ورم باشد و ایضاً عروض آن اندک اندک و بتدریج و گاهی انتقال آن از ورم حار باشد ورم سروداو  برود و اگرر ترکیرب     

عالمات اقسام ماکوره یافته شود ورم مرکب باشد و اگ این عالمات اورام یافته نشود نظر کنند اگر گردن بسو  داخل کشیده 

س گردد و از لمس درد نماید و حلقوم بیرون خیزد و مریض سر بر نتواند برداشت و چپ نماید و مغاک بجا  فقره گردن محسو

و راست نتوانددید و دهان گشادن نتواند و چون بر قفا بخوابد تواند که چیز  فرو برد خناق از زوال فقره گردن بود و اگرر ایرن   

یابد و با تقدم اسباب مجفغه باشد از یبس اعصاب نفس بود  آثار هم یافته نشود و در دهن یبوست بسیار باشد و از آب گرم انتفا 

واال عالمات استرخا و تشنج دریافت نمایند آثار هر کدام ا آن که یافته شود سببش همان باشد و اگر این هم مدرک نگردد حال 

ده و آثار ورم ریه و تولد دیدان تقدم تناول ادویه خانقه و سمیه و یا کثرت استحمام بپرسند واال بعالمات جمود خون و شیر در مع

نظر کنند اگر ضیق نفس و  بعده و استرخا  حنجره نظر کنند و آثار هر کدام ازین اسباب که یافته شود سبب خناق همان باشد

گشاده ماندن دهن و صعوبت بلع بحد  که چون صاحب او اراده نوشیدن آب یا چیز  مانعی نماید از نخرین برآید و برآمردگی  

آید خناق شدید و چپشم و خرد  زبان مع ضعف حرکت او باشد تکلم نهایت ضعف کند بحدیکه گویا صدا از بینی او برمی هر دو

تنگی حلق و دشوار  نفس با تب شدید نیز نشان صعوبت خناق است و اگر خناق بزود  منع تنفس نمایرد و چرون صراحب او    

نگردد نفس دشوار باشد و همیشه گردن خود را کشیده دارد برا  آنکره  مستلقی گردد نفس او با الکل بند شود و چون مستلقی 
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شاید باین حیله نفس برآید و مضطرب باشد و انتصاب را دوست دارد نتواند که بر پهلو بخوابد خنراق رد  باشرد و بقرراط در او    

وجع شدید و انتصاب نفس باشد بیند گفته که بدترین اوصاف خناق آنست که در حلق و گردن ورم سرخی ظاهر نگردد و با آن 

که در روز اول تا چهارم میکشد و اگر زبان مریض مدام بیرون دهن ماند عالمت رو  بود و چرون نفرس تنرگ گرردد محتراج      

باخراج بخار دخانی شود تا آنکه قوت تنفس انزعاج یابد و رطوبت با نفس برآید و باهم مختلط گشته کف در دهن ظراهر شرود   

ندگانی نباید داشت و عالج او نباید کرد باوجود آنکه گلو  مخنوق راز بد عارض میگردد و شفا میابرد لریکن   درین خالت امید ز

این وقتی است که توت و اشتها  غاا  او بحال باشد و چون رنگ چهره مخنوق سبز گردد و گوشه پلم چشنها  او بسیاهی 

غیر گردد و اراف سرد شود و زبان غلظ پایرد و سیاه گرردد و زود  گراید امید از حیات او قطع باید کرد و کالم چون نبض او ص

هالک شود و هرگاه با خوانیق ردیه تب شدید جمع گردد و عالمت قرب موت بود و گویند که اگر رنگ موخر گردن مخنوق از 

د هرگاه ترنفس بردو سره    سرخی معتاد او بسفید  یا سبز  نتغیر گردد و در بغل و بیخ ران او عرق سرد آید در یم دوروز بمیر

ها  بینی بجنبد مخوف باشد و اگر سرخی حلق از داخل بسرو  خرارج ظراهر گرردد و     حرکت تمام شود بهر تنفس سینه و پره

درین وقت اکثر چشمها بگشایند و افاقه یابند عالمت رجا  صحت بوده کالم هرگاه تنفس متغیر گردد و تنفس نفرس قصریر   

ر جانب مقابل حادث شود با و  مید انحالل است و اگر در ورم ضرمور و انحرالل بردن بردون     شرو  کنند و همچین اگر ورم د

انفجار از خارج باستراحت ظاهر گردد نشان انتقال خناق بود پس واجب است که درنیوقت نبض او ملحظره نماینرد اگرر مروجی     

الریه واگر نبض منتشج بود دلیل توجه ماده  عظیم گردد و سرفه با و  حادث شود دلیل انتقال ماده است بسو  ریه حدوث ذات

است با اعصاب و حدوث تشنج عنقریب و اگر نبض بسیار ضعیف و صغیر و متفاوت گدد و خفقان هیجان کند و حرارت غریز  

یرل  تحلیل شود و محشی حادث گردد و دلیل انتقال ماده است ناحیه قلب و انصباب بران و اگر درد معده و غثیان پیدا شود و دل

از روز چهارم گاشته باشد عالمت جمع ماده و نضج و انفجار بود و . انصباب ماده است بمعده و اگر در آن اندک نرمی بهم رسد 

گاهی در خناقی که سرخی او در گلو و ناحیه سینه ظاهر شود سرخی غائب گردد و این بدووجه اسرت یرا بجهرت رجرو  مراده      

ماده پس اگر باد  نفس آسانی پایرد و بسبب استفراغ و تحلیل ماده بود و محمود و  بسو  باطن و یا بجهت استفراغ و تحلیل

 مرجو بصحت است و اگ بسبب استفراغ نباشد رد  است

 عالج کلی اقسام خناق

باید که در اقسام خناق اگر خون غالب باشد در آن ابتدا الفصد نمایند و بعده استفراغ خلط موجب پس از نضج آن کنند و گاهی 

حلق یا فوخ در خناق ورمی فائده میکند و بقول راز  و اسکندر اگ بدن نقی باشد حجامت در خوانیق نافع بود و اول روداعرات  
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پس محلالت پس منضجات پس مفجرات پس مدمالت استعمال نمایند و واجب است که تبرید  در صفراو  قویتر در بلغمری  

اشد و جمیع اشربه و اضمده و غراغر مخنوق میباید نیمگرم باشد مگر در صفراو  تر بضعیفتر و ترتیب و تلیین در سوداو  زیاده

که ماده آن نهایت حدت داشته باشد و اگر ماده کثیر باشد غرغره بعد از تنقیه مناسب بود زیرا کره در اسرتعمال غراغررذ  رد     

عات و در انتها ملینات میباید و حجامت ساقین و قبل از تنقیه و فصد خوف سجو  ماده بریه و قلب است و در ابتدا اسیتعمال ردا

بستن آنها و حم اطراف بسنگ دولم و تسخین آنها بهر جاب ماده از حلق بسو  اسفل نیز مناسب بود و بهترین تدابیر بهرر  

زند جاب ماده از باطن بظاهر حجامت زیر ذقن است و اگر سبوس گندم اکلیل الملم بابونه خزمی زوفا  خشم نمم در آب بپ

 الثعلب عنبو پایها را باین مطبوخ بمالند تا که سرخ شوند جمیع اقسام خناق را نفع دهد ضماد جددار خطائی با آب گشنیز یا آب 

بهترین محلالت است در خناق بارد و گل ارمنی در نو  حار ربع جزو کوفته بیخته با سفید  تخم مرغ در سه قسم حار برا پیره   

قسم بارد سرشته مکرر بر حلق ضماد کنند در اقسام خناق از مجربات انطاکی است و کاا غرغره بطبیخ مرغابی یا پیه ماکیان در 

تخم کثوث و بابونه و خطمی و پرسیاوشان و تخم ترب و انجیر و تخم کرفس یا مفرد بحسب ماده مکرر بعمل آوردن مجررب  

م جزو حضض ربع جزو بپزند تا روغن بمانرد پرس برر    اوست و اگر روغن کنجد آب گشنیز لعاب حلبه هر واحد یکجزو سرکه نی

حوالی گردن در ورم حار بارد طال کنند و در بارد نیمگرم جامع النفع برا  خناق حاره بارد و جمیع اوجا  حلق و مجرب اسرت و  

خناق صعب معمول  ضماد خنثا البقر و خرر المام در سرکه و روغن گل پخته در حل اورام حلق مطلقا بلیغ النفع است و در اقسام

مولف اینست که ضفد  کالن بر  شکم شکافته گرماگرم بر گلو بندند و پنبه کهنه پهن نموده از آتش گرم کرده مکرر ببندند و 

ایضا سنگ پشت را محاذ  ذهن مخنوق دارند تا هوا  دهن سنگ پشت بموضع خناق برسد باذن اهلل تعالی در اندک مدت ورم 

و ضماد خراطین در روغن کنجد جوشانیده و در اقسام خناق بغایت نافع است و ضماد خاکستر خطاف و خناق را بتحلیل برساند 

شرب او برءالساعته است و بستن برگ مبرمشو  بعد مشق آن بسیار مفید و ایضا سپستان یکجزو حلبه تخم کشوث هرر واحرد   

بع بماند اندکی روغن بنفشه آمیخته در حلق وجور کنند که نیم جزو پوست بیخ کبر ربع جزوه و در ده مثل آنها آب بجوشانند تا ر

مجرب است و از مثنان ریسمان بافته در گلو بستن برا  اورام حلق مجرب سوید  است و ابن سمجون گوید که تعلیق حلتیت 

ن صراحب خنراق   در گلو نافع خوانیق است و بقول علو  خان مهره که آنرا کرم ایوب گویند و کاغا از آن مهره کننرد در گررد  

ذوبحه آویختن و از آن آب و آش دادن و سوده آنرا بر ورم ضماد نمودن بالخاصیت نافع اسیت و بقول جالینوس طرال بمررارت   

مطلقا و خصوصاًًٌ مراره کبش و نر گاو و محمل خوانیق است و از ان خلقی کثیر شفا یافته و هرگاه خناق صلب گردد در دمو  و 

مساو  در آفتابه بپزند و دهن را گشاده  الثعلب عنبیز و برگ بنفشه اکلیل الملم خار خسم حلبه صفراو  برگ خباز  و گشن

بلبله او محاذ  حلق دارند حتی که بخار او در حلق داخل شود و ورم را نرم و تحلیل کند و چون اراده استعمال این انکبراب در  



121 

 

مکی در آب بارتنگ حلکرده سراعت بسراعت در حلرق چکانیردن     خناق بارد نماید ادویه مناسب آن چیز  زیاده کنند و حضض 

بهترین ادویه مو  و صفراو  و ذبحه است و حکیم علی گوید که نوشیدن قیراطی ازمومیائیبا سکنجبین مجررب بررا  خنراق    

نویسد که است و انطاکی گفته که قیراطی از آن در ماء العسل حل کرده بدان غرغره کردن تحلیل خناق نماید حکیم شریف می

استعمال این در خناق بارد بلغمی و سوداو  و در منتها  خناق حار اولی است و بقرراط گویرد کره صراحب خنراق را بایرد کره        

تسیخین سر ننماید در حالتی که بدن او ممتلی باشد شمسون گفته که اگر صاحب خناق را ممکن نباشد فرو بردن آب در حلرق  

مت اخدعین نمایند و اندک مهلت داده حجامت سر او نمایند بیم محجمه و بعد از آن فصد او ظاهر نگردد ورمی میباید که حجا

رگ زیر زبان و هر دو لب و منخرین و نمایند و باید که در ابتدا قبل ازین تدابیر فصد رگ قیفال و حقنه نموده باشند جرالینوس  

باشد باید که در خانه بسیار خنم آنرا نشاننده و دائم  القوه باشد که طاقت فصد مسهل نداشته گوید که اگر صاحب خناق ضعیف

غرغره و حقنه بعمل آرند و باید که در نیمرض غاا دو سه روزبشرط قوت موقوف دارند بعده آش جرو و ماننرد آن دهنرد و اگرر     

و اصطجا  خدر  تنفس و بلع دشوار گردد و شاخها بالشرط موخر کردن نهند که بلع چیز  رقیق ممکن گردد و از کالم و صیا 

نویسد که برا  کسیکه معتاد و بعروض خناق باشد استعمال چوب چینی نافع و مانع عود آنسرت و  کنند و حکیم شریف خان می

صاحب اقتباس گوید که هرکسی را که سال بسال در موسم بهار خناق افتد باید که بیش از حدوث ده دوازده روز فصد کننرد و  

بمسهل نمایند که از حدوث آن این گردد و اگر افتد بسیار ضعیف باشد و جالینوس گوید کره ضرماد   بفاصله سه چهار روز تنقیه 

نویسند کره در  زهره گاو و عصاره قثاالحمار و قتطیون در سرکه کهنه و بعد تنقیه از مسکنات خناق است حکیم شریف خان می

ده تحلیل پایرد و کثیف او باقی ماند و عیسی برن یحیری   خناق حار استعمال این وقتی باشد که حرارت تسکین یابد و لطیف ما

گفته که چون طائر معروف بصفرا اغون بسوزند خاکستر او ببعض عصرات قابضه آمیخته غرغره کنند و بباقی بر خارج حلق طال 

گر کرار برر مخنروق    اند و محمد ذکریا گوید که انمایند و خناق را بسرعت تحلیل کند و بسیار  از فضال  اطبا شهادت او داده

دشوار گردد و نزدیم بود که باختناق هالک شود بشتابند و حقنه قو  بکار برند و رگ قیفال بگشایند و محایم بر فقاو زیر ذقن 

با شرط گاارند و اگر ازین به نشود فصد رگ زیر زبان و عروق گوشه چشم و پیشانی گشایند و زهره گاو و عصاره قثاالحمار ئرو  

و خاکستر خطاف با سرکه کهنه بر حلق طال کنند پودینه را در سرکه پخته انبه بران نصب کرده بخار آن بحلق  قنطریون دقیق

ست بگیرند تخم حرمل تخم برب حلتیت خربوزه ارمنی نوشادر مساو  گیرند و این دوا بحلق او اندر دمند که عجیب الخاصیت

تدبیر تسکین نپایرد و کار باشند او کشد محجمه برر فقررات گرردن نهنرد و     همه را کوفته و مرمه سا نموده بکار برند اگر باین 

اند که غرغره با آبیکه اندر آن مراهی  بشدت بمکند تا یم ساعت میسر شود وبازبردارند حکیم علو  خان در عشره کامله نوشته

شیخ ربات است و هرگز تخلف نمیکنند خرد که آنرا بهند  بهور گویند پخته باشند در انفجار خناق از هر قسمی که باشد از مج
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میگوید که از مشترکات میان خناق دمو  و صفراو  درابتدا اینست که از تخم گل و تخم خرفه و نشاسته و طباشیر و  الرئیس

سماق و کتیرا هر واحد یکدرم کافوریکه یکدانگ کوفته بیخته بلعاب اسپغول حبوب مغرطح سازند و دائم یم یم حرب را زیرر   

ست که خطا نمایند برب توت مرمکی و زعفران نگاهدارند و برب توت غرغره نمایند و چون تجلب مواد منقطع گردد الزمزبان 

نمایند وزعفران را در هر دو جامع اندر و انضاج و چون دریابند کره مراده میرل    جهت آنکه مر بالخاصیه و یقون قبض غوص می

چون نزدیم بانتها رسد و نیز در انتها استعمال مسکرات و ملینات نمایند ماننرد   بصالبت و ارد برب توت قدر  بورق بیامیزند و

شیر تازه دوشیده محلول در آن خیارشنبر و زفت مع رب توت و یا بطبیخ انجیر و حلبه یا رب آس مع به میفختج یا عصیر کرنب 

مطبوخ در آن مویز و حلبه و خرمرا و انجیرر و    بعسل یا مفتینخ یا مقل عربی محلول برب عنب که بسیار نافع است یا ماءالصول

زعفران و دارچینی و غرغره بسکنجبین یا ماءالعسل در هریم ازینها و برب توت و اضمه و نیز برا  انضاج مثرل ضرماد سرایر    

یرت  ست و چون در یابند که نضج نیافته و صلب است و بایرد کره در ادویره آن مبر   تقطیر روغن بادام در گوش درین وقت نافع

داخل نمایند و چون دانند که نضج یافته باید که سعی در انفجار آن نمایند بغراغر که در آن تلیین و انفجار باشدت مثرل بعرض   

ادویه حاده در شیر داخل کرده غرغره کنند و اگر طاهر بود و بطول انجامد و خودبخود منفجر نگردد و نه با ادویره البرد نیشرتر    

ع بارده و مفجره طبیخ انجیر بحلبه و تمر و طبیخ عدس بگل سرخ در رب السوس و تخم کنپویه است و زنند و از ادویه معتدله م

بعد از آن بتدریج قویتر عمل آرند و رب توت بورق و مر زیاده آمیزند و ایضا تخم کنوچه در شیر براد ادهان مسخنه حل کرده و 

جیر و پودینه و مرزنجوش یا شبت ونعنا  و تمام و اصل السروس  خصوصاً مع عسل و شکر غرغره بمثل ماء العسل که در آن ان

مجمو  و یا آنچه بدست آید جوشانیده باشند بکار برند و قسط بحر  را در نیوقت منفعت عظیم است و در انتها باید کره قصرد   

توت غرغره نماینرد کره   جال  تام نمایند و بعد نضج تام بمثل فطرون و بوره و حلتیت و جندبیدستر و سرگین و خروس با رب 

نوشادر در عاقرقرحا و خردل و تخم حرمل و تخم ترب با آب و سکنجبین غرغره استعمال کنند و نفوخ نوشادر بهترست و چون 

مرض رو با انحطاط نماید و باید که استعمال نطوالت و حمام نمایند و این حب در انتها نافع اسرت اصرل السروس چهرار جرزو      

ره کرنب و یا عقید عنب سرشته حبوب مفرطح سازند و زیر زبان نگاهدارند و ز ادویه ذوالخاصیه و موافق حلتیت نسیم جزو بعصا

در هر وقت سرگین سفید سگ و سرگین سفید گرگ و یا فضله بچه انسان است و سرگین سفید آنست که سرگ یرا گررگ را    

دن بزو گوسفند و یا پاچه آنها تا سره روز و چهرارم   بندند و خوراک آن را منحصر باستخوان نمایند خصوص استخوان فقرات گر

سرگین آن را بگیرند که سفید کم بود خواهد بود و فضله بچه انسان بشرط آنکره او را نران و انردک تررمس بمقردار هضرم او       

خوراننرد کره   بخورانند زیاده و اگر بدین صبر نتواند نمود اندکی اغایه سریع الهضم مانند گوشت مرغ و حجل و اطراف بزغالره ب 

درین حالت فضله او کم بو میباشد و غیر این سرگین و فضله مجوز نیست زیراکه از شدت تتو  خوف شردت خنراق و هالکرت    
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است و در آن هم باید که پهم بالتوقف و آسایش طبیعت مریض استعمال ننمایند بلکه یکدفعه استعمال نمایند و مهلت دهند تا 

یگ استعمال نمایند و همچنین بعسل آرند و ایضاً از ادویه بالخاصیه خطاف سوخته است که آنرا طبیعت او بحال آید باز مرتبه د

ذبح نمایند و خون آنرا بر بازو و بال او بگیرند و بر آن ذلم بپاشند و در کوزه مطین کرده سر آنرا محکم بسته در تنود بگاارند تا 

ترست و بقدر یکدرم بیاشامند و مشایخ صربیان را برا اصرل السروس     سوخته گردد و اگر در ظرف شیشه مطین محرق نمایند به

بدهند و ایضا سرگین خطاف محرق قو  االثرست و تخنم و نیمم عسل و سرکه و زیت و یا بزهره گراو برا عسرل و زهرر و     

در آن تخم ترب و سپهلهاو زهره الخامس و مربا  نکسو نمایند و این اورام لها را نیز نافع است و کالم غرغره بسکنجبین که 

قلطار و قلقدیس و این ورم فغانع را نیز مفیدست و از مرکبات رب التوت بمرزو زعفران دور الخطرار طرف دور الحرمرل و دوا     

اقشر جوز طر  و اقراص اندر خوردن است و یا این دوا سرگین سفید کلب محرق در ظرف گلی و یا غیر محرق یم اوقیه فلفل 

ست انار لحا خنزیر یا سیمون یا گفتار هر واحد یم اوقیه مرو قسط هریم نیم اوقیه نرم سوده تفتریخ  دو درم مازو  سوخته پو

نمایند در حلق یانوبونه و بقاشق کوچم دنباله بلند بر آن بپاشند و یا با عسل سرشته لطوخ نمایند و ایضا در آخرر وقرت شردت    

سفید سگ و سرگین خطاف محرق و نوشادر از هریم قدر  نرم فضله بچه انشان متخدر زنان ترمس بخورند و کور و سرگین 

سوده نزد شدت حاجت که هیچ دوا  دیگر سود ندهد بخشد و بیم هالکت باشد در روز  چند مرتبه نفوخ و یا لطوخ نماینرد و  

حبوب رجو  اگر زبان مخنوق ورم نماید عالجش به نوحی است که دراورام لساناکر یافت و آنچه درینجا مخصوص است مع و 

بعالج ورم زبان اینست که بعد فصد حیله در جاب مواد بسو  اسفل نمایند و گاهی این فعل درینجا ایارج فیقرا میکنند که او را 

خاصیتی است در اماله اخالط از اعالی فم معده و مر  و حلق با سفل بعده بران مبردات رادعه مثل عصاره کاهو که بالخاصیت 

مایند بعده اگر احتیاج بتحلیل لطیف گردد محلالت ملطفه مزید آن نمایند و چون خوانیرق اشرتداد کننرد و    نافع است استعمال ن

ادویه تخفیف حاصل نشود و از دالئل یفین گردد که در آن رجا  خالصی اشت شق رباطات میان دو حلقه از حلقها  قصرعبه  

تنفس نماید بعده فراغ از تدبیر ورم جراحت را بدوزند و چون  کرده شود بدون آنکه غضروف را آسبی رسد تا آتنکه مریض از آن

صاحب خناق غشی کند و خوف تمام گردد مبادرت بحقنه اقو  و فصد رگ زیر زبان و رگ پیشانی و تعلیق محراجم برر قفرا و    

 .تحت ذقن بشرط و غیر شرط نمایند و کسی را که در حلق درد  باشد ترک کالم او را اولی است

 دمو عالج خناق 

فصد سرور نمایند و بعد از آن زلو زیر هر دو گوش و میان گردن بچسبانند و روز دوم نیز تکرار عمل نمایند و فصدرگ زیر زبان 

کنند و حجامت ساقین و پس گردن و میان مثانه و زیر ذقن نیز بسیار مفید بود و گویند که اگر خناق بمشارکت همه تن برود و  

یا باسلیق بر فصد قیفال مقدم دارند و خون چندان برآرند که قریب بغشی رسد بالجمله حسب حال قوت مساعد باشد فصد اکهل 
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و قوت مریض خون برآرند مثالً اگر حجامت یا گشادن رگ واحد کفایت کند دست نبرند واال حسب مساعدت قوت رگها  دیگر 

ه در قال  حار گاشت برست وجددار در آب گشنیز سبز یا کشانید و خون وافر گیرند ولیکن بتفاریق تا که بغشی نانجامد و تبریک

سائیده بر گلو ضماد کنند و ضماد تزود  خطائ تنها و یا با جدادر در آب گشنیز سبز مفید بود از لعاب اسپغول و  الثعلب عنبآب 

اسرت و بماءالشرعیر غراا     آب گشنیز سبز غرغره نمایند و غرغره مغز فلوس در آب گشنیز سبز یا نیز بسیار نافع دراد  و محلرل 

پنج توله و خاکشی  الثعلب عنبسازند و اگر در ورم حلق بترها نیز ظاهر شود و عرق شاهتره عرق نیلوفر هریم چهار توله عرق 

در تبرید ماکور افزایند و شربت بنفشه عوض شربت میلوفر کنند و حضض مکی ده ماشه مرداسنگ گل ارمنی هریم سه ماشه 

سبز سلئیده ضماد نمایند و ارسال علق کنند و چون قدر  تجفیف شرود بهدانره اصرل     الثعلب عنبدر آب  صندل سرخ دو ماشه

السوس مقشر نیمکوفته هریم سه ماشه خطمی چهار ماشه خباز  شش ماشه عناب پنج دانه سپستان نه عدد شت در آب گرم 

و توله خاکشی اضافه کرده بخورانند و مغز فلروس برا   تر نموده صبح مالیده صاف کرده شیره خیارین چهار ماشه شربت بنفشه د

سبز حل کرده نیمگرم ضماد نمایند و اگر بن دندان نیز متورم باشد بعد تبریرد و ارسرال علرق از گلنرار کوکنرار       الثعلب عنبآب 

ه بزرالبنج کزمازج گشنیز خشم سویپار  چهالیه نیمکوفته هریم شش ماشه جوزالسرد پنج ماش الثعلب عنبهریم چهار ماشه 

دو ماشه عدس مسلم یکتوله مضمضه نمایند بعده مضمضه مغز فلوس در آب گشنیز سبز حل کرده نماینرد کتهره سرفید و زرد    

طباشیر گل نیلوفر عدس مقشر نشاسته گاوزبان سوخته سائیده در دهن پاشند و اگر اسهال شود لعاب ریشره خطمری در تبریرد    

شیره تخم کاهو هفت ماشه در عرق شاهتره برآورده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده بدهند افزایند باز لعاب بهدانه چهار ماشه 

و اگر خناق مع تب و صدا  باشد تبرید شیره کاهو شیره مغز تخم کدو شیره عناب لعاب اسپغول شربت بنفشه خاکشی دهنرد و  

ه عناب پرنج دانره آلوبخرارا هفرت دانره در عررق       شش ماش الثعلب عنبفصد سرور بعده حجامت و زلو بر قفا نمایند و بعد از آن 

شاهتره پنج توله شب گرم نموده بخیسانند صبح خام مالیده شیره کاهو شیره خیارین هریم شش ماشه شربت نیلوفر خاکشری  

داخل کرده بدهند غااقلیه و خشکیه یا قلیه تورئی و قدر  نان هم و گاهی برعایت نزله و فصرل و زمران انتهرا عروض تبریرد      

وشانده با شیرجات میدهند چنانچه عناب پنج دانه بهدانه چهار ماشه جوشانیده شیره کراهو و شرربت بنفشره بدهنرد و بلعراب      ج

اسپغول یکتوله و آب گشنیز سبز ده دام رب توت دو توله غرغره صبح و شام کنند و غاا کهچتر  کم روغن و یرا گرل بنفشره    

یارین شش ماشه و خاکشی چهار ماشه عوض شیره کراهو داخرل کننرد و جرددار     چهار ماشه درین جوشانده و افزایند و شیره خ

تازه ضماد نمایند و یا عناب بهدانه جوشانده شیره مغز تخم کردو شرش ماشره     الثعلب عنبحضض مکی هریم دو ماشه با آب 

تازه بر ورم نمایند  الثعلب عنبنبات اسپغول روز دوم شیره خیارین بجا  کدو طالگیر در سوت جددرار هریم چهار ماشه با آب 

عا بعد ماءالجبن از هیجان نزله حار و انصباب آن بر حلق و فصل صریف  و اگ خناق با تب و سوزش گلو و جوشش دهند و دانه



124 

 

باشد اول فصد بعده حجامت باز زبور بر قفا بچسبانند عناب آلوبخارا گل نیلوفر جوشانده شیره مغز تخم هندوانره شرربت نیلروفر    

گلنر و مازو و برگ حنا گشنیز خشم جوشانده غرغره نماینرد و اگ بلرع    الثعلب عنبده خاکشی پاشیده بنوشند کوکنار داخل کر

گل خطمری گشرنیز خشرم     الثعلب عنبدشوار بود در آب عمب الثعلب تازه فلوس خیارشنبر حل کرده غرغره سازند و روز دوم 

آب گشنیز تر داخل کرده غرغره کنند و جددار بوش دربند  رسوت با تازه  الثعلب عنبپوست خشخاش جوشانیده مغز فلوس آب 

آب گشنیز تازه بر گلپو ضماد نمایند روز دیگر باز فصد کنند و عرق شاهتره شرربت بنفشره بنوشرند و براز حجامرت و غراغرر و       

ند و اگر در خناق با وجود ضمادات معموله مسطوره بکار برند و گل بنفشه عناب اصل السوس جوشانیده نبات داخل کرده بیاشام

دشوار  بلع آب و طعام باال  گلو گره گردد سن شباب باشد زلو بقفرا بچسربانند و بهدانره عنراب گرل نیلروفر بعررق شراهتره         

جوشانیده شیره تخم مغز هندوانه شربت نیلوفر یا شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز دوم شیره خیارین عوض 

ز سوم شیره کاهو روز چهارم شیره مغز تخم کدو  شیرین نمایند چنانچه تبدیل شیرجات معمول است و با آب تخم هندوانه رو

گشنیز سبز و لعاب اسپغول فلوس خیارشنبر حل کرده برا  تسکین ورم و رد  و تحلیل غرغره نمایند و اگر آب گشرنیز نباشرد   

مکی با آب گشنیز سوده برا  رد  و تحلیل بر موضع ورم نمایند عرق شاهتره در غرغره داخل کنند و ضماد جددار گیرد حضض 

غاا آب مونگ کچهر  مالئم و آتش جوز روز دیگر زهر مهره سوده پاشیده جهت تقویت قلب بنوشند و اگرر عطرش بسریار و    

نه شیره جوشش دهن بود و آب اندرون حلق نرود و هنگام شرب آب در گوش نخس و در حلق خلش باشد شیره مغز تخم هندوا

عناب عرق شاهتره شربت نیلوفر بجا  زهر مهره دهند باز شیره تخم کاسنی افزایند و حضض مکی برا  تحلیل در دهن دارند 

و باز زلو چسبانند بعده مسهل مبارک فلوس خیارشنبر آلو  بخازرا ترنجبین گلقند دهند و تنزد  خطاکی سروده ضرماد نماینرد    

ار  بلع و نخس بدستور باشد شکم ضفد  شکافته بر گلو بندند که از گرمی تحلیل نماید بعده اگر خشکی بسیار و عطش دوشو

و یا دهن سنگ پشت را روبرو  دهن مخنوق گاارند که بحرارت نفس او ورم خناق تحلیل پایرد و غرغره لعاب اسپغول گالب 

ه مغز تخم کدو عرق کیورا زهر مهره شربت آب برگ بارتنگ کنند و حبها  جالی در دهن دارند و شیره کاسنی شیره عناب شیر

بنفشه بنوشند و جا  چکاک زلو با آب نیب شسته مرداسنگ درصورت بمالند بعده عناب گل نیلوفر آلو  بخرارا بعررق شراهتره    

جوشانده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی بدهند و تنزد  خطائی بگالب و سرکه سوده ضماد کنند باز اگر اندکی تحجرر در  

پیدا شد گیرد و حضض مکی جدومار بعده زربنا و زنجبیا گیرد و صبر زرد با آب گشنیز تا ده سوده باز جددار بسررکه سروده    گلو

ضماد نمایند و اگر در خناق عسر بلع و کالم هم موقوف باشد بعد فصد سرررر و عنراب گرل بنفشره در عررق شراهتره و تولره        

ل کرده بنوشند و کوکنار گلنار عدس درست گشرنیز خشرم جوشرانیده و رب    جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی داخ

توت داخل کرده غرغره نمایند باز تخم خطمی گل بنفشه عناب مویز منقی ده دانه جوشانیده شربت بمفشه داخل کرده بنوشند و 
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معمولی دهند و غرغرره شریره    اگر باوجود تنقیه بمسهالت بسبب نکردن غرغره بلع دشوار باشد طبیخ عناب و غیره با شیرجات

شیره گشنیز خشم هریم چهار ماشه حضض مکری دو ماشره پاشریده باشرند و      الثعلب عنبتخم مر شیره اصل السوس شیره 

ضماد و جددار حضض مکی هریم دو ماشه سوده با آب گشنیز روغن گل شش ماشه آمیخته نیمگرم نمایند و انکبراب پوسرت   

بخار گیرند که برا  تحلیل و انضاج معمولست و اگر ماده مرکب باشد اسطوخودوس شراهتره  جوشانیده  الثعلب عنبدرخت نیب 

جوشانیده نمایند و ایضاً درابتدا اگرر گشرنیز    الثعلب عنبگل نیلوفر جوشانیده شربت بنفشه دهند و غرغره کوکنار مازو و کزمازج 

 الثعلرب  عنرب بر گلو بندند نیرز مجررب اسرت و اگ از بررگ      تازه را قیمه کنند پس بسرکه بپزند تا مهره شود بر پارچه گااشته

همینطور عمل نمایند هم نافع است و اگر رب شاه توت ده مثقال در آب گشنیز سبز سی مثقال یا آب عدس حل کرده غرغرره  

هریرم   نمایند نیز برا  تسکین وجع معمول و قبل از تنقیه نیز استعمال توانکرد و غرغره عدس مسرلم گشرنیز خشرم زرد در   

چهار ماشه سماق سه ماشه جوشانده با شربت بنفشه دو توله و حب از سماق یم ماشه زرد و رد گلنار کتیررا هریرم دو ماشره    

ساخته در دهن داشتم از اول روز تا سوم که زمان ابتداست نافع و اگر گل خطمی و برگ آن و تخم آن کوفته بپزنرد چنددانکره   

گالب آمیخته نیمگرم بر موضع ورم از بیرون ضماد کنند در شبا روز  چهار بار تکرار نمایند مثل خمیر گردد و بعد از آن قدر  

در کل اورام و اوجا  حلق و گلو نافع حتی که در ورم دمو  و صفراو  رد  میکند و از مجربات حکیم علی است ضماد جرددار  

شش ماشه کوفته بیخته با آب گشنیز تازه  ثعلبال عنبیم ماشه حضض مکی گل ارمنی هریم دو ماشه گل بنفشه چهار ماشه 

آب بارتنرگ   الثعلب عنبتر و سرکه مجرب حکیم علو  خان است و در ماده مرکب بابونه افزایند و بعضی در ضماد ماکور آب 

ر گل خطمی آرد جو گل بمفشه اکلیل الملم کوفته بیخته د الثعلب عنباند و یا آب کاسنی گالب عوض آب گشنیز داخل کرده

هر واحد توله بزرالبنج سه ماشه جوش داده  الثعلب عنبآب گشنیز آمیخته بکار برند و غرغره کوکنار عدس مقشر گشنیز خشم 

یم توله  الثعلب عنبصاف نموده نیمگرم در خناق حار معمول است و کاا اعناب چنج دانه کوکنار پنج عدد عدس مقشر گشنیز 

گل سرخ کزمازج گشرنیز خشرم    الثعلب عنبشه جوشداده و غرغره گلنار کوکنار گلنار کات سفید اصل السوس هریم شش ما

صندلین هریم دو درم عدس مسلم سه مثقال جوشانیده در درد گلو و ابتدا  خناق نیز نافع و اصل السوس کرات سرفید آملره    

بقاخران اسرت و غرغرره     مساو  در آب جوشانیده صاف نموده غرغره کردن جهت درد گلو و خناق حار بثور حلق معمل حکیم

تخم کاهو تخم کاسنی کوکنار گشنیز خشم در آب جوشانیده صاف نموده شربت توت داخل کرده در   الثعلب عنبعناب عدس 

عدس جوشانیده در ابتدا  ورم حلق مجرب و  الثعلب عنبابتدا  خناق دمو  و صفراو  معمول استاد مرحوم است و کاا عناب 

آب کوکنار شیره تخم کاهو شیره عدس مقشر هریم توله آب عناب پرنج دانره گرل ارمنری      لبالثع عنبغرغره آب کاسنی آب 

آب کاسنی تر آب گشنیز سبز آب خرفه  الثعلب عنبشش ماشه داخل کرده با  خناق حار مجرب علو  خان است و اگر در آب 
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اسرت و ایضرا بررا  خنراق و درد گلرو      هریم یم اوقیه رب توت سه وقیه غرغره نمایند برا  خناق حار منقول از اجمل خان 

گلنار فارسی کزمازج هریم یم توله عناب هفت دانه صندل سرخ نه ماشه حضض مکری   الثعلب عنبپوست خشخاش ده عدد 

هفت ماشه گشنیز خشم یم نیم توله برگ حنا هفت ماشه در یم نیم آثار آب بجوشانند و در آخر جوش عدس مسلم دو توله 

نیم پاو بماند صاف نموده لعاب اسپغول توله آب گشنیز هفت توله شیره تخرم کراهو تولره داخرل کررده      اندازند و چون آب یم 

غرغره کنند در تمام شب و روز که جهت خناق درد گلو مستعمل است و اگرر برا آب کاسرنی ترازه آب گشرنیز ترازه آب بررگ        

هرت خنراق حرار و ذبحره مجررب حکریم       آب برگ کاهو شیره عدس مقشر مغز فلروس رب جروز غرغرره کننرد ج     الثعلب عنب

گلنار فارسی هریم ده تولره عنراب هفرت دانره      الثعلب عنبمیرمحدهاد  است و گشنیز خشم عدس مقشر پوست خشخاش 

جوشانیده صاف نموده حضض مکی یم توله سوده در آن حل کرده و رب توت سیاه چهار توله آمیختره غرغرره کرردن بررا      

و لوزتین و ذبحه مجرب حکیم علو  خان ایت و در نسخه دیگر گل سرخ و اصل السروس و   خناق حار و اورام حنجره و لهات

بعصاره حب االس یرا عصراره بررگ آن و کراا طبریخ       الثعلب عنبمغز فلوس هوض عناب و شربت توت است و گویند عصاره 

ق و کاا لعاب برزر قطونرا و   حسم و کاا عصاره بارتنگ و غرغره حضض مکی و یا خوالن و کاا طبیخ جمیع اجزا  منجر علی

آب کاسنی و مغز خیارشنر و کاا طبیخ برگ طرفا برب توت آمیخته و کاا آب برگ خالف برب توت و کاا زبیخ گرل نسررین و   

برگ آن و کاا آب اسفاناج و کاا آب جراده کدو هر واحد نافع خناق حارست و ضماد خوالن با آب کاسنی یا آب گشنیز سربز و  

ست و و کاا شربت طبیخ بنفشه مجرب اوست و اگر بی مالم و غرغره نشاسته شعیر در خناق مجرب سوید کاا ضماد شجره ا

تا روز چهارم ورم تحلیل نشود ادویه محلله استعمال کنند و اوست از فصد تاه دارند لیکن اگر آماس بطررف خرارج گلرو ظهرور     

ت مغز فلوس در شیر ماده گاو که عالئری آن دور کررده باشرند    نماید و وضع محاجن و ارسال علق بر ان سودمند بود و در نیوق

مالیده صاف نموده غرغره نمایند و ایضاً مغز فلوس در طبیخ انجیر و یا اکلیل و غیره مالیده غرغره کردن نیز در آن انتها معمول 

همیشه بهار  الثعلب عنببارتنگ است و جددار ریوند چینی هریم سه ماشه افیون سه سرخ با آب نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ 

الثعلب سائیده بزرده تخرم   گل بمفشه آرد جو عدس جاورس هریم توله بگالب سائیده در انتها ضماد کنند را کالً نشاسته عنب

مرغ آمیخته بر گلو ضماد کردن نیز وقت منتها  مرض نافع است و تخم کتان اکلیل الملم هریم هفت درم عردس چهرارده   

درم کاسنی دو نیم درم فلوس خیارشنبر ده درم ادویه سه حصه کرده یم حصه در نیم آثار آب بجوشانند چرون   درم گشنیز پنج

پاو آثار بمالند صاف نموده نیمگرم غرغره نمایند معمول است و کاا بیخ سوسن یم نیم توله گل سرخ چهار توله عدس نیم پاو 

نتها  خناق دمو  غرغره انجیر مویز منقی حلبه تخم مرو تخم کتان در جوشانیده غرغره نمودن مجرب النفع است و ایضاً در ا

آب جوشانده بشیر تازه که مغز خیارشنبر در آن حل نموده باشند ممزوج ساخته معملو است و دیگررمحالت چرون طبری اکلیرل     
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ضراً در منتهری وقتیکره برا     الملم و اصل السوس و سبوس گندم و پرسیاوشان و انجیر با مغز خیارشنبر یا رب توتست نافع و ای

گلنار گل سرخ عروق سوسن جوشانیده صاف نموده مغرز   الثعلب عنبخناق حار نزله باشد گشنیز خشم پوست خشخاش بابونه 

فلوس خیارشنبر مالیده باز صاف کرده مضمضه حضض مکی پاشیده غرغره نمایند و ایضاً در آخر مرض مر نیم جزورب السوس 

آب کرنب یا رب عنب سرشته حبها سازند و در دهان نگاه دارند کاا قال الراز  و اگر در خناق دمو   دو جزو حلتیت ربع جزو با

وقت منتهی ورم صلب شده باشد آب برگ بارتنگ آب برگ کاسنی شیره جو مقشر لعاب گل خطمری شریره عردس مقشرر اب     

گردد و روغن باقی ماند نیمگرم بر گرردن مکرر    برگ خباز  آب بابوننه روغن بنفشه روغن خیر  بجوشانند تا وقتیکه آب فانی

اندازند و اگر بعد تدهین این روغن برگ بنفشه برگ خباز  گل بنفشره   تدهین نمایند و بعضی عوض روغن خیر  روغ گل می

مسرهل  تر باشد و اگر حاجت تنقیه شود و بعرد از نضرج ب  جوشانیده تبئسطه انبویه بخار آن بحلق رسانند برا  تلیین و نضج نافع

صفرا تنقیه کنند بهتر آنست که عوض مسهل حقنه بعمل آرند و اگر باوجود تدبیر ماکوره ورم تحلیرل نشرود مردت دراز گرردد     

منضجات ورم استعمال نمایند مثالً خمیر نان ترش سی درم در شیر گاو سه اوقیه حل کرده تخم کنوچه پنج درم کوفته بیختره  

د و دیگ غراغر که زر اقوال اطبا خواهد آمد بکار برند و وقت قرب انحطاط تخرم کاسرنی   آمیخته اندک گرم نموده غرغره نماین

گل بابونه جوشانده صاف نموده مغز فلوس مالیده باز صاف کرده غرغره نمایند و هرگاه ورم مسترخی  الثعلب عنبگشنیز خشم 

منفجره بکار برند نوشادر و نمم سائیده در روغن گردد و رنگ آن زرد شود باید دانست که ماده پخته شده پس در نیوقت ادویه 

کنجد آمیخته نیمگرم غرغره کنند و وقتی که منفجر شود و غرغره از روغن زرد و آب گرم و یا از ماءالعسل نمایند و بعرداً بردم   

رغره تخم ترب اسرپند  الخوین و صمغ عربی غرغره کنند و اگر منفجر نشود باید که از انگشت و یا باله او را منفجر گردانند و غ

حلتیت صبر نوشادر اسخار مساو  شه دوچند در آب جوشانیده نیز مفجر ورم حلق است و ضماد خطمی گل بنفشه با آب سائیده 

نیمگرم بر گلو درد و سه روز خناق را منفجر میسازد و اگر سرطان نهر  حضض مکی طباشیر صمغ عربی کتیرا تخم مرو مغرز  

آب حبها ساخته در دهن داشتن اعانت بر انضاج و انفجار میکند و بعد از آن اگر قرحه باقی ماند الج قرو  بهدانه کوفته بیخته با 

نمایند اقوال خداق شیخ میفرماید که اول فصد نمایند و خون بسیار بیکدفعه نگیرند و خصوصاً چون در وقت ضعف اسرت بلکره   

ا نتواند خورد بگیرند و اگر در طبیعت ضعف نیابند آن مقدار خون بگیرند تبفاریق دوفعات ده درم برا  بقا  قوت تا ایامی که غا

که بغشی گردد ولین مالحظه قوت نمایند که غشی طار  نگردد زیرا که غشی بسیار مضرست صراحبان ایرن علرت را موجرب     

ه تب باشد و نیرز واجرب   اجتما  سقوط قوت و عسر نفس است و خصوصاً کسانیکه نتوانند غااتناول نموده والسیما کسانی را ک

است که رعایت نمایند در امر فصد امر  دیگر را نیز و آن اینست که بساست که سبب غلبه خرون در خوانیرق احتبراس خرون     

میاشد خصوصاً کسانیکه را که معتاد باشند باخراج و سیالن خون مانند خون حیض و بواسیر در مثل چنین کس واجب است که 
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د مانند فصد صافن و حجامت ساقین پس هرگاه خون بسیار گرفتند مرض ایشان در همران سراعت   فصد در جانب احتباس باش

تسکین باید و بساست که محتاج با ماده فصد روز دیگر آن میشوند درحقیقت اگر قوتبرداشت مدافعت فصد تا ظهئر نضج نماید 

اقتصار نمایند بر ارسال متواتر چند روز از خروردن  بهترین تدابیرست با بقا  قوت در بدن و حصول استفراغ از نفس ماده مرض 

ده درم یا پنج درم که تنفس مسهل کند و همچنین در استعمال غراغر تاخیر کنند اگر درینجا امتال باشد و از غراغر خوف جاب 

سیار مفید مجرب است باشد بلکه غراغر بعد تنقیه استعمال نمایند و گوینا غرغره با آب برگ گیاهی که بشیراز  شبالغ نمایند ب

و اکثر چیز  که شناخته میشود با آن دقت ابتدا و انتها و تزید و انحطاط و خناق حال از داده و کمثرت و دشوار  آن یا وقروف  

آن یا انحطاط و آسانی آنست مادامیکه در تزیدست و ضرورت داعی نیست باید که فصد بالغ ننماید بلکه اقتصار نمایند بدفعات و 

ده پانزده درم خون گرفتن و اگر خناق بمشارکت عضو  و مرضی دیگ یا امتال  جمیع بدننباشد بلکه مراده در ناحیره   تفاریق 

حلق تنها باشد و خوف وصول مدو تازه بدان نباشد درینهنگام جائزست که فصد ننمایند بلکه اقتصرار برر حجامرت ننمایرد اگرر      

ماتحلیل کثیر را دور دارند و غاا منع کنند ترا بردن او خرون را در اعتردال      ضرورت باشد و از بدن او اسباب تحلیل محتاج ببدم

استعمال نماید و او را ازطرف ورم برگرداند و بعد از آن متوجه تحلیل و انضاج آن کردن و اگر بدن محتاج بغدا باشد و غاا از گلو 

د خصوصاً که عروق زیر زبان ممتد برآمرده باشرند و   فرو نرود باید که بزود  فصد رگ زیر زبان نمایند تا اندک گلو گشاده گرد

همچنین درهنگام غلبه خون در جمیع بدم درمیان فصد بتفاریق فصد زیر زبان مجوز و نافع است و بساست که محتاج میگردند 

حردوث آن   بفصد داج و شرط زدن بر زبان و حجامت ساق که بسیار نافع است و کسانیکه معتاد بخوانیق باشند باید که قبرل از 

ها  قویه ها  قویه و یا فتیلههنگام ظهور امتال و اول فصل به ربیع فصد نمایند و از اشیا  شدیدالنفع مبادرت با استعمال حقنه

ها  لینه نماینرد برر   ها  لینه یا فتیلهاست مگر هنگامیکه تب مانع باشد که در نیوقت حقنه قوئی جائز نیست بلکه اقتصار حقنه

ازند و بطریق طوق چیز پشمی بر گردن ببندند خصوصاً از صوف که برو  زوفا  رطب باشد و چند روز در زیت اطراف نطول س

و یا در روغن بابونه خیسانده باشند که ملین و مسکن وجع است و در او اخر جواذب مخلوط نمایند بهنگامی که این تدابیر نفرع  

بریت و مراهم قویه محمره ایضا عسل بالدرست وهر آنچه باعث تنقط و نبخشد و آن مانند بوره  خردل و قسط جیدبیدستر و ک

آبله گردد و باید که اقتصار نمایند از اغایه تا روز سوم بر سکنجبین با شراب عسل پس بتدریج بماءالشعیر مع بعض اشرب لایاه 

منضجات و محالت استعمال نمایند و پس بزرده بیضه مرغ برسند بعده چون بلع آسان گردد حریره خندروس و در آخر حریره از 

ها  گردن و یا محجمه نار  نهند زیراکه بسبب انجااب چون بلع دشوار گردد و محجمه بر گردن گاارند بر مهره دوم از مهره

محجمه اندکی منقد گلو گشاده گردد و چیز  رقیق فرو رود و چون چیز  خورانیدند محجمه را بردارند و اگ چنرد شررط زده   

حون بگیرند و یا محجمه بر ذقن و زیر خلق گاارند خوب است بعده یم محجمه بالشرط بر وسط راس و ایضا محراجم  اندمی 
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بر ذقن و کاهل گاارند جهت آنکه همه اینها باعث جاب ماده بخالف جهت و تقلیل آنند و مالیردن کتفرین بقروت نیرز باعرث      

و یا غیر آن پیچیده در حلق داخل نمایند تنقیه مجرا و توسع آن نماید توسیع حلق است و اگر پنبه پاکیزه بر سپر چوب خیر ران 

الجمله نفس برآید و همچنین هرگاه ضیق نفس شدت و یا نبوبه املس ازطال و یا نقره در حلق داخل نمایند تا از مجرا  آن فی

نفرع میکنرد امرا ادویره در ابتردا       نماید البدست از وضع محاجم بر گردن و گاهی در توسیع بلع و نفس غمز اکتفاف و بقروت  

قوابض باید خصوص در دمو  و افضل قوابض او جوهر لطیف باش که با آن غوص کند و از تجربره ثابرت شرده کره قروابض      

اند و بساست که در اوائل مر وجع اشتداد میابد محتاج میگردند بخلط ادویه مسکنه و ملینره  تر از مفرط بسیطمخلوط مرکب نافع

نفشه بنفشه و فانیا و شیر تازه و لعاب بزرکتان و میفختج بادویه قابضه و اگ سبب آن کثرت انصرباب مرواد حراره    مانند شرب ب

نباشرد البرد اسرتعمال مرازو و     باشد باکی نیست از اختالط ادویه محلله با آنها و اگر ماده بسیار در انصباب نباشد و ورم نیز قو 

که اگر بهیچ تدبیر  از تدابیر ماکوره دفع خناق نگردد  گویند بعضیوت رادعه محاله نوشادر نمایند جهت منع و تحلیل ماده بق

و ورم در داخل دهن ظاهر باشد چند شرط بر آن بزنند و خون از آن بگیرند و چون رنگ ورم از سرخی بزرد  بسربب اسرتحاله   

ردد و باادویه و غراغر مفجر مانند شیر تازه خون بریم متغیر گردد و نرم و مسترخی شود بفصد بسبب نضج و خودبخود منفجر نگ

دوشیده و ادهان مسخنه که در آنها بوره ارمنی و حلتیت و سرگین کبوتر و خطاف حل کرده باشند غرغره نمایناد و یرا بطبریخ   

نگام اگر توانند مازو و گلنار و شب یمانی و پوست انار و مانند آن از ادویه قابضه او را بجمیع اجزا بقوت جاب غرغره کنند آن ه

انگشت بر آن بگاارند و بفشارند تا شکافته گردد ریم آن برآید  و اگر نتوانند با آلتی که آنرا میل نهان نامند و آن میل است سرر  

آن تیز مانند نشتر در جوف آلتی مانند انبوبه موضو  بشکافند و بعد انفجار غرغره نمایند بروغن گاو و آب گرم یا بروغن بنفشه و 

ب گرم یا بشیر زنان تازه دوشیده و عسل برا  تغسیل قرحه و تنظیف آن ازموده بعد تنظیف غرغره نمایند با آبیکه در آن مازو آ

یم جزو ایرسا نیم جزو جوشانیده باشند و در ابتدابماء الشعیر که در آن عدس پخته باشند تغایه نمایند و بعد انفجار بحریره که 

بادام و اندک نبات ساخته باشند و یا ماش پخته یا کدو و برنج نرم رقیق کره از قاشرق خورنرد و     از شیره سبوس گندم و روغن

بدانند که هرگاه ماده ورم تحلیل یابد و یا مفجر گردد ریم از آن برآید و باوجود آن ورم کم نگردد و راحت پدید نیاید دلیل انتقال 

و حاو  مایه مسیحی و خالصه گوینرد کره در    جامعصاحب کامل و  ماده بریه یا بعضو  دیگ باشد و آن منفصل مسطور شد

خناق دمو  رگ قیفال بگشانید و هرگاه سن و وقت و قوت مساعدت کند مبلغی و افرخون برآرند و دو یا سره مرتبره بحسرب    

جامد و در هر دفرع  مقدار مرض و احتمال قوت خون برآرند نه در دفعه واحد لیکن بتفاریق اندک اندک بگیرند چنانکه بغشی وان

بقدر ده درم خون بگیرند تا سه صد درم برسد بعد از همان روز بالتوقف رگ زیر زبان بزنند و باشد که حجامت زیر ذقن از فصد 

مستغنی سازد و حجامت ساقین و وضع محجمه بین الکتفین و ساقین و تدهین بشرط و بغیر شرط نمایند و بهر حیله که ممکن 
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ز حلق نمایند و لعاب بهدانه و اسپغول با شربت بنفشه و یا شربت عناب و شربت نیلوفر بدهند و روز دوم اگرر از  باشد اماله ماده ا

در او ممکن باشد بعناب و سپستان و آلوبخارا و ترنجبین و خیارشنبر تلیین طبع نمایند واال حقنه لین بمثل سرناد بنفشره و جرو    

م و برگ چغندر و نیلوفر و آلوبخارا و تخم کاسنی و فلوس خیارشنبر و ترنجبین کوفته و سپستان و خطمی و عناب و سبوس گند

و فانیا بروغن بنفشه بکار برند و اگر تب نباشد از شحم نظل و بابونه و اکلیل الملم و شبت و سربوس گنردم و انجیرر و بروره     

ابونه و جو جوشانیده باشند بریزند و اگر بلع ارمنی و روغن کنجد و نمم و شکر سرخ بعمل آرند و بر دست و پا  آبیکه در آن ب

ممن باشد بماءالشعیر کهبا عدس پخته باشند با آب انار شیرین ترش و یا شربت بنفشه تغایه نمایند و خسو معمرول از قطرا  و   

 الثعلب عنب جوار  و شکر طبرزد و روغن بادام بدهند و تقلیل غاا نمایند و در ابتدا برو اد  صرف مثل آب عناب و عدس و آب

و آب گشنیز تر و رب توت شانی و دیگر اشیا  قابضه بمثل آب بارتنگ و گالب قدر  آب انار شیرین ترش و آب خرفره و یرا   

الثعلرب کره در آن    بگالب که در آن سماق مالیده باشند و عدس مسحوق و یا طبیخ عدس و گل سرخ و گلنرار و یرا آب عنرب   

وشانیده برب آس داخل کرده باشند و یا بلعاب اسپغول در گالب برآورده غرغره کنند و صندل کوفته  گل سرخ و فوفل کوفته ج

پیوسته پایها  او را با آب گرم و سبوس گندم و گل بنفشه همی مالند و در حلق او گل سرخ نشاسته تخم خرفه و طباشیر شکر 

م با آب گشنیز و آبیکه در آن عدس جوشرانیده رب  طبرزد گلنار همه مساو  باریم سائیده بحریر بیخته بدمند و روز دوم و سو

که در آن گل سرخ و اصل السوس جوشانده مغز خیارشنبر مالیرده   الثعلب عنبالسوس و روغن بنفشه داخل کرده باشند و یا آب 

رهنرد   صاف نموده باشند غرغره نمایند و رب شاه توت درین باب عجیب االثرست و هر روز جالبی از عنراب و آلوبخرارا و تم  

بشیر خشت یا ترنجبین اگر ممکن باشد بدهند و بماءالشعیر تغایه نمایند و نگاارند که طبع قبض شود باین نهج ترا روز چهرارم   

که در آن خیار شنبر و قدر  آب گشنیز داخل کرده باشند غرغره نمایند و اگر  الثعلب عنببگاارند و چون انتها قریب شود با آب 

یه محلله چون طبیخ انجیر و مویز و اکلیل الملم و اصل السوس و میفخرتج و یرا شریر ترازه و فلروس      ورم تحلیل نشود با ادو

خیارشنبر و آتب سبوس گندم پردازند و زهره کش و گاو بر حلق طال کنند و گویند که چون سررگین گراو و سررگین کبروتر را     

الثعلب و  ف نمیکند و چونمرض بانتها رسد غرغره با آب عنببسرکه و روغن گل پخته بر اورام خوانیق طال نمایند و ازاله آن تخل

آب بادیان خیارشنبر مالیده میفنتج داخل کرده نمایند و در حلق ادویه که در ورم لهات بیاید بدمند و اگر فائده نکند سرگین سگ 

دو جزو سائیده بحریره بیختره   خشم نموده یم جزو او با مازو و صعتر هریم که سه روز او را استخوان خورانیده باشند گرفته

در حلق دمند و در داخل حلق بپرطائر و از خارج نیز طال کنند که این دوا عجیب النفع است و کاا فائط صبیان مجفف و مدقوق 

بدستور استعمال کردن و اگ باوجود استعمال این ادویه مدت دراز کشد ورم تحلیل نیابد و صاحب او وجع در حلق دریابد فصرد  

و رگ زیر زبان کشانید بعد همه ادویه محلله ماکوره استعمال نمایند و اگر امر سول بتقیج  گردد غیر از انضاج و تفجر چاره هر د
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نباشد پس بادویه منضجه مثل طبیخ انجیر مع اندکی خمیر و میفختج غرغره کنند یا فلوس خیارشنبر در طبیخ انجیر یرا طبریخ   

ختج بعمل آرند و طبیخ انجیر و مویز مع ماءالعسل قویترست یا تخم مرو و اندک تخم متان مویز منقی مالیده قدر  خمیر و میف

کوفته با شیر بز آمیخته غرغره کنند یا عدس مقشر و گل سرخ و اصل السوس جوشانیده صراف نمروده مرع تخرم مررو مقشرر       

یخ انجیر و اندک خمیر در آن حل کرده نیمگرم استعمال نمایند و یا پیاز نرگس کوفته در آب گرم نالیده صاف نموده قدر  از طب

غرغره کنند و یا با آب انجیر باندک روغن بز و قدر  خمیر نیمگرم غرغره سازند و اگر ورم نضج کند و نگشراید ادویره قابضره    

ق بدمند کره  ایتعمال باید کرد تا بجمع و تکثیف منفجر سازد و عفص گلنار و کزمازج و پوت انار شب یمانی کوفته بیخته در حل

این تابیر در تفجر جمیع اورام که بعد از نضج منفجر نشود مجرب است و چون ورم بگشاید و ریم از و  برآید بروغن گاو و آب 

نیمگرم و یا زرده تخم مرغ با آب روغن بادام باهم زده قدر  نشاسته و کتیرا آمیخته نیمگرم غرغره سرازند و حسرو معمرول از    

دام بیاشامتد و اگر در حلق وجع و خشونت باشد بلعاب اسپغول و خطمی و روغن بنفشه غرغرره کننرد و   سبوس و فاینه روغن با

اگر هنوز قدر  از صالبت در موضع ورم محسوس گردد و محلالت قویه چرون کبریرت و سررگین سرگ دوا الحلتیرت و زبرل       

کنند یالقی و سید جرجانی گویند کره در خنراق   صبیان و زبل گرگ و خاکستر خطایف و عصاره قثاالحمار از خارج بر حلق طال 

دمو  نظر کنند اگر بمشارکت همه بدن باشد و قوت قو  بود از فصد مانع نبود اول فصد کنند و خون یکدفعه برآرند که قریب 

وم روز الحال زائل شود و اگر در قوت ضعف باشد خون بتفاریق به ساعت ده درم یا پنج درم برآرند تا سغشی گردد و مرض فی

خصوصاً اگر مرض در تزید و ماده هوز در حرکت باشد و در اخراج خون دفعره حاجرت ضررور  نبراش و اگ میران اخرراج ون       

بتفاریق فصد رگ زیر زبان کنند صواب باشد خصوصاً چون رگها  زیر زبان ممتلی باشند و هرگاه بینند که بدن ممتلی نیست و 

میشاید و اعتماد بر ترک غاا کنند تا بدان ز خون غاا همی یابد و قوت ساقط نشود و ماده در حوالی حلق است اگر فصد نکنند 

چون ازوقت تزید تجاوز کند نضج و تحلیل مشغول شوند و اگر در چنین حالت فصد کنند خون ضعف قوت بود و احتیاج بهتناول 

و چون ورم حوالی غلصمه باشد قبرل گاشرتن   غاا باشد و غاا از حلق فرو نرود و تعب در اساعت حاصل گردد از آن ضرر رسد 

وقت تزید و حرکت ماده فصد کنند خوف نزول ماده درم بسو  حلق باشد و خناق صعب گردد و بعد از آن محجمه بالشرط برر  

وسط راس و زیر ذقن و بر ساق و کاهل و کنف نهند و دلم اطراف و کتف بقوت نمایند و اطراف بربندند و بعرد فصرد اسرهال    

قنه لین نمایند بنفشه بابونه هریم هفت درم عناب چهل عدد تخم خطمی ده درم روغن بنفشه یا روغن کنجد بیامیزند و باین ح

حقنه کنند و اگر تب نباشد درین حقنه قطورین دقیق سه درم و انجیر بست عدد افزایند و اگر چیز  بگلو فرو تواند برد خیارشنبر 

حلکرده بیاشامند و بعد اسهال اطرالف او با آبیکه در آن بابونه و ادویه بارده قابضه  علبالث عنبو شیرخشت در آب کاسنی یا آب 

بادویه محلله آمیخته مثل بارتنگ و کاسنی و آردجو و عدس مقشر و خطمی و بابونه و بنفشه سائیده بروغن بادام چرب کرده و 
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ال غرغره اگر بدن و عروق گردن وزیر زبان ممتلی باشند ترا  گالب آمیخته حوالی گردن و حلقوم و قفا ضماد نمایند و اما استعم

تنقیه و نقصان امتال جائر نیست زیرا که غرغره باید که بچیز  قابض بود و آن ورم اقبض و عصر نماید و از آن درد زیاده گردد 

طرف مثرل سرکنجبین    و آن مواد را زیاده جاب کند و قانون در غرغره اینست که دوا  قابض مثل رب جوز رطرب بشرریت مل  

آمیزند تا که قوت قابض را بسو  داخل رساند و اگر درد عظیم باشد ادویه لینه مسکن وجع مخلوط سازند مثل شیر ترازه گررم   

کرده و شربت بنفشه و در جمیع انوا  خناق اول غرغره بچیز  کنند که در آن قبض و تسکین دم باشد مثل شرربت خرنروب و   

و مانند آن و یا عدس مقشر گل سرخ طباشیر گلنار سماق در آب جوشانیده غرغره کنند و یاگل  لبالثع عنبشربت جوز تر و آب 

الثعلب یا آب گشنیز تر جوشانیده صاف نموده شربت توت داخل کرده غرغره نمایند و حبی  سرخ صندلین فوفل کوفته و آب عنب

کار برند و در روز دوم در آب گشنیز سبز یرا آب عنبالثعلرب   که در عالج کلی گاشت در دهن دارند و اینهمه تدبیر در روز اول ب

سبز گل سرخ و اصل السوس جوشانده صاف نموده غرغره سازند دو روز سوم و چهارم که آن وقت انتهاست آب بادیران در آن  

ا آب مالیرده حروالی   زیاده کنند و خیارشنبر یا میفتنج حل کرده غرغره کنند و قیروطی بموم و روغن گل ساخته بر پنبه مبلول ب

حلق نهند و خیارشنبر در طبیخ اکلیل الملم و اصل السوس حلکرده غرغره نمایند و اگر این تدبیر کفایت نکند دوا  زیل الکلب 

باین طور سازند که سگ را ببندند و یکروز نان بخورانند و یکروز تشنه دارند پس آب نمم بیاشامند حتی کره شرکم او صراف    

تخوان اکار  بخورانند حتی اگه زبل او سفید گردد پس بگیرند از آن سرگین سفید خشم مکررده یرم جرزو    گردد و سه روز اس

مازو و صعتر هر واحد دو جزو سائیده در حلق او نفوخ کنند و یا به پ مرغ بحنجره طال نمایند ودر نسخه دیگر زبل کلب یکجزو 

شربت توت آمیخته غرغره کنند تا نضج باید پس اگر ببینند که زعفران یکجزو گل سرخ یکجزوست و مرو جزو زعفران یکجزو ب

ورم صلب گردید مغز خیارشنبر در شیر تازه حل کرده غرغره نمایند و یا قدر  بورق در شربت توت حلکرده و یا بطبیخ انجیر یا 

مسکه روغن زرد گداخته باشند و حلبه و خیارشنبر یا میفتنج که در آن خمیر محلول در آب انار و روغن بنفشه که در آن خمیر و 

عصاره کرنب که در آن میفتنج یا عسل آمیزند غرغره کنند که این همه ملین و منضج اند و دیکگر ادویه منضج و مفجره همان 

است که در قول شیخ و صاحب کامل گاشت  چون بینند که ورم زم شد و نضج یافت و ریم کرد نفوخ کنند در آن ادویه قابض 

اورا بفشارد و بگشاید و آن مازو و گلنار و کزمارج و پوست انار و شب یمانی است و سرگین سفی سگ در شیر خر یا بز  بتکرار تا

یا آب خیارشنبر یا آب خمیر یا ماءالشعیر و یا طبیخ انجیر منضج و مفجرست و چون منفجر گشفت غرغره بروغن گاو و یا روغن 

ع را غسل دهد بعده کزمازج و اصل السوس هر واحد یکجزو ایرسرا نریم جرزو در آب    بنفشه ممزوج با آب گرم نمایند تا که وض

و غیره گویند که ابتدا بفصد قیفال مایند تسکین  و صاحب شفا االسقامقرشی جوشانیده غرغره کنند و غاا در نیوقت حریره باید 

آیردو افرراط در اخرراج آن    مه قدرمعتد بر نمری اخراج خون اندک اندک بدفعات کنند زیراکه در فصد اول بساست که از ماده مور
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موجب ضعف میشود وشربت بنفشه بشربت آلو یا شربت توت و یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بلعاب اسرپغول یرا بهدانره و یرا     

 مطبوخ بنفشه و نیلوفر بلعاب ماکور و شکر یا آب انارین بشربت بنفشه بدهند و بالجملره هرچره در ترب اسرتعمال نماینرد مرع      

مراعات ملق بکار برند و بعد انفراغ از روادعات ماکوره بملینات پردازند مثل جوشانده اصل السوس و گاوزبان بشربت بنفشه یرا  

مغلی حلوا بشربت بنفشه اگر شدت تب مانع نباشد و غاا بعد دو سه روز مثل ماءالشعیر بشکر با شربت نیلوفر استعمال نماینرد و  

صادق شود اسفاناج با ملوخیه کدو یاخباز  بروغن برادام بدهنرد و هرچره محتراج مضرغ نکنرد        چون بلع سهل گردد و اسشتها

بهترست و ادویه موضعه در ابتدا  رودا  غرغره رب توت بگالب با آب گشنیز با بمطبوخ عدس و گشنیز و زرد و سماق و یا آب 

ر و کتیرا هریم دو ماشه اخته در دهن دارند و گراهی  انارین مقوم بشراب بنفشه بعمل آرند و حب از سماق یکماشه و زرد وگلنا

کافور زیاده میکنند و خصوصاً در صفراو  و بعد دو سه روز که زمان تزید برسد و تا انتها آید غرغره بخیارشنبر و آب گشرنیر و  

ه مرع شرکر یرا بمطبروخ     روغن بادام و یا شیر تازه و عسل و خیارشنبر کنند و وقت انتها منضجات استعمال نمایند مثل شیر تاز

انجیر و پرسیاوشان و سبوس و اصل السوس بشکر یا ربر توت غرغره کنند یا مغلی حلو برب توت و نیز مغز خیارشنبر بشیر تازه 

بمغز خیارشنبر نافع و  الثعلب عنبتنها و یا بروغن بادام در وقت انتها و نضج ماده بکار برند که معمول است و در زمان تزید آب 

است و رب توت با اندک مرو زعفران ومازو تزید و انتها مفیدست و چون درم منفجر شود بجالب مع روغن گل غرغرره   معمول

کنند بعده غرغره بزرد  بیضه ممزوج بروغن بادام تلخ و آب گرم نمایند و یا بطبیخ اصل السوس باندک نشاسته و کتیرا در آب 

که اگر سبب خناق خون صرف باشد ویا مرکب یا صفرا یا بلغم در هر سه صورت گرم استعمال کنند مولف اقتباس العالج گوید 

اول رگ سرور زنند و خون وافر گیرند که قریب بغشی گردد و بغشی نیانجامد که مهلم اسرت و روز دوم چهرار رگ و یرا زیرر     

پاو آثار مالیده صاف نموده باشرند نیمگررم   زبان کشانید و از روز اول تا ه روز غرغره بمغز خیارشنبر سه توله کهدر شیر گاو یا بز 

نند و از گشنیز سبز و مکوه سبز هریم نه ماشه در آب برگ کاهو و بید ساده و مکوه هریم یکتوله سکنجبین ساده سره تولره   

م آمیخته ضماد نمایند و اگر بدین تدبیر صحت نیابد روز چخارم حجامت با شرط بر ساقین و هردو جانب گردن کنند و وقت شا

باز رگ زیر زبان و یا چهار رگ کشانیده تا ماده را کم سازد و همچنین تبرک غاا مقدار یکه اندو از برگ ارتنگ و مکوه همیشه 

بهار و گل بنفشه و آرد جو و عدس هریم یم توله مع جاورس سه توله و گالب بقدر حاجت ضماد کنند و از عناب کالن هفت 

نار هریم دو توله جوش کرده صاف نموده حضض یم توله آمیخته شربت تروت سریاه   عدد عدس مسلم و مکوه و گشنیز و گل

چهار تولخ کرده غرغره نمایند و اگر ازین تدبیر اندک بلع ممکن گردد و طبع را بمغز خیارشنبر هفت توله گلقند ترنجبین هریم 

و مسهل پنج توله روغن بادام هفرت ماشره   چهار توله و شیرخشت هفت توله در عرق مکوه نیم آثار مالیده صاف کرده شربت آل

اضافه نموده فرو آرند و وقت شام غاا ماءالعدس و نبو ماش دهند و بعد سه ساعت از غاا غرغره بسکنجبین ساده و شربت قوت 
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ه سیاه هریم ه توله بگالب و عرق مکوه پاو آثار کنند و بعد تلئین طبع روز دیگر شیره خیارین و مغز کدو و کاسرنی هریرم نر   

ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در گالب پنج توله و عرق مکوه نه توله برآورده ربت بنفشه سه توله تخم ریحان واسرپغول هریرم   

سه ماشه پاشیده بنوشند و همین نمط سه چهار روز تکرار نمایند تا تنقیه بتمامه حاصل شود پس اسفاناخ و گشنیز سبز و عدس 

اگر ازین عالج ورم تحلیل نگردد و بلع نگشاید حقنه معتدل علو  خان بکار برند و شیشره   و بنوماش انداخته بنان تنم دهند و

ها  گردن نهاده چیز  رقیق مثل حریرخ سبوس گندم بروفن بادام پخته به نبات شیرین ساخته و حجامت بر مهره دوم از مهره

 یا آش جو بنوشانند و محجمه بر آن جا نهاده دارند تا بلع ممکن گردد  

 عالج خناق صفراو     

همه تدابیر از فصد و تنقیه و تبرید و غرغره و ضماد و غیره که در دمو  ماکور شد استعمال بعمل آرند و ایضاً تلیرین بمطبروخ   

اهلیلج فواکهی علو  خان و شربت و سنائی یا نقو  فواکه خیارشنبر و شیرخشت آمیخته نمایند و بعد از تنقیره از ابتردا بطبریخ    

مکوه صندل سفید سماق عدس مسلم مکدیم توله و رب توت سه توله و شیره تخم کاهو و تخرم کاسرنی و ماننرد آن     گشنیز

غرغره کنند و یا سماق را در گالب جوشانیده صاف نموده غرغره نمایند و یا صرف بلعاب اسپغول یا آب گشنیز آمیخته غرغرره  

کزمارج پوسرت مغریالن پوسرت انرار والیتری گلنرار هریرم تولره          لثعلبا عنبسازند و یا از عدس دو توله بزرالبنج شش ماشه 

جوشانیده لعاب اسپغول هفت ماشه رب توت دو توله آب برگ توت پنج توله اضافه نموده غرغره کنند و خواه کوکنار یم تولره  

م بچیزها  محلرل کره در   شیره تخم کاهو نه ماشه بیفزایند و غرغره با آب برگ حماض بسیار مفیدست و بعد از روز دوم و سو

دمو  گاشت غرغره کنند درین قسم حاجت بتحلیل کمترست و تبرید بیشتر مطلوب لهاا در غرغره آن استعمال کرافور سروده   

ست و کاا آشامیدن ماءالشعیر لعاب اسپغول و اب هندوانه  شیره خرفه با شربت نیلوفر نفع تمام دارد و چون مرض بانتها معمول

ر آب جوشانده صاف نموده مغز خیارنبر حل کرده غرغره نمایند و اگر ماده کم باشد برا  جاب او ضرمادان  رسد سبوس گندم د

جادذبه مانند زفت و نطاون و سرکه و خردل و سداب بر  بر خارج حلق گاارند و از ادویه جاذبه غیر حاده که اکثر بعمل آمرده  

او شکافته آالش او دور کرده گرم گرم بر گلو زیرذقن بندند و بهتر اینست که غوک خشکی گرفته سروپا  او قطع کنند و شکم 

بیشتر قصد درین قسم مصروف به تبرید مع قبض باشد و گراهی   بقول شیخآنست که برا  جاب ماده محجمه بزیرزنخ نهند و 

نفع است در اول علت استعمال میکنند لطوخات و گاهی غرغرات و نفوخات وبثورات و غرغره بسکنجبین و آب و سرکه عظیم ال

شکر و عسل در ابتدا بقوابض مانند عصاره سماق  غروره هرر دو خشرم و گلنرار     و کاا برب توت خصوصاً توت بر  خالص بی

تقویت دهند و در آن عسل داخل کرده باشند و همچنین غرغره بطبیخ قسب بعسل و یا بطبیخ سماق بعقید عنرب اقرو  از آن   

فضل ادویه این اورام است و عصاره گل سرخ تازه و رب خشخاش چون مخلوط بقوابض نماید عصاره جوز طر  است و آن از ا
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شدید النفع بود در ابتدا و قویتر از آن طبیخ آس و بلوط و سماق و آب گشنیز تازه و آب پوست گردکان تازه و آب آس و آبیکره  

یت است و شب یمانی نیز بالخاصیه مفیرد و نفروخ از   در آن عدس با پوست جوشانیده باشند و آب به قابض و زعرور را نیز خاص

تخم گل و سماق و گلنار مساو  و اندکی کافور ساخته در حلق و مند و عصارات بقول بارده مخلوط بچیز  کره در آن انردکی   

و عصاره شاخها  گرم و عسالیج آن مخصروص بخنراق صفرالویسرت     الثعلب عنبقبض باشد و عصاره عصی الراعی و عصاره 

و حاو  و ترویج و مغنی گویند که عالج خناق صفراو  همچون عالج دمو  بفصدو غیره نمایند و با زیرادتی   حب خالصهصا

تبرید و درین نو  محلالت کمتر حاجت افتد و آشامیدن نقو  مشمش و شربت امار یا آب انرارین برا شرکر و تررنجبین بغایرت      

اب بهدانه بشربت بنفشه و کالم مائالقر  و کاا لعاب اسپغول و آب نافعست و همچنین شیره تخم خرفه بشربت خشخاش و لع

تربوز و تلیین طبیعت بماءالفواکه نمایند و اگر بلع دشوار باشد حقنه که در دمو  گاشت بعمل آرند و غرغره برب توت و شربت 

شنیز لعاب اسپغول که مغز خیارشرنبر در  عناب و یا آب بارتنگ تنها و یا با آب کاهو و خیار و کاسنی مفید و کاا غرغره با آتب گ

آن مالیده باشند در جمیع اسنوف سودمندست و همچنین غرغره عدس و عناب در آب جوشانیده و آب گشنیز سبز و شربت توت 

آمیخته نافع و بستن رشته افعی مخنوق پاریختن خون سنگ پشت در حلق نیز در ازاله خناق صفراو  عجیب دارد و ضرمادات  

خارج حلق نهند و اگر مزاج دماغ قو  باشد و غاا ماءالشعیر که در آن عناب پخته باشند بشربت بنفشه دهنرد و تررک   جاذب بر 

اند که فصد کنند و حفظ قوانین ماکور در دمو  نماید و بسرکه و گالب و سکنجبین و و ایالقی نوشته جرجانیاضطجا  نمایند 

اق یا گلنار و بعصاره گل سرخ تازه با آبغوره و سماق غرغره سرازناد و ا  در روز  یا بشربت توت صرف یا ممزوج با آبغوره یا سم

اول نفع کند و در آب گشنیز سبز و برگ آس بلوط پخته غرغره کنند و یا عدس و سفرص ترش و زعررور انردک شرب یمرانی     

سوده در حلق بدمند و اگر در جلق  جوشانیده غرغره سازند و گل سرخ نشاسته طباشیر تخم خرفه و گلنار و شکر طبرز و مساو 

یا آب کاسنی حل کرده برا  تلیین طبیعت بنوشانند و اگرر فررو نررود و حقنره از      الثعلب عنبچیز  فرو رود و خیارشنبر در آب 

 بنفشه و سپستان و عناب و نیلوفر و بابونه و سبوس گندم و خیارشنبر و روغن بنفشه و شکر سازند و چون طبیعت نرم شده باشد

ماءالشعیر با آب انار شیرین بیاشامند و اگر دهان عدس بپزند خوب است و در ابتدا گل ارمنی و صندل سرفید و فوفرل و شریاف    

و آب بارتنگ و گشنیز و گالب و اندکی سرکه طال نمایند و بعده آردجو بارتنگ و  الثعلب عنبمامیسا مساو  کوفته بیخته با آب 

روغن ضماد کنند در روز سوم بضمادیکه در آن بنفشه است و در دمو  مسطور شد کاا غرغره  و گشنیز تر در گالب الثعلب عنب

که در آن اندک تحلیل باشد و همانجا ماکور شد بعمل آرند و چون مرض بانتها رسد غرغره سبوس و خیارشنبر که گاشت بکار 

 برند

 عالج خناق بلغمی
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تنقیه کنند یا حقنه حاده متخا از طبیخ سبوس گندم و بابونه و اکلیل الملم  بعد از نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم و حب ایارج

و شبت و انجیر و قنطوریون و شحم حنظل بوره و نمم و شکر سرخ و مر  و روغن خیر  یا سوسن در آن آمیزند بعمل آرند و 

صعب بود فصرد رگ از زیرر زبران و    آنجا که بلغم و  حرارت بود و مریض جوان باشد فصد قیفال و اکحل گشانید و اگر علت 

اند و حابه و کزمازج و حلبه و مکروه و  حجامت قفا و زیرنضج نیز جائز داشته و شربت لیمو و بنفشه درین نو  قرشی مفید گفته

تخم انجره هریم یم توله و انجیر زرنبیخ ودوعدد حب جوز دو توله غرغره کننرد و جهرت نضرج برروز سروم بادیران دمری و        

مویزاج اضافه نمایند و گل بابونه اکلیل جددار بزرکتان حلبه مکوه هریم سه ماشه خیارشنبر یم توله و نریم صربر    عاقرقرخا و

یم توله ضماد کنند ایضا در ابتدا غرغره با آب کامه و رب شاه توت و یا بطبیخ انجیر و تخم ترب کنند و بسرکه عسل نیز نافع 

ا سکنجبین عنصلی و آب ترب افشرده و با بخرردل و مرویزج و عاقرقرحرا و آب    و در وسط غرغره بر  و عسل یا رب عنب و ی

پوست جوز استعمال نمایند که بسیار مفید و مجرب است اورتم بارده بلغمیه را بجهت قوت قابضه لطیفه نفاذه جالیه کره دارد و  

ه بماءالعسل کره در رطلری از آن یرم    اگر باد  آب بادیان و یاعسل و قدر  عاقرقرحا آمیخته غرغره کنند خوب است و غرغر

اوقیه خردل سوده مخلوط ساخته باشند ویا سکنجبین عسلی مع خردل و تخم ترب و یا دواء الخطا طیف بمفنتج حل کرده نیرز  

مفید و بقول جالینوس غرغره بمطبوخ زوفا و اندک عصاره سوس و مویز نی  نافع و بطبیخ حلبه و دو درم حب الرشاد پرنج درم  

ر و حرمل و تخم ترب و خردل و حلتیت مساو  وفته بیخته در حلق بدهند اگر گل سرخ و مازو و سماق و گلنار و کزمازج  بدستو

شکر طبرزد عدس مسلم پودینه هریم جزو  عاقرقرحا کبابه قاقله طباشیر هریم نصف جزو زعفران ربع جزو کوفته بیخته در 

اشد نافع بود و چون فصد و حقنه و حجامت بعمل آورند و صعوبت مرض کرم  حلق پاشند جهت خناق بلغمی که ماده آن مالح ب

قثار الحمار و قنطریون دقیق و خاکستر خطاف در سرکه حل کرده بر حلق طال کنند و دوا الخطایف  عصارهنگردد زهره نر گاو و

اقرقرحا حلتیت نطرون فلفرل گررد   بنوشند و اگر از خارج زبل کلب و انسان دزبل خطاف طال کنند جائز است و نوشادر خردل ع

پودینه سوده بدهند یا در ماءالعسل حل کرده غرغره کنند و ایضاً غرغره نمایند برب جوز متخردر بمرروز زعفرران قردر  از آب     

مرع   بادیان و یا سرگین خطاف نیم درم در آبیکه عاقرقرحا جوشانده باشند مالیده غرغره نمایند و یا با آبیکه در آن حلبه و بادیان

اندکی عاقرقرحا جوشانیده و یا بماءالعسل منزوج و با آب مطبوخ عاقرقرحا و مرزنجوش و عدس غیر مقشر و قردر  زعفرران و   

بدان حلق و خارج از او خرفه کلب بعسل سرشته طال نمایند و بگیرند خرد کلب یکدرم زعفرران نریم درم گرل سررخ دو درم و     

عسل و آب بادیان حل کرده غرغره کنند و در خرءالکلب و زعفران و زنجبیرل و خرردل و   باریم سائیده نیم درم از آن در ماء ال

مازو و پوست انار مساو  سوده در حلق بدمند و گویند که طبیخ بیخ سوسن و کااهر قوه و کاا قر الیهود غرغره طبریخ زوفرا    

الزجاج و یا برتخم کرنرب برا آب نیمگررم و یرا      بماءالعسل و یا مراره دجاج بعسل و یا آب حشیشه  گل سرخخشم و انجیر و یا 



137 

 

غاریقون بمفتنج و یا سماق بسکنجبین یا بماءالعسل و یا آب کرنب نبطی بسکنجبین و یا مراره جمل و یا خمیر نان برا پوسرت   

باریرم   انار جوشانده و ضماد پیخال رخمه بسرکه حل کرده و کاا عصاره قثار الحمار بعسل و کاا قطران و کاا بعرشتا اعرابری 

سائیده با آرد جو آمیخته و بطال  کهنه سرشته و کاا ماد خطاف و کاا تخم کرنب و شرب و غرغرره اشرق و لطروخ و غرغرره     

مراره سلحفات و یا تعطیس بکندش و یا برگ فلی و یا قسط و یا مرزنجوش و نخنم با آب پیاز و بازیافت رطب هر واحد نرافع  

تها  علت قروطی مصنو  از روغن سوسن یا روغن حنا و موم سفید ب بیرون حلق طال خناق بلغمی و محلل ورم است و در ان

نمایند و بچوبی که بر سر آن پارچه نرم نازک پیچیده باشند گلو را صاف نمودن مفیدسرت و اگ علرت کهنره گررد دارچینری و      

قویه نمایند و گویند که در خناق بلغمی مطبروخ   حلتیت بران بپاشند و یا تنقیه بلغم بحب قوقایا و ایارج و مانند آن و بحقنه ماده

بادیان بیخ بادیان خطمی خباز  پرسیاوشان گاوزبان اصل السوس مویز منقی ده دانه و گلقند سه توله دهند و روز مسهل تربد 

دانره  شش ماشه زنجبیل یم نیم ماشه سنا یم توله مغز فلوس خیارشنبر شش توله افزایند و گراهی در انتهرا  انجیرر هفرت     

بادرنجبویه چهار ماشه فقا  اذخر چهار ماشه اضافه مبکنند و در شرکت دماغ از نزله و غیره اسطوخودوس و گرل بنفشره زیراده    

کنند و از بادیان بیخ بادیان اسطوخودوس بزرالبنج کوکنار هریم یم توله غرغره کنند و صندل رسوت گیر و گل ارمنی در ابتدا 

ط یم توله برا  غرغره کافی میشود و غرغره بمطبوخ عاقرقرحا زنجبیرل دارفلفرل مسراو  برا     ضماد نمایند و گاهی خردل فق

سکنجبین عسلی و کاا بطبیخ انجیر اصل السوس مغز خیارشنبر ترنجبین نافع و در انحطاط غرغره بماءالعسل و نفروخ سررگین   

سط قمع بنحو  که در حلرق داخرل گرردد و در    خطاطیف با نوشادر نرم سوده عجیب النفع است و گرفتن بخار طبیخ فودنج بتو

نیوقت فائده تمام دهد و آشامیدن هر صبح جالبی از بادیان سه درم و غاا مزوره ماش و نخوداب یا شریره مغرز برادام شریرین     

ز سازند و چون بسبب استعمال مسخنات در حلق خشونت بهم رسد شیر تازه دوشیپده با روغن گل درهم نموده غرغره نمایند و ا

خارج بابونه شبت اکلیل الملم زعفران بروغن نرگس یا ناردین طال کنند و اگر ماده جمع شود برا  نضج و انفجار بوره ارمنری  

بطبیخ انجیر حل کرده غرغره نمایند و یا نفوخ نمایند در حلق حلتیت و بورق و نوشادر در نرم سوده تا منفجر گرداند و یا از تخم 

رسنگار و حلبه مکه یم توله و نوشادر سهاگه و ریوندچینی مکو نه ماشه غرغره کنند کره در یکرروز   شبت و تخم مرو و تخمها 

انفجار حاصل شود و غرغره خمیر ترش با نمم طعام و همچنین لعاب کتان و جامعه با نمم اندرانیب و از بیرون طال  زفت و 

بشکافد و همچنین خمیر ترش سه تولره و عسرل دو   نطرون و خردل و سداب هریم نه ماشه در عسل آمیخته در یم ساعت 

توله و ریوند چینی یم توله همین فائده دارد و اگر از جددار جندبیدستر هریم هفت ماشه گرل عاشرقانه یرم تولره در بررگ      

-نهسنبهالو افتیمون هند  سائیده ضماد کنند و باالش ضفر  شکم شکافته بندند و بعد یکپاس تجدید آن نمایند و در یم شبا

روز شکافته ریم برآید و چون منفجر نگردد و البد عسل بالد در حلق طال نمایند تا زخم گردد و زرداب تراوش نماید و برآیرد و  
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غرغره بعد از برآمدن زرداب بسرکه و عسل برا  قطع ماده نافع است و ایضا بعد از انفجار روغن ماده گاو و آب نیمگرم و عسل 

امه پاک شود پس جهت اندمال آن این ذرور بکار برند دم الخوین صمغ عربی حب االس حجر اللبنری  غرغره کنند تا از ریم بتم

مرداسنگ مغسول پوست انار و الیتی هریم سه ماشه ده حمام یم تیم توله و ایضا سیاهی تا به و نمم اندرانی و ایضرا دوده  

یان پوست انار والیتی همه برابر انگشت شهادت بدانجا حمام شب یمانی نمم اندرانی هریم سه ماشه و ایضا وشادر سهاگه بر

رسانند غاا نخوداب صرف با شوربا  مرغ دهند و هرگاه از استعمال مسخنات خشونت و سوزش در حلق پدید آید شیر ماده گاو 

 .نیم آثار روغنزرد چهارم حصه آمیخته نیمگرم غرغره نمایند 

 عالج خناق سوداو 

ل ماده تخفیف اعراض و اخراج خون بقدر مطلوب نمایند و در  رگ وسیع گشایند تا سودا با خرون  اول فصد باسلیق برا  تقلی

نیز مندفع گردد و حجامت ساقین کنند و پایها و ساقها با آبیکه در آن سبوس گندم و خطمی و بابونه پخته باشند مترواتر بسریار   

اخل کرده بنوشند یا ماءالشعیر بشربت بنفشه یا شربت نیلروفر و  بمالند و عناب و گاوزبان اصل السوس گل بنفشه وشانده نبات د

روغن بادام بیاشامند و لعاب گاوزبان با شربه ماکوره یا شکر نیز مفید و بعد تلیین و ترطیب ماده از نضج سودا تنقیه آن بمسهل 

ر و سرفید هرکردام دو درم عنراب    سودا و حب افتیمون نمایند و یا حقنه کنند باین نو  سنا  مکی پنج درم قنطریون دقیرق تر  

سپستان انجیر زرد هر کدام ده دانه مویز منقی ده درم اکلیل الملم یم کف بادیان مرزنجوش هرکدام دو درم همه را در سره  

رطل آب بپزند تا بنصف رسد مغز فلوس خیارشنبر پانزده درم آبکامه ده درم روغن زیت یاسمین هر کدام ده درم بوده ارمنی نیم 

شحم حنظل ربع درم اضافه نموده بکار برند و در نسخه او  اصل السوس سه درم بابونه شبت هر واحد یم کف حلبره ده  درم 

درم زیاده است و گویند که استفراغ بحقنه متوسط یا بمطبوخ افتیمون و ایارج فیقرا نمایند و در حمرام داخرل کننرد و اطریفرل     

و کوکنار گشنیز خشم تخم کتان هر یم چهار  الثعلب عنبب بنوشند و غرغره صغیر ورده باالیش عرق شاهتره عرق عن الثغل

ماشه جوشانده صاف نموده حضض مکسی شش ماشه سوده پاشید بکار برند و یا تخم کرنب و مرور کتان و یا مویز و انجیرر و  

جوز که بلعاب حلبره و مغرز فلروس    حلبه جوشانیده و غرغره کنند و یا بمطبوخ شبت و تمام و کاا بمر  و طبیخ انجیر و یا رب 

خیارشنبر در آن حلکرده باشند و یا بحالب گرم و ماءالعسل ومفتنج و یا بطبیخ اکلیل الملم تخم کتان و بابونه و حلبه و یا بشیر 

تازه که انجیر در آن جوشانیده باشند غرغره نماینرد و بهتررین تردابیر غرغرره لطروخ از داخرل و خرارج بردوا الحرمرل اسرت و           

دواالخطاطیف محلول بماءالعسل نیز نافع و حلبه و تخم تان ضماد سازند و اگر بابونه شبت زعفران اکلیل الملم کوفته برروغن  

نرگس خمیر کرده بر خارج ورم بندند و ورم صلب را نضج دهد و یا حلبه و تخم کتان و شبت بابونه و برگ کرنب و تخرم آن و  

یه بط گداخته آمیخته بر خارج حلق طال کنند و گویند بررا  درم کره بصرالبت رسرد     مرزنجوش کوفته بیخته روغن نرگس و پ
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اند اندکی خمیرر اضرافه غرغرره نماینرد و یرا      انجیر بستانی حلبه در آبیکه فلوس خیارشنبر مالیده باشند بجوشانند و صاف نموده

ضافه کرده غرغره کنند و اگر بزرکتان عدس مقشر نو  تمرهند  مقشر گل سرخ تخم مرو جوشانیده صاف نموده رب السوس ا

حلبه هریم پنج درم انجیر زرد و عناب سپستان مویز منقی هریم بست درم پودینره مرزنجروش صرعتر هریرم دو درم در دو     

رطل آب بجوشانند وقتیکه یم زائل بماند مغز فلوس ده درم مالیده صاف نموده سه درم رب انار شیرین داخرل نمروده غرغرره    

ورم حلق وقتیکه مائل بصالبت باشد نافع است و ضماد مقل در لعاب دهن صائم حل کرده و غرغره خمیرر نران در    سازند برا 

آب حلکرده ربع آن روغن بنفشه افزوده نافع ورم صلب است و دیگر اطلیه و اضمده محلله انچه در سرطان و خنازیر بیاید بعمل 

 یرین و پرهیز از کالم و فریاد بر پشت خوابیدن اغایه مولد سودا نمایند آرند و غاا ماءالشعیر بشربت بنفشه روغن بادام ش

 

 عالج ذبحه

گویند کسی که بشب تشنه بخسبد صبا  نهار آب بنوشد کثر آنرا اینمرض افتد و همچنرین کسری را کره گریره آیرد و خرود را       

گاشت بعمل آرند و گویند که تا حصول نضج نگاهدارد و بالجمله از فصد وتنقیه و غرغره بنوعی که در خناق دمو  و صفراو  

گاهی فصد کنند و ده درم یا پنج درم حسب حال خون بگیرند و گاهی تلیین بماءالفواکه یا مطبوخ یا نقو  او نمایند تا مع بقا  

از قوت مقصود حاصل گردد و گویند که پوست هلیله زرد جوشانیده بدان غرغره کردن نافع است کسی را که چرون آب خرورد   

و  الثعلب عنببینی او برآید و ایضا گویند که غرغره با آب انار و سرکه تند و یا آب سماق و یا برب توت و آب گشنیز تازه و برگ 

عدس و فلوس خیارشنبر نمایند و اگر مطلقا چیز  از گلو فرو نرود مجمه مهره دوم عنق گاارند و برزور بکنرد ترا قردر  گلرو      

د بعد تنقیه کامل اگر امر مول بتواتر نفس و شدت احتناق گردد ضمادات جاذبه که ماده را از داخل بگشاید و بلع چیز  میسر آی

بخارج جاب کند مانند بوره قسط و جنوبیدستر و کبریت بر خارج حلق استعمال نمایند و گویند که طال  مراره جاموش و کراا  

یایی بطبیخ عدس و رب توت و شربت و غرغره خیارشنبر و ضما آب پیاز و کاا قطران و کاا نوشادر محلول با آب و غرغره موم

ترین خناق اسرت و  خشخاش سائیده جوشانیده بعد حلق راس بر یا فوخ نیز نافع است و در معالجه او تمهل ننمایند که این رد 

ون ورم تحلیرل یافرت و   چون از روز چهارم گاشت امید انفجارست باید که بشیر تازه لعاب تخم مرو و خمیر غرغره نمایند و چر 

حلق گشاده گردید و بلع آشامیدن باید که هر صبح آب نقو  مشمش پنجاه درم گاهی با شکر و گاهی با ترنجبین یا شیر خشت 

دهدرم بیاشامند نباید که نگاارند که طبیعت محتبس و غاا ماءالشعیر بروغن بادام یا حریره آرد جو شریره مغرز برادام شریرین و     

ها  لینه مطیفه حرارت بعده گوید که فصد قیفالین و اخراج خون اندکی بنابر ابقا  قوت و تلئین طبیعت بحقنهروغن آن طبر  

معادوت فصد روز دوم و غرغره بماءالشعیر گرم و اگر قدرت غرغره نبود ریختن ماالشعیر در حلق بعرد امسراک سررد مریالن او     
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ن بود غرغره بماءالشعیر و شربت خشخاش و یرا بررب غروره و رب    بسو  خلف نافع بود و چون مرض کم گردد و غرغره ممک

توت مدام نمایند پس هرگاه مرض نقصان پایرد و امکان تکلم خفی حاصل شود و قوت باقی بود فصد مرتبه سوم نماینرد و در  

ندک اندک فررو رود  اخراج خون اسراف نکنن و غرغره ماکور بکار برند و چون دهن بگشاید در حلق او ماالشعیر در هر ساعت ا

هنگامیکه ماءالشعیر از معده او در گارد غرغره نمایند و آنچه درین علت بعد انفتا  طریق و امکان غرغره استعمال کرده میشود 

و آب هندوانه و لعاب بزرقطوناست کهمه را درهم نموده دائم شرب و روز ترا ایرام نضرج غرغرره کنننرد و        الثعلب عنبآب برگ 

حسن الت تیر درین مرض است و در آخر علت غرغره بشربت آنار که اب او مع حب و شحم کوفته گرفته باشند بنوشند این دوا 

و اندک نوشادر آمیخته بعمل آرند و چون امر صعب گردد و مرض از چهار روز بگارد و از حلق و مر  چیز  فرو نرود باید کره  

ند و مرضعه مادر دختر از پستان خود در دهن او شیر بدوشد اگر سرفه مریض را بر پشت بخوابانند در خانه سرو و دهن او بگشای

نکند و این امر بران دشوار نباشد برو  دوام نمایند که علت او زائل گردد انید صحت است و چون دهرن او پرر گررده و انردک     

بنشانند ونظرذ نماینرد بسرو     حرکت دهند تا بتدریج از گلو  او فرو رود و پس یکساعت او را مهلت و راحت دهند بعده راست

نفس او اگر تنفس از بینی تنها نماید و نتواند که از دهان نفس کشد باید که او را فصد نماید چند دفرع و برر حلرق او از خرارج     

ضماد قیروطی روغن بنفشه و روغن خیر  گاارند تا ماده را بسو  ظاهر جلد جاب نماید و گااشتن خرقره در روغرن بابونره و    

نمایرد و بهرر حیلره کره     یت آلوده بر حلق نیز نافع لیکن روغن گل مناسب نیست زیراکه گاه رد  ماده بسو  داخل میروغن ز

ممکن بود ماده را بسو  خارج جلد و خالف جهت جاب کنند و اگر قوت باقی و نفس نیکو و قو  باشد باکی نیست که حقنره  

شعیر و آب چقندر و آب سبوس و خطمی و روغن گل و روغن بنفشره و انردک   نمایند دو مرتبه یا سه مرتبه بحقنه پالینه از ماال

بورق و شکر سفید بقدر مناسب محلول و اگر این تدابیر نیز سود  نبخشد و در حلق او چیز  فرو نرود و مررض از چهرارم روز   

باز نموده و کف دست را بر وسط  گاشته باشد مریض را بر مخده بلند بنشانند و سر او را راست مستقیم بدارند و دهن مریض را

سر او نزد محدوده گااشته سر او اندک بسو  حلق مائل سازند که بدبن تدبیر اندک حلق او گشاده میگردد پس ماالشعیر رقیق 

که در آن ربع وزن او لعاب بزرقطونا و اندکی شکر باشد نیمگرم بقاشق  یا بکوزه لوله دار  که لوله آن نزدیرم لهراه او برسرد    

حلق او برند و علیل اندکی سرفه و حرکتی نماید تا اندکی بخلق او داخل شود و انعاشی در قوت و تقویتی در نفس اوبهم رسد ب

و اگر این فرو نرود و آب بحلق او فرورود نان خشم را در آب بخیسانند تا آنکه آب قوت آنرا اخا کند و جرعه جرعه از آن دائم 

و اگر این تدبیر نیز سود  نبخشد و مطلق چیز  در حلق او فرو نرود دو ورم بحرال خرود باشرد     بخورانند تا حفظ قوت او نماید

دلیل کمال صعوبت علت و آئل بدوامرست یا تقیح و یا هالکت بسقوط قوت و درین علت بعضی اوئل گااشتن محجمره میران   

و هر دو عضل ساق پا بررا  جراب مرادخ     کتفین و تحت تدهین و شرط ساقین و گااشتن محجمه بران هر دو و بستن بازوها
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اند ایضاً طبر  نوشته که زنی را این مرض عارض شده بود او را غرغره بسرگین سرگی کره اسرتخوان    بخالف جهت امر نموده

پاچه و فقرات گردن خورانیده بودم چند دفعه امر نمودم ورم او تحلیل یافت و باید که سگ را بسته سه روز متوالی چیز  دیگر 

د نخورانند سودا  استخوان پاچه و رقبه گوسفند که مفیدست نه سرگین سگی که گوشت سبا  و داب خورده باشد که مهلم با

است و از سرگین سگ ماکور قو  گرفته در رب توت و یا رب جوز یا هردو باهم حل نموده بدان غرغرخ فرمایند و اگر نتوانرد  

آن دوا بطرف حنجره و لهاه مریض بر سد قوت دافعه بجهت اذیت آن بمقاومرت   که غرغره نماید در حلق او بریزند زیرتکه ون

دفع آن درآید و قائم مقام غرغره گردد ولیکن زیاده از یم دفعه این را استعمال ننمایند که سربب تحریکقروت خروف هالکرت     

ق و مدارا استعمال نمایند که این دوا است و بلکه بگاارند مریض را تا استراحت یابد و نفس او ساکن گردد پس مرتبه دیگر بر ف

تاثیر نیم دارد و فعل این ازقبیل خواص است و نیز او گفته دیدم که ابوماهر در هنگام صعوبت مرض آب عصی الراعری و آب  

برگ بزرقطونا و آب برگ بارتنگ و آب برگ بنفشه و آب برگ خباز  و آب برگ خطمی تازه گرفته و همره را یکجرا بانردکی    

جوشداده و قدر  سرگین سگ که دو مقدار نوشادر باشد آمیخته و صاف نموده با رب تروت و عصراره سوسرن ممرزوج      نوشادر

نموده غرغره کنانید بهر نحو و هر حیله که بحلق مریض رسد صحت یافت و ا  از تدابیر آخر این مرض است و بساسرت کره   

ث تقویت آن و عدم حدوث غشی از فرط جو  گردد و بعض ضماد کعم محلول با آب سیب شیرین و گالب بر معده مریض باع

 اند و جالینوس این را بکار نموده بجهت شدت بشا عت آن آوائل تجوید استعمال فضله انسان نموده

 عالج خانقه

میرد بجهت ضعف و اند با آنکه عالجش فصدست و حنین ابن اسحاق گفته اگر فصد نمایند دفعته میجمیع اطب اجما  نموده

میرد و بخناق و طبر  نیز مصدق قول حنین است و میگوید که بهتر آنست که اسهال ختناق و اگر ترک نمایند فصد را نیز میا

فرمایند اگر ز ابتدا  این علت هفتادو دو ساعت گاشته باشد عالج آن عالج ذبحه است و بعضی اطبا تجویز فصد دو رگ زیر 

اند و والد حکیم علو  خان شخصی را در روز اول از مرخص سر او نمودند و امر او هزبان در ساعتی که این علت بهم رسد نمود

صعب گردید بحدیکه نصف شب آن نزدیم بقطع نفس و اشراف بموت و اخناق گردید و در آن حال بفصد و رگ زیر زبان امر 

اعت تا صبح چکانیدندئد و قریب نمودند و بعد فصد حضض مکی را در آب بارتنگ حل کرده قطره قطره در حلق او ساعت بس

بچاشت آن روز ماءالشعیر رقیق با برگ بارتنگ و عدس مقشر مطبوخ اندک اندک در حلق او مقدار دو مثقال هر ساعت می 

ریختند و اول شب نیز این را مرتب ساخته در حلق ریختند بعض عوارض آن تسکین یافت پس سائر تدابیر ذبحه را بعمل 

دیگرب را خناق بهم رسیده بود و چوند اطبا بفصد قیفال یا فصد دو رگ زیر زبان او امر نمودند و از نبض و آوردند شفا یافت و 

سائر عوارض او دریافتند که اگر او را فصد نمایند در همان ساعت بمیرد ازین جهت منع از فصد نمودند و در شیر بز تازه دوشیده 
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سرگین سفید سگ حل نموده چند قطره در حلق او چکانیدند و چند ساعت مهلت سفیده رقیق بیضه مرغ و لعاب بهدانه و قدر  

داده باز چکانیدند و همچنین تا صبح نمودند وقت اشراق ورم او منفتخ گردید و چرک از آن برآمد و نجات یافت بالجمله مدار 

ن وفا نمایند فصد واجب است و فصد درین علت و جمیع علل مالحظه وفا  قوت است که اکر قوت قو  باشد و با خراج خو

 اگر وفا ننماید واجب است که از آن حار کنند 

 عالج خناق کلبی

که خناق حادث از ورم عضالت داخل حلق یا زوال فقره از فقرات گردن است و این بدترین اقسام خناق است و در اکثر قبل از 

بعد از چهارم روز فصد و مسهل و حقنه بعمل آرند و فصد  اند بهتر آنست کهسازد اله اینجاست که گفتهچهارم روز هالک می

رگ زیر زبان بعد فصد عام درین نو  نافع است در آن تاخر نکنند بلجمله درصورت ورم عضالت حسب ماده تنقیه  از فصد و 

جاذب و محاجم  حقنه و دیگر تدابیر بدستوریکه در اقسام سابق ماکور شد بعمل آرند و در جاب ماده بسو  خارج بوضع اضمده

زیر ذقن مبالغه نمایند و ایضاً جهت جاب ماده با سفل محاجم با شرط بر ساقین گاارند و حل طبیعت بحقنه که در ذبحه بکار 

نمایند و اگ قوت وفا نمایند فصد جهت مواد بکار برند و اگر ممکن بود ورم را بمیل نهادن بشکافند و در حالت زوال فقرات اول 

مثال اگر سبب زوال ضربه یا سقطه یا ورم یا تشنج امتالئی یا ماده حاد باشد بزود  فصد نمایند و مسعل و حقنه  ازاله سبب کنند

ها نیز بکار برند و اگر مشاهده واجب کند بدوطرف گردن حجامت کنند و جائیکه ریح غلیظ و بعمل آرند و در ورمی غرغره

یت کند و حاجت فصد نبود مگر بضرورت و آنجا که تشنج یابس باعث آن رطوبت مزلقه بسبب زوال فقره باشد مسهل بلغم کفا

پایر نبود بعد ازاله فقره زائله را اگ ممکن باشد بادخال انگشت در حلف دهند موضع بر فق یا بحبسی نفس یا بود اصال 

قطونا یا مازو پوست انار بگااشتن ضماد قابض جاذب بر فقره گردن مثل صبر و مغاث و مرو اقاقیا و سریش ممزوج لعاب بزر

قزط آس زاج اساکفه در سریش گداخته آمیخته بر خرقه طال نموده گاارند تا فقره را بکشد و بموضع خود رو نماید و اگر بعد رد 

فقره بانگشت یا با اله که مخصوص این کارست این ضماد نمایند آنرا بر همان هیئت محفوا دارد و بهتر آنست که بدست یا 

ندهند و بر ضماد و ادویه قابضه و الزقه اقتصار کنند و شاخها بر آن موضع نهادن و بزور مکیدن نیز انجااب فقره  آله حرکت

میکند و بر تنفس و بلع یار  میدهد و اگر در زوال فقراتی مرض از چهارم روز گاشته باشد و چیز  در گلو فرو رود و دست و 

گردد امید خالصی مریض ازین مرض است لیکن گردن او کج ماند و التفات بچپ پا  علیل را خدر بهم نرسد و حس او باطل ن

و راست باشد پس بهتر آنست که بعد از چهارم روز که فصد و حقنه کرده باشند غرغره برب سیب و رب غوره و رب پوست 

  بود باز فصد و احتقان گردکان تازه و شربت توت مجمو  و یا آنچه بهم رسد استعمال کنند و اگر ممکن باشد و قوت قو

بحقنه لینه نمایند و اقتصار بر شرب ماءالشعیر حسو بدل طعام تا قوت در موضع بهمرسد و عالمت قوت آن زوال الم است و در 
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اطفال نیز رد فقره زائله بادخال اصبع در حلق یا بحبس نفس و یا بضماد ماکور نمایند و طبر  گفته که فقرخ گردن طفلی بچا 

ه قطعه از جلد که در آن قیر بود و بدان آلوده با آفتاب گااشت تا گرم شد و قیران بگداخت گرماگرم بر گردن او شده قابل

نویسند که این لزوق بصاحب کزاز نیز بعمل آمده و چسبانید چون خشم گردید فقره او بجا  خود آمد و بعض متاخرین می

آنجا که سبب خناق ورم یا زوال  تتمه و غرغره و غیره عالج این نو  استبسیار نافع شده و بالجمله اکثر عالج ذبحه از فصد 

فقره نباشد بلکه بسبب استرخا  عضله حنجره یا یبوست عضله داخل حنجره ورم و ریم متولد و ریه و فضا  سینه و یا گرم 

خوردن اشیا  خانقه و شمبیه و یا  معده و امعا و یا انجماد شیر در معده یا انجماد خون در معده و امعلی دقیق و غیره و یا

استحمام متواتر عارض شود عالج همه ازاله سبب است بدانچه در مقام هریم مسطور گردد و آنچه از کثرت استحمام بود 

شربت لیمو و نارنج دهند و ایضا در یبسی آب انارین بشربتن بنفشه یا ماالشعیر بشربت بنفشه و روغن بادام دهند و در دوا  

شیر جامئ تنقیه معده از دوا  خانقه و شیر جامد ضرورست و اگر از احتباس استفراغات معتاده مثل حیض و خون  خانق و

بواسیر باشد در اول فصد صافن و حجامت با شرط ساقین و فخدین نمایند و مطبوخ مشکطرا مشیع یا پوست خیارشنبر دهند 

 ور شد بعمل آرنددرثانی اضمده و اطلیه بخورات مفتحه که در بواسیر ماک

 

 

 اورام خارج حلق

گاه باشد که آماس بیرون گلو افتد از یم جانب یا هر دو بیشتر اطفال را عارض گردد و ماده آن در اکثر بلغمی بود و گاهی 

و دمو  بود اگر رنگ و همرنگ بدن و درد کم بود بلغمی باشد و اگر رنگ او مائل بسرخی و با درد زیاده و تب بود دمو  باشد 

فرثق درین ورم در خنزیر که بگلو عارض شود آنست که آن بدون درد با صالبت بسیار بود و صاحل کامل گوید که هرگاه ورم 

در دمو  فصد سرور کنند از طرف ورم و اگر ممکن  عالج خارج حلق عارض شود باید که تدبیرش بعالج اورام ظاهر نمایند

نه توله عرق شاهتره پنج  الثعلب عنبعاب بهدانه شیره عناب شیره تخم کاهو در عرق نباشد زالو و یا حجامت قفا بعمل آرند و ل

سبز یا گالب یا سرکه  الثعلب عنبتوله برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و جددار گیرد در سوت با آب گشنیز سبز یا آب 

جو و آب گشنیز سبز نمایند و اگر بسبب جوش خون در سائیده ضماد کنند و یا تبرید لعاب بهدانه دهند و ضماد گل ارمنی آرد 

آخر فصل ربیع از حرارت لطیف ماده سیالن نموده بر گلو و گوش افتد و درد بشدت باشد و بلع لعاب بسبب تبخاله گلو دشوار 

گاو زبان گردد در فصد سرور دزلوتمهل و توقف نکنند و تبرید لعاب بهدانه شیره عناب شیره گشنیز خشم شیره کاهو عرق 

عرق نیلوفر شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و طال  نرو با آب گشنیز سبز سائیده باال  گلو طال سازند و یا عوض او 
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سبز یا گشنیز سبز بر ورم گلو ضماد کنند و برا  تبخاله غرغره  الثعلب عنبجددرا حضض صندل سرخ گل ارمتی مساو  با آب 

ب برگ حنا و شیره کاهو با آب سوده نمایند و برا  درد گوش شیاف مامثا یا مهار در با آب لعاب اسپغول و آب گشنیز سبز آ

شربت  الثعلب عنبسبز سوده در گوش چکانند ووقت شام لعاب بهدانه عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق گاوزبان عرق  الثعلب عنب

شاهتره بعرق شاهتره جوشانیده شیره کاهوشربت نیلوفر  نیلوفر خاکشی دهند و اگر ورم خارج گلو برخاسته مثل دائره باشد عناب

داخل کرده بنوشند و مو را بروغن گل گداخته مرداسنگ رسوت سفیداب کاشغر  سوده شیره مغز تخم کدو ممزوج نموده مثل 

هند ضماد مرهم ساخته بر گلو گاارند و یا اصل السوس بنفشه تخم خطمی خیارین کوفته جوشانیده نبات سفید داخل نموده بد

تازه سوده نمایند  یا عناب گل بنفشه شاهتره جوشانیده شیره تخم خیارین شیره تخم کاهو شربت  الثعلب عنبجددرا با آب 

بنفشه خاکسشی داخل کرده بنوسند یا گلسرخ گل بنفشه در عرق شاهتره جوشانیده شربت نیلوفر داخل نموده خاکشی پاشیده 

شاهتره جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه آمیخته بنوشند و مغز  الثعلب عنبناب بنفشه بیاشامند و در آماس گلو و زبان ع

فلوس در عرق بادیان حلکرده نیمگرم بر گلو طال نمایند غاا دال خشکیه یا شله کچهر  یا آش جو اگر در ورم تخفیف نشود و 

است و نقو  عناب سپستان گاوزبان اصل  اکل و شرب متعار گردد درد در گوش نیز باشد فصد دوم یا پس گوش از بدیات

السوس خطمی بهدانه در آب گرم خیسانیده شیره کاهو شیره مغز تخم شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و غرره 

عدس مسلم گلنار کزمازج گشنیز خشم اصل السوس برگ حنا آمله کوکنار در آب جوشانیده غرغره و ضماد نیز بکار برند و از 

خطمی گل بابونه گل بنفشه کوکنار اکلیل الملم در آب جوشانیده بخور گوش نمایند و اگر احتیاج باشد در گوش آب برگ گل 

نیب کنند و یا گل خطمی گل بابونه سائیده در مغز فلوس در شیره بادیان حل کرده آمیخته نیمگرم ضماد کنند و دیکگر اضمده 

که در اورام خواهد آمد نیز برا  ورم گلو آزموده است و اگر ورم نضج یابد یکروز  محلله بعمل آرند و ضماد تخم خشخاش و شیر

بر آن چسبانیده بعده بهرته برگ نیب بر آن نهند و اگرنشکافد نشتر زنند مراهم مدمله نهند و گاهی این ورم خودبخود منفجر 

در گوش گاارند و در ورم  بلغمی جوشانده اصل آید درینصورت فتیله شهد و انزوروت میشود و ریم از اندرم گوش نیز برمی

 الثعلب عنبمویز منقی با گلقند بدهند و گیرورسوت زنجبیل ریوند چینی مغز فلوس با آب  الثعلب عنبالسوس بادیان پرسیاوشان 

ماد نمودن تازه  کنند و برگ بانسه گرم کرده بر ورم گلو بستن مفیدست و کاا گلی نزدیم بیخ درخت آگ باشد در آب پخته ض

و برگ آگ گرم کرده باال  آن بستن نافع و یا گیرمند زنجبیل صابون هر سه برابر سائیده ضماد کنند و یا تخم سرس کالی 

زیر  فلفل سشیاه و یاحلبه گل دیگدان فلفل گرد با آب ضماد و یا ریوند چینی کالی زیر  هلیله سیاه فلفل گل ملتانی حلبه 

توله با آب پخته نیمگرم ضماد نمایند که ورم گلو و رخسار را مفید است و در نسخه دیگر گیروز  مساو  کوفته بیخته بقدر یم

کالی زیر  مچ سیاه گل کهر یا مساو  با آب سائیده نیز ورم گلو  الثعلب عنبو زرد چوب آمله عوض فلفل و حلبه است و ضماد 
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ست درخت سرس عدس مسلم .صندل سرخ زیره سیاه پ و خناق را نافع است واگر قو  خواهند مغز تخم کدو  تلخ گیرد

فلفل گروکانی زیر  کریله خشم تخم شبت مساو  درسرکه سائیده نیمگرم ضماد کنند که برا  ورم گلو مجرب است و اگر 

قریب نضج باشد حلبه تخم کتان گل خطمی گل بنفشه تخم مرو جددار کوفته در آب نیمگرم سائیده کنند و باالیش برگ 

گرم کرده بندند تعلیم اکثر خنازیر نیز در گلو نیز پیدا میشود و در اورام مطلق مسطور واهد شد و گاه باشد که گلو بغایت تنبول 

عظم وانتفاخ پایرد و آنرا بهند  گهنیگاه گویند و آن کمتر عالج پایرد و چند نسخه که آنرا نافع است مسطور میگردد بگیرند 

ال  آن زرد  و سفید  بیضه حل کرده طال نمایند و باالیش سرگین کرکس حل کرده طال آهم و بر پارچه ضماد کنند و با

ساخته بر گلو بندند و باال  آن پنبه ببندند که عظم خصیه را نیز مجرب است و یا برگ شیراز  با مساو  نمم شور در خریطه 

ار در بول ماده گاو سائیده نیمگرم بر گلو ضمادنمایند و باریم کرده برومال بر گلو بندند بمرور ایام نفع میکند و یا بیخ ادها جه

باالیش برگ پان بنگله نهادن بربندند روز سوم گشاده ضماد تازه نمایند و یا بیخ گیاهی خرد یا جند دارفلفل سیاه با آب سائیده 

گیرند و در ظرفی نهاده باالیش نیمگرم ضماد نموده باشند و یا روز یکشنبه بچه مار یا مار کوچم از هر قسم که باشد سالمت ب

گل پر نمایند و تا مادران پنهان گردد پس آن ظرف را در زمین دفن کنند و بد چهل روز برآورده کل دور کرده حلقه مار را سالم 

 برآرند در پارچه سفید تعویا نموده بر گلو بندند که بالخاصیت نافع است 

 ورم لوزتین

قوم است و تا به بیخ گوش رسیده و بعض متقدمین ورم حادث این هر دو غده را لوزتین یعنی آماس دو غده که هر دو طرف حل

اندو در حقیقت نوعی از خناق است و درد بموضع لوزتین اکثر نزد بلع الزم است و فرق میان ورم نامیده و بفصل علیحده نوشته

آرد و طبیب در حلق او نظر کند ورم در هر لوزتین و ورم عضالت داخلی اینست که چون مریض دهن بگشاید زبان بیرون 

پهلو  مالذه دیده شود و چون در عضالت داخلی باشد هیچ بنظر نیاید و آتن خالی از چهار سبب نیست یا دمو  باشد یا 

صفراو  یا بلغمی یا سوداو  و تشخیص هر سبب مثل اقسام خناق ورمی نمایند از رنگ ورم و زبان و طعم دهان و غیر آن و 

ج آن نیز مثل انوا  خناق است و شیخ الرئیس لوزتین را در فصل ورم لهاه ذکر نموده و گفته که عدس گلنار هر واحد پنج عال

جزو شیاف مامیثا زعفران قسط هر واحد یم جزو جوشانیده صاف نموده نصف او رب توت است و ربع او عسل آمیخته غرغره 

دن آن مثل قطع لهاه نیز نوشته و طبر  عالج اقسام این ورم چنین نگاشته کردن مجفف اورام نفانغ و منقی آنست و قطع کر

که اگر ورم دمو  بود فصد قیفالین نمایند اگر مانعی نباشد واال حجامت میان دو شانه کنند و بعد از آن حقنه جومقشر نیمکوفته 

سته انجیر زروسی جوشانیده صاف نموده و کف سپستان عناب با بابونه هر واحد یم کف برگ خباز  برگ چقندر هر واحد یکد

بقدر صد درم گرفته و هفت درم شکر و دو دانگ بورق سوده حل کرده روغن بنفشه بست درم داخل کرده برهم زده نیمگرم 
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بچند دفعه استعمال نمایند و اگر ورم تحفیف نیابد و خون غالب باشد اعاده فصد گرفتن خون بقدر ضرورت و یا گااشتن 

ق و لزوم ماءالشعیر با شربت عناب و غرغره بعدس مقش و گشنیز خشم و تخم کاسنی هر واحد یم کف تخم محجمه ب سا

کاهو قدر  جوشانده شربت عناب داخل کرده چند مرتبه متواتر کنند و بعد نضج و تغیر رنگ ورم بزرد  بشکافند و درصورت 

سازند و یکروز با آب نیمگرم و یکروز بطبیخ عدس و غیر آن بقیه اورام اندکی برب غوره  رب سیب و رب ریباس یکروز غرغره 

اگر ورم صفراو  باشد و غلبه خون نیز بود فصد اخراج خون اندکی نمایند و تلیین طبیعت اگر منحل نباشد و غاا . بعمل آرند 

برب غوره و توت سیاه  ماالشعیر دهند که جماز خشم در آن جوشانیده و رب غوره و رب سیب داخل نموده باشند و دائم غرغره

و سیب ترش و یا بطبیخ عدس ماکور نمایند و لزوم ماالشعیر نمایند و اکثر تدابیر آن مثل دمو  است مگر مبالغه در اخراج خون 

اند و بعد گشادن حلق و -و بعض اطبا درین نو  تجویز غرغره بچیز  که در آن پوست خشخاش و اندکی کافور باشد نموده

ورم بعض اوائل تجویز گااشتن ضماد بر حلق از بیرون برا  جاب ماده بظاهر جلد و تحلیل ورم از قیروطی زوال تب و بقیه 

روغن خیر  وروغن ناردین که در آن افاویه حاره کمتر باشد یا روغن سوسن یا روغن یاسمین و موم سفید بادخال اندک بابونه 

فراو  لوزتین و ذبحه و خوانیف مجرب است و اگر ورم بلغمی باشد حل اند و فی الواقع در اورام صکوفته بیخته در آن نموده

طبیعت بحقنه حاره و غرغره بمر  نبطی محلول در آن عسل و صبر و بعد از آن غرغره بچیز  قویتر از آن مثل عاقرقرحا و 

قدر  جوشانیده صاف  مویزج با رب انگور و مانند آن نمایند و از زوفا  خشم یم کف و عصاره سوسن و مویز منقی هریم

نموده غرغره کردن برا  ورم لوزتین حادث از رطوبت بلغمی جالینوس ذکر نموده و رب پوست سبز گردکان با عسل ساخته 

باعث تحلیل ورم بلغمیاست نه اورام حاره حلق که موجب زیادتی آنست و بعد ازین تدابیر بصورت بقیه ورم رخود تحمل استفراغ 

شرط کنند و اگر حرارت مزاج مریض مانع استعمال آن باشدحقنه بعمل آرند و پایها بمالند و حجامت بی تنقیه راس بحب ایارج

بر ساقین نمایند و بعد از آن اگر بقیه ورم باقی ماند لزوم غرغره بمر  کنند یا بگیرند انجیر زرد صد عدد یا کم و بیش و بابونه 

ر و ترنجبین کف و همه را جوانیده صاف نموده رب انگور داخل کرده کف و اصل السوس مقشر اندک و مویز منقی کف کبی

غرغرهنمایند و اگر قدر  ازین مطبوخ بنوشند نیز جائزست و چون دهن بگشاید و تب نباشد ضما قیروطی که در صفراو  

است و چون ماده  ماکور شد برا  جاب ماده بسو  خارج بکار برند و مالک امر در معالجه این علت جاب ماده با سفل بدن

و آب گشنیز تازه و  الثعلب عنببسو  خارج منجرب گردد و بطرف جلد میالن نماید غرغره باشیا  مبرده مقویه مثل آب برگ 

اشربه قابضه مثل شربت حب االس و غوره در یباس نمایند تا تقویت عضو و استحکام آن گردد ودیگر قبول ماده ننماید و بعده 

در روغن کنجد جوشانیده اندک خطمی آمیخته ضماد کنند که نضج و ترقیق جلد و انفجار آن کند و باطراف کاسنی کوفته 

بحالت عدم انفجار شق کنند لیکن شکاف بر عصب و عروق واقع نشود و گویندکه ضماد نسرین و کاا قطران و کاا خراطین 
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ن چرب کرده و غرغره اشق محلول در آب نیز سوخته مخلوط بعسل و کاا مقل ازرق و سبوس گندم در آن عنب جوشانده بسم

نافع است و اگر ورم صلب سوداو  بود تنقیه بدن بحقنه متوسط میان حد ولین ساذج نمایند و آنچه در بلغمی ماکور شد بدان 

نماید که غرغره کنند و تجفیف ماده بعالجات قویه نکنند و پرعیز از مولدات سودا نمایند و اگر اندک تب آید بتسکین او تعرض 

آن سبب تحلل ماده است و اگر تب زیاده گردد و خوف شدت مرض باشد فصد قیفال یا باسلیق کشانید و اخراج خون زیاده 

 نکنند و از تناول طعام غلیظ باز دارند و اگر بران اقدام نمایند امن از سرطانی شدن ورم و قتل او بخنق نباشد 

 اورام لهاه

  مختلف است بحسب اختالف اشکال او که اگر ورم طوالنی و همه اجزا  آنرا فرا گرفته باشد بدانکه آماس مالزه سمی باسما

آنرا عمود  و اسطوانی نامند و اگر مدد رداسر آن باشد فقط آنرا غبنی گویند و اگر در بیخ آن باشد فقط آنرا اصلی خوانند و 

بیشتر بسبب نزول نوازل ازسر بسو  آن حادث شود و اکثر اورام حار حدوث اینها یا از غلبه خون بود و یا صفرا یا بلغم و یا سودا 

دمو  و صفراو  بصبیان و شبان و در بالد جنوبی و فصل ربیع و صیف بهم میرسد و صاحب او وجع و ضربان در اقصا  دهن 

ان باشد واال زرد رنگ اقسام ماکوره چنان کنند که اگر آثار نزله یافته شود سببش هم تشخیص یابد و وقت بلع متاذ  گردد

لهاه ذاالقه دهان حسب ماده و دیگر عالمات بدستور  استدالل نمایند که در اقسام خناق مسطور شد و ایضاً معالجه او قریب 

بعالج خناق است و درینجا نیز عالج هر نو  از اقسام او مسطور میگرئد و در ابتدا  این ورم عالج بمس لطوخات برفق کنند و 

ستعمال نمایند که مس او با انگشت در غیر وقت آن بساست که دمو  بضرر گردد و ورم عظیم او که قلیل االتهاب بپر طائر ا

بود بران ادویه عفص استعمال نمایند و ورم ملتهب را آنچه شدید التبرید بود مثل آب عنبالثعلب و بزرد درد و گل سرخ صالح 

ب قویتر است لطوخ صمغ عربی و کتیرا او انزروت و نشاسته است و ایضاً گلنار است واین هر دو را فعل قویاست و آنچه درین با

دو جزو شب یمانی یکجزو کوفته بحریر بیخته در قاشقی که سرا در عرض مقطو  باشد استعمال نمایند و گاهی در آن زعفران 

ه بپر لطوخ کنند و همچنین آب انار ترش نیم جزو کافور ربع جزو زیاده کرده بطور لطوخ استعمال میکنند و ایضاً مازو و سرک

قابض و ایضاً شادنج و طباشیر و گل مختوم و گل ارمنی ورب غوره و ثمر شوکه مصر  و شب یمانی و بزرد استعمال کنند و 

عصاره انار شیرین مع پوست او با سدس وزن آن عسل بقوا غلیظ آورده لطوخ جیدست و باید که مع تغرغر قوابض اوامت غرغره 

نماید و اگر قوابض صالبت یا انعصار ا آب گرم نمایند که بعد این فعل قوابض در آن تلیین او میشود و منع تصلیب قوابض میب

مولم پیدا کنند در آن لعاب و ضمغ و کتیرا و نشاسته و ازنزوت و تخم خطمی وآب سبوس گندم و جو استعمال کنند یا گل سرخ 

از خارج آنچه مجف و قابض باشد مثل مازو و شب یمانی بعمل آرند و دوا  نافع در جمیع و سماق بساس او عسل بقوام آرند و 

اوقات و احوال شب یمانی سه جزو دو جزو قسط یکجزوست ضماد او بپرا استعمال کنند لهاه را بردارد و طال  آب انار مع 
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وشادر یکنیم جزو مازو و دو ثلث جزو زاج و پوست خجمس او عسل بقوام آورده نیز افع است و ایضا شب یمانی یم نیم جزو ن

سه جزو و چون ورم لهاه بانتها رسد یا قریب او بود هر نو  که باشد بادویه آن مرو سعد و زعفران و مانند آن و دارشیشعان 

زرد مع خاصه و فقا  اذخر عود بلسان و اشنه بطور لطوخ و غرغره استعمال نمایند و خصوصاً چون غرغره بطبیخ بیخ سوسن وب

عسل باستعمال آرند و در هر وقت روغن بادام در گوش چکانیدن نافع و اگر ورم لهاه و لوزتین جمع گردد مضبوخات که در 

خناق گاشت استعمال نمایند پس اگر وجع دوام کند ساکن نشود و معادوت اسهال کنند و اگر این کفایت نکند ادویه قو  

و نطرون سرخ و قنطوریون کوفته بعسل سرشته بران بمالند و تنها در دهان نگاهدارند و لتحلیل مثل عصاره قثاالحمار و کبریت 

اکر ورم صلب گردد بطول انجامد بران حلتیت محلول در عسل بمالند و شب یمانی حلتیت نوشار مساو  سائیده تکیچه میل بر 

گر این دوا خشونت پیدا کند اصل السوس جوشانیده لهاه گاارند و اگر از زمبین دوا با سکنجبین عسلی غرغره کنند جارهست و ا

میفختج آمیخته در دهن گیرند و جالینوس و فوس گویند که تعلیق حلتیت دو اوقیه عراقی در گلو برا  ورم لهاه و غیره و بقول 

ورم لها و  دیسقوریدوس تعلیق بیخ ذنب السد برا  تسکین وجع لهاه نافع و انطاکی گفته که کثرت مسواک بچوب اراک باعث

 بثور آنست 

 عالج ورم دمو  لهاه 

تدبیرش مانند قال  دمو  و خناق دمو  نمایند و فصد سررر و اگر مانعی باشد حجامت نقره درمیان هر دو شانه کنند و بعد از 

ب آن تنقیه نبقو  فواکه یا مطبوخ آن و استعمال مسکنات حرارت خون از اشربه مثل شربت عناب و توت و ریباس و سی

میخوش بلعاب بهدانه و اسپغول و شیره تخم کتهو و مغز تخم کدو و گشنیز خشم و قرص طباشیر بحسب حاجت و غاا 

ماءالشعیر و شربت عناب ومزوره عدس و ماش و برنج و کدو و برگ خرفه و کاهو و اسفاناج و خباز  و مطیب بروغن بادام و 

درابتدا مثالً برب توت یا ریباس یا بگالب سرکه نیمگرم و یا آب برتنگ و اطریه و استعمال غراغر و ذرورات و نفوخات رادعه 

و آب گشنیز سبز که در آن سماق مالیده جوشانده باشند غرغره سازند و برگ  الثعلب عنبآب گل سرخ کوفته افشرده یا آب 

آب خرفه و یا آبیکه در آن سماق یا پوست ببول یا ثمر آن جوشداده بدان غرغره کردن نیز نافع و ایضاً غرغره با آب انار ترش یا 

انار و یا گل سرخ یا کزمازجیا گلنار یا اقاقیا یا عدس حوشانیده باشند مفیدست و یا بگالب که در آن گل سرخ و پوست انار و 

ده در مازو و سماق و عدس و حب االس جوشانده باشند غرغره کنند و ذرور گل سرخ و صندل و زرور درد و کافور و گلنار سو

چمچه میل کوچم که دنباله آن بلند باشد نهاده برلهاه بمالند و نفوخ گل سرخ گلنار مازو سبز کزمازج صندل سفید سماق شیاف 

مامیثا عدس مقشر برگ سوس زردچوب مساو  نرم سوده بانبونه بدمند و اگر ماده اندک باشد ادویه شدید القبض استعمال 

یا سکنجبین ساده ممزوج آب نیمگرم و یا آب گشنیز تازه بشربت توت نمایند و اگر ماده ننمایند بلکه غرغره گالب و سرکه 
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بسیار باشد ادویه شدیدالقبض بعمل آرند مثل غرغره بطبیخ سماق و خرنوب نبطی و مازو و کزمازج و گلنار و اقاقیا با رب جوز 

مطبوخ بشراب و کاا خوالن و کاا محیض بنمم و که از غرغره طبیخ برگ و شاخ نرم جمیع اشجار قابضه و کاا برگ اجاص 

کاا آب برگ مشمش و کاا آب بستان افروز و ضماد الحیه التیس سوده بعسل سرشته بر لهاه و کاا عفص مشو  در سرکه 

سرد کرده و کاا مازو و شب و گل سرخ سائیده با آب انار معصور بقشر سرشته و کاا خوالن و شرب و ضماد صندل و کبوس 

کابلی و هند  و طین قیمولیا و زرد هر واحد نافع ورم حار لهاه است و اگر از ادویه قابض متاذ  گردد و در آن جمود  هلیله

حاصل شود غرغره با آب برگ خرفه و شربت توت نمایند و کتیرا صمغ عربی نشاسته بدمند و ایضا غرغره بلعاب اسپغول و 

نند  گویند که اگر ورم متقیح گردد غرغره بماءالعسل نمایند تا تنقیه مده حاصل بهدانه و خطمی و ماءالشعیر با جالب نیمگرم ک

 شود بعده بطبیخ عدس غرغره سازند ئ کاا غرغره بمر  شعیر بعداً انفجار نیز مفید

 عالج ورم صفراو  لهاه

نبر و ترنجبین با قدر  اگر واجب باشد فصد کنند وخون اندک برآرند و تلیین بنبقو  تمرهند  بشیرخشت و یا فلوس خیارش

مروق بخیارشنبر و ترنجبین و روغن بادام و یا طبیخ هلیله زرد و تمرهند  و  الثعلب عنبروغن بادام و یا با آب کاسنی مروق و 

شاهتره و گل نیلوفر بمغز خیارشنبر و روغن بادام و یا بماءالفواکه و شیرخشت نمایند بعد از آن مطفیات صفرا مثل ماءالشعیر و 

ب هندوانه و ماءالقر  و شربت نیلوفر و شربت آلو و رب توت و شربت خشخاش بلعاب بزرقطونا و بهدانه و شیره تخم خرفه و آ

کدو استعمال کنند و آنچه در دمو  ذکر یافت بعمل آرند و ادویه موضعیه بارده رادعه درابتدا مثل غرغره با آب کاسنی و 

رادعه مانند رب توت و ریباس و سفرجل و انار و گل سرخ با خیارشنبر محلول و العبه  و عصی الراعی و ربوب قایضه الثعلب عنب

و عصارات بارده بعمل آرند غرغره بطبیخ آلوبخارا و کاا سرطان نهر  در سکرچه آب سائیده نیز نافع است و انطاکی گوید که 

د مغز خیارشنبر و ترنجبین بکار برند و اگر خوف ماءالشعیر و آب کاسنی و شکر و شربت درد و بنفشه بدهند و اگ با قبض بو

تحجره ماده باشد غرغره بخیارشنبر محلول در لعاب خطمی و لعاب تخم مرو و بهدانه و آب برگ گشنیز و برگ بارتنگ نمایند 

لعاب دوز در سماق گلنار گل سرخ مازو و گشنیز خشم فوفل سوده بمالند و دادن تبرید و چسبانیدن زلو بقفا و مضمضه ب

 .اسپغول و آب گشنیز تازه برا  سوزش لهاه معمول است

 عالج ورم بلغمی لهاه

اگرچه در قال  بلغمی گاشت بعمل آرند و یا بهر نضج و تقطیع بلغم مطبوخ بادرنجبویه با شربت اسطوخودوس و شربت لیمو و 

شند و بعد ظهور نضج اسهال بلغم نمایند یا بادرنجبویه و پرسیاوشان و لسطوخودوس جوشانیده گلقند حل کرده هر صبح بنوس

بمطبوخ و حب ایار  یا بحب قوقایا و حب صبر و مصطکی و مانند آن و هر صبا  طبیخین خورند و بعد از تنقیه ادویه موضعیه 
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محلله مقطعهغرغره بمر  و خردل و یا سکنجبین عضلی و یا بزرد  یا خردل بسکنجبین و یا خردل و عاقرقرحا بمر  و یا 

طبوخ انجیر استعمال نمایند و کاا غرغره بطبیخ حاشا و همچنین قسط در ماءالعسل جوشانده بعمل آرند و رب جوز را درین بم

تاثیر عظیم است بهر نحو که خواهند مفرد و مرکب استعمال کنند و غرغره ماءالعسل که در آن مغز قرطم و تخم کشوث 

آمیخته نیز نافع و کبوس لهاه بنوشدر در شش جزو و شب و عفص مخلوط باشد و تدهین بروغن قسط بقدر  روغن آس 

هریم دو جزو سائیده و کاا سنبل الطیب و کاا قفرالیهود و کاا بیخ یا تخم باداور دو کاا بیخ سوسن سفید و کاا زماد خفاش و 

میخته و کاا طبیخ شکاعی و کاا قلقطا و کاا عسل و نمم و کاا عرق و کاا جوزالسر و غرغره عصاره اشنتین بنطرون و عسل آ

کاا سنبل الطیب و کاا طبیخ زوفا  خشم و کاا عصاره انجره و کاا بیخ و لب مطبوخ بسرکه و کاا طبیخ بیخ سوسن سفید و 

کاا عاقرقرحا کوفته بسرکه جوشانده و کاا آب قنطوریون دقیق و آب برگ و اطراف سحج و کااطبیخ و عصاره حشیشه الزجاج 

قون در میفخنیج و کاا قطران در سرکه حل کرده و خسم بزهره نحاس و عسل و لطوخ خارج حلق برماد و کاا طبیخ غاری

خفاش و ضماد صبر و کاا زفت رطب نیز هر واحد محلل ورم لهاه است و نفوخ وشادر سوده بانبونه نمایند و بساست که 

نمایند برا  برداشتن ماذه که بسبب ورم -مخلوط میمقطعات و محلالت را با قوابض مثل مازو با نوشادر و نمم و شب یمانی 

بلغمی مسترخی میشود و مانع از دراد میگردد و در چنین وقت عالج استرخا  لهاه نمایند و تبخیر  بحوب شبت مقبض لهاه ورم 

ین از تناول است و غرغره تخم شبت تخم ترب بادیان در ماءالعسل جوشانیده نیزورم بلغمی لهاه استرخا  را مفید و صاحب ا

اغایه بارد و فواکه و بقول بارد رطب و لبنیات پرهیز نماید و بر نخوداب  قلیه گوشت طیور خفیفه و نان گندم با عسل و زرده 

بیضه مرغ نیمبرشت اقتصار و رزد و اگر ماده ورم بلغم غلیظ باشد عالجش مثل عالج ورم سوداو  نمایند باسیل تسخین و 

 ترطیب

 لهاهعالج ورم سوداو  

تنقیه سودا نمایند و یا بعدنضج تام مطبوخ گاوزبان و شاهتره اصل السوس و گل بنفشه با گلقند اسهال سئدا بمطبوخ افتیمون و 

معجون نجا  یا بماءالجبن با سکنجبین افتیمونی یا بحب افتیمون و الجورد و یا بمطبوخ گاوزبان اصل السوس بسفائج افتیمون 

ند و بعد تعدیل مزاج سودا بمثل شربت گاوزبان و بادرنجبویه و مفرحات معتدله کنند و استعمال ادویه سنا  مکی انجیر زرد نمای

موضیعه باشیا  ملطفه محلله بمثل غرغره بماءالعسل با ربع وزن آن روغن بادام شیرین یا به مغز خیارشنبر محلول شیر بز تازه 

مم و یا ماءالجبن بنمم نمایند و اگر خوف سرطانیت ورم باشد دائم و رب السوس و یا بلعلب حلبه و روغن بادام باندکی ن

باشیا  بارد و مانتد آب گشنیز تازه و آب برگ کاهو غرغره نمایند و در دهان نگاهدارند و بقول شیخ مازو خام یم جزء زاج 

مالیدن با طال کردن ورم  سرخ سماق هریم سه جزو و ثلث نمم اندرانی بست جزو کوفته بیخته با شربت توت سرشته برلهاه
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سوداو  لهاه را نافع است و از اشیا  حاره یابسه مجففه و ریاضات اجتناب نمایند و ماءالشعیر مطبوخ بماش مقشر و نخود و 

 فالوده و حریر از شیره آرد گندم و روغن بادام و قند و حریره مغز بادام و شیره تخم خشخاش بنوشند 

 عالج ورم نزلی لهاه

ه دماغو تقویت آن نمایند و بادویه مناسبه آن از ایارجات و حبوب مسهله مطبوخ هلیله و غیره بعد از آن استعمال ادویه اول تنقی

موضعیه ماکوره در انوا  سابق بحسب هریم از مواد نازله مخلوط بچیزیه حبس نزله نمایند مثل گلنار و اقاقیا و تخم خشخاش 

 الب و سرکه و سماق و غیر آن حموضات و بزرالبنج و مانند آن نمایند مگر گ

 استرخاء اللهاه

که آنرا سقوط اللهاه نیز گویند یعنی سست شدن و افتادن مالزه و دوا آنست کهمالزه سیل بسو  اسفل نماید و بموضع ود 

آورده لهاه درازتر برنگردد و مریض چنان دریابد که گویا چیز  در حلق او معلق آویخته است و چون دهن را بگشاید و زبان را بر

آویخته دیده شود و گاهی بیخ او باریم و سر او مستدر برگردد و باشد که از فرط استرخا نزد فرو بردن چیز  محتاج برداشتن 

بانگشت شود تا طعام در حلق فرو رود و بیشتر این مرض اطفال و صاحبان مزاج رطب را در فصل ربیع و سرما و بالد جنوبی 

تب و سببش یا سوءزاج حار رطب عظیم گردد و مخوف و باعث اختناق است و گاه با تب باشد و گاهی بیبهم میرسد و چون 

دمو  دمو  است و یا سوءمزاج بارد رطب بلغمی و فرق میان هر دو بسبب چنان باید کرد که لهاه و کام و زبان را مالحظه 

دمو  بود و اگر رنگ سفید و عدم حرارت و حرقت و با  نمایند اگر رنگ آنها سرخ ماید و با گرمی و سوزش وتشنگی باشد

کثرت سیالن لعاب باشد بلغمی بود عالج در دمو  فصد قیفال یا حجامت با شط بر نقره یا زیر ذقن نمایند و اخراج خون بقدر 

ل آرند و گلنار ضرورت و قوت کنند و تلیین طبیعت بمطبوخ فواکه نمایند و هرچه در قال  دمو  دورم دمویث لهاه گاشت بعم

مورد گل سرخ سماق در سرکه جوشانیده غرغره نمایند و سماق گل سرخ گلنار مازو و گشنیز خشم فوفل کوفته بیخته در 

چمچه خرد نهاده بلهاه بنهند و یا بسرکه و گالب غرغره کنند و بعده گل سرخ و صندل و گلنار و کاقور در رب توت آمیخته لهاه 

برب شاه توت و آب انار میخوش و طال  سریش کفشگران در گالب گداخته بر تارک و یا نشاسته  را برفق بمالند و غرغره

بسرکه سوده نیز سودمند است و یا آرد ماش گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا کتیرا کوفته بسفید  مفید سرشته دمو  یا فوخ 

کوفته بیخته با آب عاقول اشترخار آمیخته غرغره کنند و یا تراشیده طال نمایند و طباشیر سفید گلنار و مازو سبز گل ارمنی اقاقیا 

برگ مکوه و گشنیز و گل سرخ و بید ساده هریم نه ماشه و سبوس اسپغول پنج ماشه کتیرا سه ماشه سفید  بیضه یم عدد 

ه ماشه سبوس بر تارک مخمه و با آب یا گالب تر دارند و ضماد برگ خرفه و تراشه کدو و تربوز هریم یکنیم وله سلیخه س

تر از اول است و در استرخا  بلغمی قدر  گل دیگدان اسپغول هفت ماشه روغن گل یم توله سفید  بیضه مرغ یکعدد قو 
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که از آتش سرخ شده باشد با یکدانه فلفل سیاه سائیده و مالزه را با آن بردارند و یا شاخ گوزن سوخته مازو و نوشادر برابر 

یا با انگشت شهادت آنرا بردارند و اگر قاشق خرد از موم یا آرد گندم ساخته آب سیرورد  پر کرده حسوده بر کفچه نیل نهاده 

مالزه را در آن غوط دهند تا سه روز نیز مالزه مسترخی را که باعث رفه و شدت عوارض آن میگردد فع میکند و گلناذ کوکنار 

ر گلنار فارسی پوست انار مازو کزمازج پوست مغیالن سماق کزمازج گشنیز خشم جوشانیده غرغره ویا عدس مقش الثعلب عنب

جوشانده و رب توت داخل کرده غرغره سازند و مازو و گل طنانی رادر سرکه سائیده بر تارک سر ضماد نمایند که در برداشتن 

قاقیا گل دیگدان مالزه مجرب است و اگر گل ماکور را بریان نمایند و قدر  صمغ عربی افزایند قویتر گردد و یا مغاث ا

بزرقطونا سریش همه مساو  سوا  بزرقطونا سائیده مجمو  را بسرکه که در آن برگ مورد و گشنی خشم جوشانده باشند 

سرشته مو  یل فوخ تراشیده بران ضماد نمایند مالزه را بالشم میکشد و شب یمانی سائیده بشهد آمیخته بر لهاه مالیدن نیز 

و اقاقیا و گلنار و حلبه و مکوه و حب االس هریم نهماشه وغن گل یم نیم توله زرد  و سفید  مفید و یا از مغاث بغداد  

بیضه سنگ پشت سه عدد و اگر بهم نرسد عوض آن بیضه گنجشم گرفته ضماد کنند و از تخم شبت و حلبه بادیان  صعتر و 

رغره سازند و غرغره بسکنجبین و مر  و دخول بهمنین و بادرنجبویه و مکوه و اسطوخودوسی هریم نه ماشه عسل پنج توله غ

و آب نممم تند و یا بماءالعسل و طبیخ وفا جهت تقطیع و تهلیل نمایند و بعده باشیا  قابضه مجففه منشفه رطوبت مثل شب 

وده یمانی و مورد و باریم سائیده در آب شحم انارین امیخته غرغره کنند و شب یمانی و شاخ گوزن سوخته و نوشادر نرم س

بقاشق کوچم و بناله بلند بر مالزه نالیدن و یا با انبوبه نفوخ کردن نیزمفیدست و نفوخ بزردو سماق رب السوس صعتر گلنار 

عروق الصفه هلیله شب یمانی سوده در حلق دمیدن هم سودمند و بقول مسیحی رانم و نوشادر و شب یمانی بانبوبه نفوخ کردن 

داشتن و قدر  مالزه را با آن بطرف خارج کشیدن و یا دوا بر بیخ او چسبانیدن نیز نافع و یا بر چمچه میل نهاده مالزه را بر

پوست انار شیرین گلنار طباشیر هر واحد یم جزو مازو و سبز اقاقیا بادیان هریم نیم جزو کوفته بیخته بر چمچه میل نهاده از 

د و گویند که جوزالسر و نمم الهور  وشادر سماق مازو و پوست انار آن لهات را بردارند و یا دوا بر انگشت نهاده از آن بردارن

اقاقیا عصاره لحیه التیس شب یمانی برگ سوس شیاف مامیثا مامیران حض مکی ثمرط فاو عروق آن و بیخ درد گلنار اکستر 

مرصاف هر واحد یم خطاطیف کوفته بیخته و شام در حلق نفوذکردن برا  سقوط لهات بسیار مجرب است و کاا فلفل سفید 

مثقال شب یمانی مازو سبز هریم دو مثقال وفته بیخته بر لهاه بسرخی پاشیدن نافع دوج ترکی قضار کندر دم الخوین شیاف 

مامیثا سیرشم ماهی فوفل نشاسته بریان زعفران عود صلیب عود هند  همه مساو  در سفید  بیضه مرغ بر تارک ضماد 

قاقیا مغسول برگ مورد یا تخم آن مازو بریان حضض عود صلیب لحته التیس اسطوخودوس کردن مجرب شاه ارزانی است و ا

دال نبوماس مقشر هریکدو مثقال بشیر بز سوده زرد  بیضه مرغ یکعدد ده روغن گل دو توله آمیخته ضماد یا فوخ نمودن از 



153 

 

سرشته نیز نافع و غرغره عدس مقشر  مجربات علو  خان است و ضماد مازو سبز قشار کند برگ آس کوفته بیخته در سرکه

گلنار اکلل الملم غدبه برگ حنا پوست هلیله زرد جوشانیده صاف نموده رب جوز آمیخته مفیدست و در نسیخه دیگ 

گشنیز خشم ازو حضض مکی عوض اکلیل و رب جوست و انار دانه ترش سماق مازو مساو  کوفته در شیر تازه  الثعلب عنب

ه و بعده صاف کرده غرغره ساختن ا  مالزه مسترخیه و سرفه مزمن در بیاض و الدم مرحوم ذوکائی مفید روز تر نمودیا شبانه

نوشته و مازو سبز گل گل سرخ گلنار عدس سماق مائین پودینه شکر طبرز هر واحد یکجزو عاقرقرحا کبار طباشیر شیراز هریم 

نسی مفید گفته و نفوخ اثیر الملوک و یا شب یمانی و گلنار هر نصف جزو زغفران ربع جزو کوفته بیخته در حلق نفوخ کردن قال

دو مساو  باریم وده در حلق دمیدن و با چمچه کوچم سر نهاده بر لهاه گااشتن و کاا نوشادر بدستور بعمل آوردن صاحب 

ا  برداشتن آن سگ کامل نافع نوشته و بقول شیخ از ادویه چیده برا  مالیدن لهاه مسترخی گلنار و سب و کافورست و بر

بنوشادر و مازو بنوشادر و آنچه مجرب است بزو و رد و عصاره لحیه التیس مطبوخ در عسل یا طالست و گویند که ضماد بنمم 

نفطی و عسل و کبس بخوض التحپل سوخته و شب و مازو و سماق و کاا بر سر ماهی صغار و غرغره بخاکستر قصب فارسی و 

روز تر کرده و در آن پوست انار یا مازو و شب و سماق ته یا خوض النخل سوخته در آب یکشبانهمازو و سماق و کاا برو  وخ

جوشانده کاا بطبیخ برگ یاثمر مغیالن و کاا بطبیخ ایرسا نیز نافع است و کبس بنمم در آخر مرض عجیب النفع و غریب 

ها چیز  قابض مثل خاک دیگدان و یا مازو بر انگشت االثرست و هرچه در ورم بلغم لهاه گاشت استعمال نمایند و بعضی قابله

نمایند بحالت اصلی رجو  میکند و گاهی از مالیدن مالیده دو سه روز پیهم مالزه اطفال را برمیدارند و منع اشیا  بارد رطب می

بیشتر افتدو زرد  آید و صحت میابند و حکما  هند مینویسند که این مرض باطفال منفجر میشود و از آن ریم و خون برمی

رنگ و ضعف و رقت بر ازو هزال الزم آنستو عالج میکنند و بوجوز بناد دوج و پودینه و قاقله و برداشتن آن به وج و فلفل ونفوخ 

و اسرنج و سعوط زعفران و تعطیس و نهادن محجمه بر قفا بالجمله اگر حاجت تنقیه بنید بعد نضج ماده بمسهل بلغم و حب 

ایند و گاهی گااشتن محجمه نار  بر نقره و یا فوخ فائده میکند و هرگاه بیخ لهاه مسترخیه باریم شود و سر آن ایارج تنقیه نم

غلیظ گردد و هیچ تدبیر سود ندهد هدزفت را در آب گرم گداخته گرماگرم غرغره کنند تا ورم نرم شده تحلیل پایرد و بعد نرمی 

سم مازو غرغره کنند و چون لهاه از استعمال مسخنات گرم و سرخ گردد با آب آن بادویه قابضه مثل عصاره لحیه التیس ئو 

برگ عنب الثثعلب و گشنیز سبز غرغره نمایند و اگر باین تدبیر نیز زائل نشود بیخ آن بسیار باریم و سر آن بزرگ مستدیر 

ریض باشند ناچار مقدار زیادتی آن را بشکل دانه انگور گردد و رنگ آن سفید باشد و بسبب افتادن بر حنجره خوف اختناق مم

انجامد تا خوف هالکت قطع نمایند بطریقیکه در مطوالت مسطورست لیکن این عمل بسیار خطرناک است با آفات قویه می

 .نباشد نرتکب آن نشوند
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 وجع حلق یعنی درد گلو

ق حادث از سوءمزاج یا حار ساذج مفرد بدانکه سبب وجع در هر عضویکه باشد یا سوءمزاج است یا تفرق اتصال پس در وجع حل

یا مرکب ماد  دمو  یا صفراو  و یا بارد ساذج مفرد یا مرکب بلغمی یا سوداوبی باشرد و سراذج مفردیرا از اسرباب داخلری از      

ماکول و مشروب و یا از اسباب خارجی مثل گرمی هوا و سرد  آن بود و ماد  مرکب یا مورم باشد و یا غیر مورم یا در داخرل  

عضو یا مجاور در آن و وجع حلق حادث از تفرق اتصال مثل ورم یا بثور یا قرو  یا جرا  باشد و اسباب اورا و اوجرا  خرالق در   

یابرد و آن  اقسام خناق مسطور شد و اسباب بثور و قرو  جداماکور خواهد شد و آنچه غیر این اسرباب اسرت درینجرا ذکرر مری     

میفرماید هگاه عارض میگردد انسان را وجع الزم طوالنی تا یم سال یا دو سال در  سوءمزاج ساذج و ماد  غیر موم است شیخ

نماید طریق تشخیص اسبا  این مرض باید که اوال اسباب خناق و بثرور و  حلق و این داللت بر تحجر فضولدر نواحی حلق می

که یافته شود سببش همان باشد و اگرر  قرو  حلق دریافت نمایند بدستوریکه در مقام هریم مسطورست پس هر سببی از آنها 

آثار اسباب آنها یافته نشود حال حرارت و برودت ملمس حلق و گردن و شدت و خفت وجع از مریض بپرسند پس اگرر ملمرس   

حار و وجع شدید بیان نماید سببش سوءمزاج حار بود بعده حال سبکی و ثقل حلق و تقردم رسریدن گرمری وخررن و نوشریدن      

د اگر سبکی در حلق و تقدم رسیدن هوا  گرم یا خوردن و نوشیدن چیز  حار مضرر حلرق مثرل زنجبیرل و     اشیا  گرم بپرسن

آبها  کبریتی و نفطی و غیر اینها بگوید و با آن بول و براز با عتدال باشد به برودت تسکین یابد و از مسخنات ضرر یابد سببش 

ماد  باشد پس ذائقه دهن برسند اگر مزه دهن شیرین گوید و چشمو سوءمزاج بود اگر گرانی در حلق بیان کند سببش سوءمزاج 

چهره شرخ و رگها  رود گردن و سر ممتلی یاشد و وجع ضربانی و سببش سوئمزاج ماد  دمو  باشد و اگر ذائقره دهرن تلرخ    

در جرواب   بگوید و با آن وجع ناخس و التهاب و کثرت عطش و خشکیدهن بود سببش سوءمزاج مراد  صرفراو  باشرد و اگرر    

سوال اول ملمس لق و گردن سردرد و غیر شدید گوید سببش سوءمزاج بارد باشد پس حال سبکی و ثقل حلق و تقدم رسریدن  

سرد  و خوردن ونوشیدن چیزها  سرد بپرسند اگر سبکی حلق و تقدم رسیدن هوا  سرد یا خوردن و نوشریدن چیرز  سررد    

دال وتسکین بمسخنات و تضرر تز مبردات بود سببش سوءمزاج بارد ساذج باشرد و  مضر حلق بیان نماید و با آن بول و براز باعت

اگر ثقل در حلق لبگوید برنگ چهره نگاه کنند و ذائقه دهن بپرسند پس اگر رنگ سفید باشد و بیمزگی یا شور  ذائقره دهنرد   

اشد و اکگر رنرگ تیرره برود و مرزه     بگوید از آن کثرت آب دهن و تهج چشم و دشوار  بلع بود سببش سوءمزاج ماد  بلغمی ب

دهن ترش گوید و با آن خشکی دهان و حلتی شبیه بتمدد باشد سبش سوءمزاج ماد  سوداو  برود و اگرر براوجود آثرار غلبره      

خلطی عالمات نزله نیز موجود باشد سببش نزله باشد و اگر عالمات ماکوره یافته نشود و تقدم آثار یبوست خارجی مثرل غبرار   

که هرچند  بدانند داخلی از تناول ماکول و مشروب مجفف یابس مضر بحلق ظاهر گردد و سببش یبوست حلق باشد ودخان و یا 
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اند لیکن به تبعیت عالمات و معالجات وجع حلق مثل اقسام خناق است و ازین جهت اکثر اطبا وجع حلق را علیحده ذکر ننموده

بقول شیخ درد حلق از هر سبب که باشرد ارک کرالم در آن اولری اسرت و      عالج بعضی برا  فوائد زائد اینجا جدا مسطور شده

مقوله بعض اساتاه است اگر وجع حلق از بخارات از استرخا باشد درین هر دو حجامت و فصد ممنو  نبا  گردد و درد گلو نزلی 

زاج نماینرد و برا شرربه غراغرر     زلو یا حجامت عوض فصد بعمل آرند و بالجمله اگر از حرارت ساده باشد ازاله سبب و تعردیل مر  

واغایه و اطلیه مبرده که در خناق و اورام لوزتین و لهاه حار مسطور شد و اگر از غلبه خون یا فساد آن باشد فصد قیفال و تلیین 

ند ایضا طبیعت بماءالفواکه و غرغره در ابتدا با آب گشنیز و آب عوسج با سکنجبین و بعد ه روز بمغز فلوس در شیر بز مالیدهنمای

عناب پنج دانه بهدانه چهار ناشه جوشانده نبات داخل کرده بنوشند و لعاب اسپغول یکتوله آب گشنیز سربز ده دام رب تروت دو   

توله داخل کرده صبح و شام غرغره نمایند و در وجع حلق و بلع مشکل حجامت قا نمایند و خون تا پاو آثار بگیرند و لعاب هدانه 

جوشانده نبات داخل کرده بنوشند مرهم شرفیداب معمرول    الثعلب عنبفشه بنوشند عده خطمی خباز  و عرق شاهتره شربت بن

بچسبانند و در وجع که قریب لوزتین باشد عناب بعرق شاهتره مالیده شیره تخم کاهو نبات خاکشی داخل کده بنوشند و بفصرد  

س درست هریم شش ماشره جوشرانده غرغرهنماینرد    گشنیز خشم کوکتار عد الثعلب عنبباسلیق خون یم نیم پاو بگیرند و 

چون ندکی باقی ماند حجامت قفا نمایند و غرغره لعاب اسپغول یم توله آب گشنیز سبز ده توله کننرد و حضرض مکری چهرار     

نرافع  که در آن مغز خیارنبر مالیده باشند نیز برا  وجع حلق  الثعلب عنبماشه سوده ضماد نمایند و بقول جالینوس غرغره با آب 

ست و در ماده توت غرغره بدستور مجرب وخوالن با آب کاسنی یا آب گشنیز سبز غرغره و ضماد و وجع حلق را مجرب سوید 

و خطمی مثرباً و ضماداً غرغره و کاا غرغره آب برگ مشمش کوفته مفید وجع حلق است و بقول روفس غرغره بطبیخ عردس  

ر زائل نگردد و انجیر زرد جوشانیده عسل آمیخته غرغره کنند و اگر ازین هرم  رب توت شامی آمیخته نافع وجع حلق است و اگ

فائده نشود حجامت بر فقرات گردن نمایند و قدر  خون بگیرند و فصد و رگ زیر زبان کشانید و اگر از غلبه صفرا باشرد فصرد   

کرده و یا با آب انار برا شرحم کوبیرده    بشرط ضرورت و اسهال نبقو  فواکه یا مسهل صفرا نمایند و غرغه بسماق در گالب تر 

کنند و اجتناب از اغایه حاره شیرین و روغن نمایند و اگ فائده نشود بلعاب بزرقطونا و لعالب گرل خطمری روغرن بنفشره ترازه      

 بالثعل عنبآمیخته غرغره سازند و عناب گل نیلوفر خیسانید شیریه خیارین شربت بنفشه داخل کرده نوشیدن و غرغره تخم مرو 

برگ نیب تازه گل سرخ برگ خباز  آب گشنیز سبز روغن گل سرکه نمودن برا  وجع حلق و سوزش دهان نرافع و کراا بعرد    

در آب جوشانیده رکهروغن گل داخل کرده بخار گرفتن نیز دره و سوزش گلورا  الثعلب عنبحجامت وزلو بقفا گل خطمی بابونه 

عدیل مزاج نمایند بمشروبات و غراغر اطلیه مسخنه و ماننرد آن کره در امرراص    مفید است و اگر از برودت ساده بود دفع سبب ت

مسطوره ماکور شد طبیخ انجیر در وجع حلق بارد بقول جالینوس مفید است و بقول روفس غرغره بمیالئری و سرکنجبین نرافع    
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پر سیاوشان جوشانده گلقند شرربت  واگر از غلبه بلغم یا فساد کیفیت آن بلوحت و بورقیت باشد اسطوخودوس گل نیلوفر بنفشه 

عدس مسلم کوکنار گشنیز خشم گل خطمی جوشرانده   الثعلب عنببنفشهداخل کرده بنوشند وروغن بید انجیر بر گلو بمالند و 

حضض مکی یم ماشه حل کرده غرغرهنمایند و غرغره طبیخ بنطافلن و کاا پوست مفثان مطبوخ در آب و کاا طبریخ زوفرا    

ر و کاا طبیخ کبابه تنها ویا با اصل السوس مقشر نیمکوفت و کاا زبل و جاج بعسل هر واحد در وجع حلق خشم و کاا صمغ نو

بلغمی نافع و بعد نضج تنقیه بلغم بمسهل آن و حب ایارج ویاحقنه نمایند بعده غرغره بطبیخ انجیر ومویز بانردکی بروره ارمنری    

کلیل نمم و مرزنجوش و نمام جوشانند دهن را گشاده بر بخرار آن دارنرد ترا    نمایند در آبیکه در آن ادویه محلله مثل بابونه و ا

بخار داخل حلق گردد و در انتها بوره ارمنی و حلتیت وشادر نرم سود  بیخته در حلرق بدمنرد و غراا نخروداب برالحوم خفیفره       

بعد تنقیه و غراغرر محللره تعردیل    واجتناب از اغایه بارده و حموضات نمایند و اگر رطوبت فضلی غلیظ در حلق و حنجره شود 

مزاج بمخففات و اغایه ناشفه قلیه و کباب پرمصالح نمایند و بهترین تدابیر نیست که بر پوب خیزران باریرم نرمپارچره نرازک    

اق پیچیده در حلق آورده رطوبات آنرا پاک نمایند و نفوخ حلتیت و دارچینی نافعست و اگر از غلبه سودا یا فساد و کیفیت و احترر 

آن باشد عناب گاو زبان اصل السوس جوشنده نبات داخلکرده بنوشند و در صورت ضرورت اول فصد باسلیق نمایند پس تنقیره  

بمسهل سودا یا طبیخ افتیمون و حب افتیمون یاحقنه متوسط بعد نضج کنند وبعرد از آن بغراغرر و دیگرر تردابیر کره در خنراق       

م الکمل خان بعمل آرند و غاا بنخوداب لحوم خفیفه مثل گوشت بزغاله نماینرد و  سوداو  گوشت پردازند و غرغره مختر  حکی

اگر دز نزله باشد بشروبات غراغر و غیره که در نزله مسطور شد عالج کنند و ایضا برا  درد گلو بسبب ریزش نزله احرار لعراب   

وشند و مکروه گلنرار کوکنرار کزمرازج گشرنیز      بهدانه شیره عناب در عرق شاهتره عرق مکوه برآورده شربت نیلوفر داخل کده بن

خشم هریم پنج ماشه عدس مسلم ک توله جوشانیده غرغره نمایند و اگر گرمی زیاده معلوم شود سیره کاهو و تبرید افزایند و 

بر پس گردن دو محجمه خالی نهند غاا دال خشکیه ا نان قطیر در دال مونگ ترکرده یا ساگ پالم و آش جرو بخورنرد قلیره    

ضرست  اگ از یبوست اشد ترطیب حلق با شربه ادویه موضعیه واغایه مرطبه مثل ماءالشعیر و شوربا  پاچه بزغاله و گوشرت  م

 آن و اطریه و حریره ها  مرطبه نمایند 

 آبلهو

گردن و تامین  یا تشنج رگی ست که بر رض شود سبش عطحلق مفرط و شدیدست که از التوا  رگ یا عصب گردن عا عجو

ن دو شعبه عقب گوش موده و در گردن منشعب گشته و از آپیچید و آن شعبه ایست از دو شریانی که از قلب صعود ن کتفین

صعود نموده و دو شعبه بغلصمه و فم مر  متصل شده و یا تشنج شعبه عصبی ست که از سر بسو  گردن و حلق و سینه آمده 

یست و عام ست که تشنج قاتل ن یتشنج عصب وکت ست پس تشنج شریانی از کمال شدت الم موجب سقوط قوت و هال



157 

 

اگر مزاج مریض گرم باشد  عالجتالئی بود یا استفراغی و این مرض را جالینوس و غیره متقدمین بجز طبر  بیان نکرده اند ام

ن شش رسیاوشاو پنمایند بعده تعدیل مزاج کنند  اول تطفیه آن نمایند بعده اگر تشنج امتالئی باشد بعد نضج تنقیه حسب ماده

السوس چهار باشد پوست بیخ کاسنی پنج ماشه در آب جوش داده صاف کرده نبات خاکشی داخل  باشد مویز متقی نه دانه اصل

کرده نوشیدن نیز برا  گرفتگی گردن و گلو و درد آن و درد شانه و عدم میالن گردن بچپ و راست و تپ نافعست اگر تشنج 

بس گاشت و استعمال تمریخ بقیروطی که ر عالج تشنج یا ویه و اغایه مرطبه نمایند بدستوریکه داستفراغی بود ترطیب بدن باد

موم و پیه مرغ و بط در روغن بنفشه گداخته آب جراده کدو آب برگ خباز  آب هندوانه لعاب اسپغول تسقیه داده از آتش فرود 

  .ه بمالند تا ممزوج گردد و دائم بدان تمریخ نمایندآورده در هاون اسرب و یا قلعی و اگر نباشد در دهان سنگی بدست

 عظم شجا 

فصلی ست از فصال  فقره گردن ست بدخل و این علت برآمدنو آنمرضی ست شبیه بخناق کلبی جهت آنکه خناق کلبی دخول 

وان ست با هم فقرات گردن بحدیکه طول آنکه مانند عرض آن گردد زیرا که هر یکی از سائر فقرات مرکب از دو قطعه استخ

منطبق و هر یکی از دو قطعه چون از دیگر  جدا گردد و بعرض واقع شود آنرا عظم شجا گویند و سبب زوال آن ریح غلیظ 

یه بحقنه لین اول فصد قیفال و تنق: عالجکه مفصل را از موضع خود زائل گرداند  لهست که داخل مفصل گردد یا ماده حاده اکا

کنند و برا  استحکام غرغره نمایند  فقره را بموضو  خود رد د انگشت در حلق داخل نموده قطعه نمایند بعده اگر ممکن باش

وم نیز بعده د حلق مریض آله رصاص شبیه بملعقه داخل دبآب آس و تمام روز آبیکه در دهن مجتمع گردد بیندازند و در روز 

ه حلق که بر آن گل سرخ آس در آب یحتد آن آله را در کنند و چون منجاب گردد در موضع آن ضماد بچسبانند و داخل نماین

التیس حل کرده مالیده باشند و بآن آله استخوان را بقوت دفع نمایند بموضو  بعده بر گردان از بیرون بمقابل آن این ضماد 

کاب بآب سماق و از مضغ طعام منع نمایندو کش گاارند مفات یکجزوسریش دو جزو بلعاب اسپغول نیکو برهم زده بعمل آرند

بنوشند و یا حریره باید که طبع قبض نماند بلکه بلین ماند و چون مرض بطول انجامد فصد قیفال مرتبه دوم و سوم بحسب 

حاجت نمایند و در اشیا  نوشیدنی مریض روغن و چربی بسیار نباشد و بساست که در آن موضع ریم جمع گردد و منفجر شود 

ان کرده اند بلکه بعد انفجار گوشت صلب شبیه بدشبد بر آن میروید و چون مزاج صاحب این و این بد نیست چنانکه بعضی گم

 .  بکثرت مده و الم شدید میگرددد که تبکین آن کوشند چه گرمی مودمرض گرم گردد بای

 در حلق ءطعام و غیره و شرق ماغصه 
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ی شود و فرق میان هر دو آنست که غصه ایستادن شری  بدانکه گاه لقمه طعام و غیره وقت بلع و آب نزد نوشیدن در گلو بند م

است در حلق و شرق فرو رفتن چیزست در حنجره و قصبه ریه و غصه اکثر از اشیا  ماسکه و شرق از اشیا  سیاله بهم میرسد 

چرون  اگرر چیرز  ذ  حجرم نررم     : عالج. ماندن است و شرق را بفارسی وا گفتیدن نامند و معنی غصه در فارسی طعام در گلو

گوشت و نان و یا تخم انبه و مانندن آن چیز لغزنده در حلق بند شود قدر  آب و یا چیز  سیال بیاشامند تا سببب تر  فرو رود 

حجامت بر مهره دوم گردن نهند و اال شیشه او پیهم زنند و یا تدبیرتی کنند دو اگر فائده نبخشد مشت بر گردن و مابین کتفین 

ول و یا خطمی و یا بهدانه در آب برآورده و به نبات شیرین ساخته بنوشانند و اگر در وسط مرر  باشرد   غبزور بمکند و لعاب اسپ

خته بنوشانند و یا شیر گاو نیم آثار و روغن زرد چهارم حصه نیگرم دهند ترا  یلعاب تخم مرو و تخم کتان بروغن بادام شیرین آم

و کتفین و بر حلق بمالند و اگر آنچیز صلب خلنده مثل خار ماهی و استخوان آنرا بسبب از الق فرو لغزاند و روغن بابونه بر هر د

و غیره باشد مشت اصال نزنند که در آن خون زیادتی نشت آن در حلق ست بلکه عالج او بنحو  نمایند کره مسرطورمیگردد و   

ر بحربس نفرس و هالکرت مری     شرق را بر طبیعت بگاارند که آن بسعال دفع می کند و اگر خارج نشود در آن خطرست و منج

 . گردد

 عنی خلیدن خار در استخوان و غیره در حلقی هشوک و عظم و غیر تشبث

گرفته بر آورند و یرا برر سرر چروب      چون خار در استخوان و غیر آن در گلو  کسی متعلق شود اگر بنظر در آید از زنبور: عالج

وتر قوس دو ته نموده در گلو فرو برنرد و چرون از آن چیرز در گرارد      پارچه پیچیده در گلو انداخته از آن دفع کنند و یا خیزران

از پی یکدیگر بخورند و روغن یا لعاب یا حریره چند مرتبه بیاشامند  گر محسوس نشود لقمه ها  بزرگ چرببکشند تا برآید و ا

 ق تجراوز کنرد آب بنوشرند بعرد دو    متعل پس قی کنند و یا اسفنج یا صوف را برشته بسته بعسل آلوده و فرو برند وقتیکه از شی

رشته را یکبارگی برکشند و ایضا لقمه بزرگ از گوشت یا انجیر خشم در رشته قو  بسته و انردکی خائیرده فررو برردن و براز      

غرغره برب عنب که در آن انجیر جوشانیده باشند باعث برآمردن   آرد و مکرر این عمل نمایند و گاه کشیدن آنچیز را بیرون می

زیرت و آب   پیدا کنند بر خارج گلرو نهنرد و ضرماد آدر عردس و     اضمده منضجه که ریم در موضع تشبث ب میگردد وشی تا ش

جوشانیده نیز نافع  ختجفیغرغره انجیر خشم و خمیر مایه جوشانیده صاف کرده و یا انجیر زرد م نیمگرم بیرون حلق نیز مفید و

یند که مجرب ست و اولی آنکره قری بعرد    اوفته بآب گرم بیاشامند و قی نمست و اگر هیچ تدبیر بر نیاید هر روز یکدرم حرف ک

 علق خار ماهی ران دارند ترنفل در دهو اشیا  تیز مثل ق دهندده در حلق ار سومامتال  معده از طعام نمایند و اگر استخوان بوتی

است و بعض اوائل ذکر کرده انرد   طو  سرگین نمربیرون حلق باعث اخراج چیز تا شبسست میکند و اطهور سفس گفته که س

که لعاب بزر قطونا و لعاب بزرکتان و لعاب حلبه برهم زده غرغره نمودن شی منتشب را قلع میکند و اگر ادین بر نیاید چنرد روز  
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خواه بعده لقمه بزرگ مضغ کرده بلع نمایند پس قلع آن میکند و گویند که اگر نا ز اشیا  مضغ برحسب اقتصار ورزندبگاارند و ا

بسرکه ده چندآن تسقیه داده مقطرر   یم نیم جزو نوشاور بلع جزو سوده دارچینی هر یم یم جزو سنگ مغناطیس مروارید هر

الحاجت نیم مثقال یا یکردرم انردک انردک در گلرو     در شیشه نگاهدارند و عندنمایند و تا سه مرتبه تکرار کنند به آن ادویه پس 

ه از مجربات من اینسرت  د و انطاکی گوید کان در گلو نشسته باشد همه را میگدازهن و پیکچکانند هرچه از خار و استخوان و آ

وم و زیوان و شبلم هر واحد یم جزو سائیده در روغن عطاس سرشته طال کنند که این هرچیز را که از آهن و غیره که بگیرند ث

و یکدرم از آن بآب سداب بنوشند که آنرا خارج کند در  در حلق متشبث باشد دفع کند و ایضا مقناطیس را بعشر آن نوشاد بسایند

خواص آمده که اگر زن حائض قبل از طلو  آفتاب از ابریشم سرخ هفت تار رشته بافته آنرا از دست دختر بکر در گردن مررض  

نرد و قردر    مایبرار ده غرغرره ن   در وقت بر آمدن خراش بحلق بند بلعابرات  مغریره  بندند هرچه در حلق باشد خارج شود و اگر 

ینه بنوشانند اگر وجع شدید باشد و امتال  بدن نیز بود فصد نمایند و حقنه بعمل آرنرد و در اسرتعمال   بیاشامند و حریره ها  مل

 . ه تناول نمایندبهم نرسد و اشیا  لعایبه غیر حاد غراغر خناق مبالغه کنند تا ورم

  

 

 

 

 عنی فرو بردن سوزنی  هبلع ابر

کدرم آنرا با یم قاشق شراب انگور  آمیخته بیاشامند و نیم ساعت صبر ی هنست که مقناطیس را نرم سودتدبیر اخراجش ای

نموده جوزالقی سه ماشه نمم طعام دو ماشه بعسل سه توله خوراینده قی کنانند اگر بیرون نیاید سنا  مکی پنج مثقال گل 

یا مویز . لکرده نیمگرم بنوشندوده شیر خشت پانزده مثقال حصاف نمسرخ بنفشه هر یم دو مثقال سپستان سی دانه جوشانیده 

غن بادام نه ماشه داخل کنند و بشیاف مدد هفت توله رو خیارشنبرش ماشه تربد سفید یکتوله منقی یم توله ریوند خطائی ش

شوربا  ان بیاشامند غاا شربت قند یا بنفشه با گالب و تخم ریح گاوزبانلعاب  ادواب دهند و بعد انقطا  عمل کنند و غاا نخود

سته سنگ مغناطیس در دهن دارند و ویکنند تا بیرون آید واال پدوا رید کرده و همین نمط سه چهار بار تکرار مرغ بنان تنور  ث

 . ا اسفنج بسته بلع نمایند و به آهستگی بکشندی هیا مغناطیس در رشته ریشم بست

 یعنی فرو رفته در آب غریق الماء
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در آب غرق شود اینست که چون آنرا از آب بیرون آرند و بیهوش بود اما نفس آن براقی باشرد سررنگون معلرق     تدبیر کسی که 

سازند و شکم او پخش نمایند تا همگی آب از شکم برآید بعده فلفل سیاه زنجبیل و یا دارچینی بادیان در سرکه جوشاینده صاف 

اللحم ساده هر یم ته شد بکار برند و عرق عنبر و ماءیر آنچه در سکته نوشنموده در حلق او ریزند تا آنکه بهوش آید و باقی تدب

پنج توله شربت عود و شربت یاقوت هر یم یم نیم توله حل کرده بنوشانند و بعد از افاقه چند روز حریرره کره از آرد نخرود و    

ابن سرافیون اگرر در دهرن غریرق کرف      شیر و شکر ساخته باشند بیاشامند و از اشیا  رطبه خصوصا آب اجتناب نمایند و بقول

ولس در حلق او تخرم انجرره و تخرم    وط کرده در حلق او ریزند و بقول فتند مخلد فلفل و تخم قریص نرم سوده با سرکه نباش

قریص با سرکه تیز حل کرده بریزند و هرگاه نفس در غریق نمانده باشند حکم بموت او کنند و اسرائیلی گفته کره اگرر چهرره    

 . بز و گوشه ها  چشم او سیاه گردد می میردغریق س

 مخنوق بوهق یعنی گلو بسته بکمند

سن و غیره خفه کرده باشند اینست که کمنرد و ریسرمان را برزود  از حلرق او وا کننرد      مند و رتدبیر شخصی که گلو  او از ک

و یرا   و نفس اندران باقی باشرد نصرد سرررد    ف نیایدسپس به ببینند اگر کف از دهن او بر آید امید زندگانی نباید داشت و اگر ک

ا بروغن بابونره  ی هل سودد ا روغن بادام و آب نیمگرم غرغره کنند و اگر بهوش نیاید پایها را بخری هنمایند و بروغن بنفش باسلیق

آرد نخود و شیر  بسیار بمالند و پاشویه کنند و بعد دو ساعت حجامت بی شرط نمایند و حقنه متوسط نمایند بعده چند روز حریره

سبوس گندم و روغن بادام و نبات دهند و اگر  تیمبرشت یا حسو ضهان گندم تر کرده باشند یا زرده بیننبات یا شوربه که در آن 

 . قبض باشد ماءالشعیر بروغن بادام بدهند و از آواز بلند و کالم بسیار و دخان و غبار و اغایه حار حریف پرهیز نمایند

 چه بگلویعنی چسبیدن دیوتعلق علق بحلق 

وچه ها  بسیار خرد باشد بسبب صفر و خفرا  آنهرا آدمری در احتیراط آن     که بعضی آبها  راکد که در آن دی اتفاق میشود گاه

غفلت کند و آن آب را بنوشد و زمو در ظاهر حلق یعنی دهن و کام یا در باطن مر  و بندرت در قصبه ریه بچسبد و باشد که از 

ی بر آید و در آنجا آویزد و یا بمعده رسد پس بسیار باشد که بسبب صغیر وقت چسبیدن بنظر نیاید و چون زمانره  کام بسو  بین

عرارض شرود چرون     الدم نفثمعتد به بران بگارد و خون مقدار وافر بخورد بحس در آید و حجم او ظاهر گردد و غم و کرب و 

ی آید یا گاهی خون قی میکند حلق او را مالحظه نمایند کره گراهی   او بر م صحیح را به بینند که خون رقیق درنفثمشخصی 

شوار  بلع نیز برود و اگرر در   دبسبب زلو میباشد پس اگر در حلق متعلق بود چیز  متعلق در حلق دریابد و اگر در مر  باشد و 

بینی بر آمده باشد گرانی  و الصوت عارض گردد و اگر از کام بسکدم فرصت ندهد و سجه ی  هسرفقصبه آویزد تا که جدا نشود 
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اگر بنظر در آید از منقاش یا از زنبور بگیرند و ساعتی گرفته دارند که  :عالجماغ و انسداد مجرا  بینی بر آن گواهی دهد مقدم د

د تا شست شود اولی بود تعلق او کم شود پس بآهستگی کشیده بیرون آرند و چون قبل از گرفتن آن بسرکه و نمم غرغره سازن

بهم آمیخته مکرر غرغره کنند و غرغره بمطبوخ ترانخواه و نفروخ    (اتوله)چه بنظر نیاید سرکه و نمم و یا سرکه دانگزهاگر دیو و

الب یم نیم وله گجنکشت آب افتیمون هند  هر یم نه تآن در حلق نیز مجرب ست و یا آب پیاز آب برگ خوخ آب برگ فن

سرکه پنج توله در روز  هفت هشت برار غرغرره کننرد و همچنرین در شرب و یرا       رغوه خردل دو توله  پا و افسنتین یم توله

تنبرول و آب او  افسنتین و شو نیز هر یم یکتوله آب پیاز خام و سرکه هر یم بست توله آمیخته غرغره سازند و خائیدن بررگ  

ر حلق داخل شود فی الحال زلو بیفتد و قلیان بطور تنباکو بکشند چون د فرو بردن تیکرار زلورا ساقط میکند و اگر دود گوگرد در

اگر گل سیاه را در خریطه نهند و دهن علیل را بدان پر کنند زلو از هر جا که باشد جدا شده بگل آویزد و بیرون آیرد و گررفتن   

آب سرد  همچنین عمل کند و یا سیر بخورانند و در آفتاب بنشانند تا گرمی اشتداد کند بعده قطعه برف یا کوزه دهانطحلب در 

  کند و بیرون آید و غرغره بسررکه و خرردل برا قردر      دهن گشاده دارد تا زلو میل بسردبر لب نهند و بفرمایند مریض را که 

نمم و کاا نوشادر بسرکه حل کرده غرغره کردن و جرعه جرعه نوشیدن نیز نافع و همچنین غرغره اقسام زاج با سرکه مجرب 

ا و یا با سرکه و نمم مفید و کاا نفوخ شو نیز خردل کوفته بیخته در حلق زلو را سراقط کنرد و   و ایضا با آب پیاز و آب سیر تنه

اگر زلو در معده افتد فوراتی کنند واال مسهل دهند و اگر از کام بر آمده بسو  بینی متعلق گردد شو نیز سوده بسررکه آمیختره   

کننرد و   باسرلیق ر از این هم بند نگردد بفاصله دو سه پاس فصد سعوط کنند و اگر خون آید و بند نشود اول رگ سر روز نند اگ

ه کز مازج عدبره عردس   دهندهر یم سه ماشه سوده از نی بحلق و کهربا و شادنج و صمغ عربی و کتیرا و طباشیر  االخوین دم

نمایند و یرا سرماق    چارتوله داخل کرده غرغره االس حبگلناز خرنوب شامی هر یم یم توله کوکنار و دتوله جوشاینده شربت 

نشاسته شاخ گوزن سوخته  االخوین دمکوکنار گلنار صندلین تخم مورد کوه حب کاکنج هر یم یکتوله جوشاینده غرغره سازند و 

در مجربات خود مینویسد که اگر زلو در حلق مانده باشرد   حکیم علی اقوال االطبا .سائیده ذرور سازندکاغا سوخته سوخته و ماز

که زلو از نانخواه میگریزد و جا  خود را میگاارد و بعرد از آن اگرر بمعرده رود     دهندل را نازک بسایند و در حلق بنانخواه و فلف

 دهندسرکه و نمم بخورند که قاتل اوست بعد از آن ملین که دفع آن کند بدهند و اگر زلو در بینی باشد دوا  ماکور در بینی ب

ردل و زاج و بوره ارمنی و نوشاد در اندران افکنند و بران انکباب نمایند فی الفور زلو از گوید که اگر شیر بجوشانند و خ اکیانطو 

سرائیده در   گویرد ایرسرا   طبرر  . دهان بیرون افتد و غرغره بسرکه که در آن اجزا  ماکور جوشانیده باشند از این قبیرل سرت  

ه نمم طعام یم کف دست خورده دهن بر کوزه آب یل ست و گویند کدیعباب  بروغن گل آمیخته غرغره کردن در نی ای هسرک

گفته که قدر  صبر بسوزند و مثل او هر واحد از صبر غیر محررق و   ابوماهریخ داشتن و بر گرسنگی صبر نمودن مجرب ست 
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که برگ طرفا گوید  سوید  نمم آمیخته در آب آزاد درخت حل کنند و یم ساعت در دهن گیرند که در ساعت زلو را قتل کند

ند جوشانیده غرغره کردن در اخراج زلو مجرب من ست و کاا بعد حلق وسرط سررلطوخ قطرران برران     شب یمانی در سرکه ت و

یره  وداشامند و بر بیرون حلرق و گرردن ا  مجرب صحیح ست و نیز او از راز  و جالینوس نقل کرده که اگر حسو عدس مقشر بی

و بر آید و ایضا او در تاکره خود از حکما  هند نقل کرده که چون صاحب و بسرکه تند و نمم غرغره کنند زل بارده طال نمایند

این مرض بر چوبی که طول آن یکارا  باشد به پیشانی تکیه کند و دهان خود را گشاده شش نوبت بران پیشانی بزنرد دیوچره   

حاشرا و خرردل و کراا عصراره بررگ      تنها و ب الفاء الحمار و کاا عصاره اذانمجرب ست و ایضا غرغره عصاره قثاء بیرون افتد و

لفار سائیده بر خرارج حلرق و   الحمار و اذان اکاا عصاره فراسیون و ضماد بیخ قثاء اب و نوشادر آمیخته ودبلسان و کاا عصاره س

و و یده و مداومت اکل برف و شرب آب ار  ترشی ترنج بقدر اسکرجه در سرکه تند جوشانجحلق و تامل محرق در  فخ ظلینفو

حاو  صغیر نوشته که نفع می کند آنررا غرغرره بعصریر    : مصنف. لول ببرف یا اب برف هر واحد نافع نوشتهعه اسفنج مببلع قط

کنند و یا بسررکه کره در آن    برگ شجر بنق یا زیتون یا زنبق یا زنبق باختالف نسخ و یا بسرکه که در آن خردل و حرف داخل

. وشا در سوده در حلق دهند و نفوخ زاج نیز نافععلق را و یا بوره و خردل و نیکند وم فقط خارج مقدر  ثوم سوده حل کنند و ث

وم بخورند و یا خردل دو درم بورق چهار درم کوفته بیخته در حلق یند که اگر زلو بحلق متعلق گردد ثو جامع گو: صاحب کامل

مثقال سوده آمیخته غرغره کنند و اگر در معده  چند مرتبه بدهند و یا بگیرند سرکه کهنه بست درم و دران ثوم سه دانه بورق دو

اله ه عالج زلو مدرک ببصر باخا آن ازمینویسد کشیخ  .متعلق شود قیسوم افسنتین شونیز مساو  سائیده بسرکه آمیخته بنوشند

نری میرل کنرد و    از بخورات و یا از سعوطات اگر بسو  بی دویه از غراغر اگر قریب حلق باشد ومیکنند و گاهی عالج مینمایند با

ان اگر در معده افتد و گاهی بحیله ها  دیگر چنانچه انسان را در آب گرم یا در حمرام گررم    مانند بمقیات و مسهالت ویدان و

بنشانند و خصوصا بعد خوردن ثوم و مدام آب یخ در دهن گیرد و برتابد تا آنکه زلو موضع خرود را گااشرته از حررارت گریختره     

اگر برین حرارت چندان صبر نماید که خوف غشی گردد در اخراج او تدبیر نیم است و بسیار باشد که  بسو  سرد  میل کند و

بعد خوردن ثوم نشستن در آفتاب و کشادن دهن بر آب برف نفع دهد چنانچه مسطور شد و اکثر تجر  سرکه تنهرا آنررا خرارج    

دل  دو چند آن بورق یا یت تنها یا بنمم یا بخرست و حلتبعضی از آن غرغره بسرکه  میکند و خصوصا با نمم و اما غراغر پس

رمس و فسنتین و مثل او شونیز و یا بسرکه که در آن ثروم و شریح و تر   ادر یا شبیح و نصف او کبریت یا باشبخردل و مثل او نو

ه باشرند و غرغرره   ل و سرخس جوشانیده باشند و یا سرکه بقدر دوا و قیه که بورق سه درم وثوم دو درم در آن داخل کررد خنط

بعصاره برگ غرب خاصه و کالم غرغره بسرکه مع قلقطار و هرگاه دیوچه جدا شده بمعده افتد باید کره ایرن دوا دهنرد شریخ     

ارمنی قیسوم شو نیز افسنتین ترمس قسط حرف برنگ کابلی سرخس هر یم دو درم در سرکه و آب پختره بیاشرامند و ایضرا    
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ریف و بعده قی کنرد اگرر قری    نب یا پودینه نهر  رطب و خردل مطیب و سرکه حاد حز یا کرطعام کند صاحب او از سیر یا پیا

الحمار و خریق در اشد شو نیز در عصاره قثاءحاد قاتل ویدان بکار برند و چون تعلق زلو در بینی ب هل باشد واال شی مالحبران س

د و کالم حار کند پس اگر سیالن دم یا قاف او با اسرهال  سرکه پخته اندر بینی چکاننده چون منقطع شود صاحب او از آواز بلن

ج علرق  و ابوسهل مسیحی گویند که اگرر بعرد خررو    جند خ .در بحث هر یم مسطورست باید کرداو باشد عالج همه بدانچه 

رشح دم که  دهندب ساینده االخوین دم یده غرغره کنند و اگر گلنار کندر نشاسته الدم باقی ماند پوست انار گلنار سماق جوشان نفث

 . از علق بهمرسد قطع کند

 بثور حلق و قرحه آن

به کمترر افترد و   یا صفراو  پیدا کرده و در مر  اکثر واقع میشرود و در قصر   دمو در حلق بثور ماره محرقه از ماده حار  گاهی

ام و رو بردن لقمه طعر شانش وجود وجع شده و حرمت دران موضع است پس اگر شدت درد و سوزش وقت فعسراالعالج بود و ن

ان و غبار درد زیاده قت تکلم و آواز بلند و از وصول دخدر مر  بود و اگر و خصوصا طعام ترش با تیز یا مالح یا خشن باشد بثور

تدبیرش بعالج خناق : عالج. در حنجره و قصبه ریه بود بثورظاهر شود او از ر در آوتغیی گردد و سرفه خشم هر وقت رنج دهد و

سکنجبین ساده و لعاب اسرپغول یرا    یا ایضا بعد فصد قیفال یا اکحل و تیفته شربت عناب یا شربت آلوثور دهن نمایند و حد و ب

ا برادام حریرر و سراخته نیمگررم     یر   هبهدانه نوشیدن و یا برا  تسکین حدت ماده و حرقت از شیره جو و نشاسته و روغن بنفشر 

و غاا بر پشت  انبار لنفضه و هنگام نوشیدن دوبادام و باید که اغایه نوشیدنی ای نآشامیدن خیلی مفید است غاا ماءالشعیر بروغ

ه خشم پرهیرز  بخوابند و از آب سرد و طعام ها  سرد بالفعل و از اشیا  شیرین و ترش و نمکین و تیز و گوشت و نان و اغای

و  بدانچه در خناق گاشت و ایضرا در بثرور متقرر     مال آن کوشند اندنمایند پس اگر شور تحلیل نشود بانضاج و انفجار و جال د

مغز تخم خیارین مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو نشاسته مغز بهدانه و شکر تیغال و تخم  السوس رب اقرحه حلق از بنفشه کثیر

 برا  شریر نشاسرته کره    و د و در دهران نگاهدارنرد و اگرر برزرور    خشخاش سائیده و بلعاب بهدانه و اسپغول سرشته حبوب سرازن 

در دهن دارند برا  اندمال قرحه حلق نافع ست و اگر برگ قلسی، سنگ  ساو  کوفته بیخته حب بندند و تا اندمالخوین ماال دم

کی از آن در دهرن  ی همساو  بگالب کهرل سازند و حب بست ب سوده االیچی سفید مع پوست زردردجراحت صندل سفید بگال

قرحه اندمال یابد نیز قرحه حلق و فال  را نافع و چون تخم گل یکدرم موم کافور   دارند چون حل شود دیگر نگاهدارند تا که

برآن آمیختره    بیختره  یکدرم و نیم انزروت دو درم روغن گل سه درم و نیم گرفته موم را در روغن گداخته ادویره دیگرر کوفتره   

مرغ و در غاا هم زرده تخم . کنند نافع تر باشدم یم بزرده تخم مرغ آلوده فرو برند و اگر بطور لعوق لعق ی هحبها  خرد ساخت

گل انه منی مازو سوخته سرطان سوخته  مغسوله حلق مجرب و معمول است و شادنج عدسی نیمبرشت تناول نمایند جهت قرح
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یم نیز آن از ر هخ کردن برا  اندمال قرحه بعد تنقیسوخته کوفته بحریر بیخته در حلق نفوو بسه سوخته ود  ار زرد نشاسته گلن

  باشد فصد هر دو قیفال کنند و حریره معمول از شیر وجوه نشاسرته برروغن بنفشره    رمبثور در گوید که اگر  طبر . مفیدست

ران باشد بیرون آید دآنکه شیره بکشاید و اغچه ایه بارد بالفعل منع کنند تانیمگرم بنوشانند بر پشت خوابانیده و از آب سرد و اغ

نوشانند تا ماده باقی را پاک کند و اگر ازین درد شدت کند اندک روغن گل و قدر  لعاب تخرم کتران   بعده اندک سرکه کهنه ب

اکل و اگر بثور کبار بود و موضع را مت بنوشانند که تسکین الم در ساعت کند و اگر بثره کوچم باشد باین عالج بسرعت به شود

ساخته هر ساعت اندک اندک بچکانند تا الم آنرا کم گردانرد بعرده   ساخته باشد بعد تنقیه بفصد و حقنه موم روغن از روغن گل 

نرم سوده  مغسولی در روغن گل تازه گداخته و اندک سفیداب قلعی باین طور لب ازند که موم سفید مصفمرهم ابیض کافور  

زند و بسایند و آب آنرا چند داخل کرده از آتش فرو دارند و بگاارند تا منجمد گردد پس در هاون سنگی انداخته آب سرد بدان ری

نگردد انردکی کرافور قیصرور  نررم      چون طعم شور  و تیز  سفیداب محسوسمرتبه تجدید نمایند بعده قدر  از آن بچشند 

تازه ممزوج نموده اندک اندک در حلرق     از آن گرفته باندک سفید  بیضه مرغروده بران بپاشند و خوب بر هم زنند پس قدر

روز و وقت خواب قدر  از آن در دهان بگیرند و بخوابند و باید که غاا حریره نشاسته و شیر خر یا شیر بز  ام شب ومبچکانند ت

ف کاسرنی کوبیرده در   اطراو  د و تفیته بضمادباشد در بثور قصبه ریه که نادر افتد بعد فص سرخ رنگ و روغن گل و قدر  نبات

نموده مثل مرهم سازند و برر   خطمی سوده بران پاشند و ممزوج آرد جو و شانیده از آتش فرو آوردها روغن گل جوی هروغن بنفش

ام او رفه تدبیر التحر و ضخیم کرده از خارج بر حلق بموضع کثرت درد گاارند که نضج میدهد بثور او بعد دفع ریم بسپارچه حتما

یره ماکور غاا سازند تا آنکه بره شرود و   رهم ماکور نمایند و از اغایه مخشنه حامضه و مالحه و حریضه اجتناب نمایند و بحرمب

جانی می نویسند که عالج بثور حلق خوا و در مرر  یرا در   و جر ایالقیملتحم گردد و عالمتش زوال درد و سکون سرفه است 

یر شرنبر نماینرد و صربح ماءالشرع    تلیین طبیعت بماءالفواکه و خیار سلین یا اکحل و حنجره و قصبه باشد اینست که اول فصد با

ل حریرره رقیرق   ل بشکر نیمگرم و غاا آشامیدنی مثا روغن گل بنوشند و بشب لعاب اسپغوی هیمگرم باندک نبات و روغن بنفشن

و غرغره بآن نماینرد ترا غسرل و    د العسل نیمگرم بنوشنممزوج بآب یا ماءدهند و بعد از تقیح و خروج ریم در آخر اندکی سرکه 

ر بثرور  گر بهمرسد روغن گل و لعاب تخم کتان اندک بیاشامند و بدان غرغره نماینرد و ا آن موضع کند و اگر از سرکه الم  هتنقی

ی موم روغن در دهان گیرند و فرو برند تا وجع تسکین یابد و ایضا اند و گوشت حلق را بخورد هر ساعت اندکبزرگ باشد و دیرم

آن مشغول شود و فصد و اسهال و شربت و پرهیز قصبه زود بعالج  ط بزرده بیضه در دهن گیرند و در بثرهمرهم کافور  مخلو

 السوس ربکه ماکور شد بکار برند و عالج آن بیشتر بغرغره باید کرد و از عالج خناق اخا کنند و حب سعال از بنفشه و کتیرا و 

د که اگر جوشش نقل کرده ان از والد خود: علو  خانو مغز تخم خیارین و نشاسته ساخته بلعاب اسپغول سرشته در دهان دارند 
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وکرابلی و  لیلره زرد   تازه بود عدس مقشر پوست خشخاش کز مازج برگ حنا پوست هو قرو  در حنجره و حلق و مر  باشد و 

ده و صاف نموده بقدر نریم درم سرنون   ض مکی هر واحد یکمثقال در گالب و قدر  آب لیمو جوشانیاه آمله حضبلیله هلیله سی

تیا  هند  بریان یم جزو ساخته باشند داخل کرده غرغره نمایند و اگر سرفه باشرد ادویره را   وقه جز دو تواحمر که از گل مغز

ر قررو  و بثرور از   که مناسب باشرد بپاشرند و اگر    داخل کرده غرغره کنند بعد از آن ذرور بآب جوشانیده دو دانگ سنون احمر 

و  ورنا چوب چینی و هر سه هلیله و بلیلره آملره زر  خه سیاه دار شیشعان برگ حشد کزمازج عاقرقرحا ساذج هند  سلیبااتشم 

در جوشش حلق و  ایضا. چوب صنوبرگلنار هر یم یم مثقال جوشانیده صاف نموده دو دانگ سنون احمر آمیخته غرغره سازند

یره عناب ورم گلو آتشکی تبرید لعاب بهدانه شیره کاهو شیره مغز تخم هندوانه عرق شاهتره شربت نیلوفر دهند و گر خواهند ش

شیره خیارین افزایند و فصد کنند و زلو بقفا بچسبانند و باز شیره عناب شیره تخم خربزه شیره خار خسرم شریره بادیران نبرات     

تان سر قری سپ بادیران مرویز من   پرسیاوشران  الثعلرب  عنرب دهند بعده منضج عناب گل بنفشه شاهتره خطمی خباز  خار خسم 

در آکله گلرو بعرد تبریردات و     ایضاده گلقند داخل کرده داده مسهل دهند فر جوشانیسرخ تخم خیارین گل نیلو السوس گل اصل

که در آبله کام مسطور شد نیز  وضع اکله حلق پاشیدن مفید حسب سیمابد مسرور و مسهالت کهربا سنگجراحت سوده بر مفص

 . در قرحه حلق که بسبب آتشم باشد مجرب و معمول مولف است

 حرقت حلق

حاد حریف یا صفراست و فرق در هر دو از لون و سحنه مریض و دیگر عالمت مخصوصه غلبه خون  یا خونسبب سوزش حلق 

دانه آلوبخرارا   تتان بسسفصد سر نمایند و تلیین طبیعت باین مطبوخ فواکه عناب ده دانه سپ درد مو عالج و صفرا توان کرد 

نفشه پرسیاوشان هر یم چهار درم جوشانیده صاف کرده هفت دانه تمبر هند  زرشم هر یم ده درم شاهتره شش درم گل ب

وقیه اضافه  ادو خیارشنبرکی ده درم مغز فلوس گلقند و ترنجبین مالیده باز صاف نموده بنوشند و اگر با خون صفرا باشد سنا  م

عناب و زرشم و تمرهند  به مشل شربت د و بعد تنقیه معدالت مزاج از اشرنمایند و اگر یکدرم ریوند چینی افزایند قو  تر گرد

او  تنقیره صرفرا   و سماق و مانند آن و از غراغر مطبوخ گلنار و سماق و کشنیز خشم و امثال آن اسرتعمال نماینرد و در صرفر   

ه زرد مسحوق بآب انارین معصومه و یا بآب تمر هند  و شیر خشت یا باین نقرو  هلیلره پوسرت هلیلره زرد     نمایند پوست هلیل

ج کوفته هر یم پرنج درم شرب   هر یم چهار درم گل سرخ شش درم سنا  مکی هفت درم گل نیلوفر بسفائهلیله سیاه کوفته 

مع ترنجین و شیرخشت مالیده باز صاف نموده  خیارشنبرم اوقیه و نیم مغز ی هطل آب بخیسانند صبح مالیده صاف کرددر یم س

بنفشه بلعاب بهدانه و  مزاج نمایند با شربه مثل شربت نیلوفر و نقیه تعدیلدو درم روغن بادام چکانیده نیمگرم بنوشند و بعد از ت

ندوانه و یا مراءالقر   لعاب اسپغول و یا شربت ریباس بآب برگ بید و یا گالب یا بآب انارین و سکنجبین بلعاب قطونا و یا بآب ه
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 د پوست خشخاش و اندکی کافوربسیار باشآب نقو  کشنیز و امله و عدس مقشر و گل سرخ و اگر حرقت بسکنجبین و غرغره ب

غالرب داشرته باشرد اجتنراب      اضافه کردن مضائقه ندارد و از تناول گوشت و اغایه حاره و اشیا  حریفه و مالحه دانچه ملعمری 

خ و عصی الراعری و  نادس و قر  و سماق و ماءالشعیر باندک نبات اقتصار ورزند و از بقول خرفه و اسفاوعماش  نمایند بر مزوره

 . ع ستاهو و کدو مناسب و اطلیه نیز نافکبرگ 

 خشونت حلق

بسه و یا از غبار دخان و یا ای  ها از دوام تناول اشیا  قابض  عفص و یا از الصباب نزله حاد و یابس سوداوی  هددرشتی گلو یا از ما

پرسند اگر رنگ تیره برود و  ر کنند و مزه دهن او بب چنین کنند که برنگ چهره مریض نظسباااو از شدید باشد و تشخیص این 

دریافت کنند اگر یافتره شرود سرببش    حلق و دیگر آثار نزله  حلق خشم باشد از سودا بود واال دغدغه طعم دهان عفس گوید و

بهرر   ض یا وصول غبار و دخان یا کثررت آواز بپرسرند  ان باشد و اگر این هر دو سبب یافته نشود حال تقدم تناول اشیا  قابهم

ار نمایند و آنچره از سرودا باشرد    حآنچه از نزله بود عالج نزله  عالج. کند سبب مرض همان باشد سبب که اقرار واحد ازین سه

عد تنقیه بهر تعدیل مزاج تکرار تا آنکه تنقیه حاصل شود و بب اگر ضرورت باشد و مسهل سودا و ماءالجبنتنقیه بدن نمایند بفصد 

تنگ و عرق گاوزبان و عرق بیدمشم و صمغ عربی و تنقل بمغز بادام برا  و باء حانشربت بادرنجبویه و لعاب گاوزبان و تخم ری

ت بنفشه و شربت نیلوفر و عرق گاوزبران و بیدمشرم و   دانه و لعاب اسپغول و شربمزاج گرم نباشد واال بمثل لعاب بهنبات اگر 

نماینرد چنانچره در خشرونت زبران        مملسره خم هندوانه کنند و غرغره باشریا تنقل مغز تخم کدو و مغز ت باءتنگ ووبزرقطونا 

بنرات هرر    السروس  ربمسطور شد و استعمال بعوقات و بدام داشتن حبها  ممسله در دهان مثل حبی که از کتیرا صمغ عربی 

سرکه برا   مساخته باشند و خوردن  ل حبوب مفرطحو نرم ساینده بلعاب هندوانه و اسپغو واحد یم جزو مغز بادام مقشر چهار جز

ترازه و بعرد از آن    بنفشه با روغن بادام شیرین و تدهین  بمسکه نبات و تناول خمیرهبا یا  مگرم تنهاو نوشیدن شیر تازه نینبات 

همرین اسرت اال فصرد و    بود عالجرش نیرز    اشیا  قابضه عفصهاستحمام به آب شیرین نیمگرم نیز نافع است و آنچه از تناول 

و شروربا  گوشرت   مثل فالوده شرکر    دو چرب لطیف حار یا بار و حسب حاجت  یه در هرندارد و اغا مسهل در این ضرورت

و خباز  و اطریه و حلوا  نشاسته و شکر و روغن بادام یا زرده بیضه مرغ و یا شیر برنج برا  سفاناخ یکدو در  ه مرغبزغاله و چوز

 . باشد نیز همین استد وآواز شدیو عالج خشونت که ا زغبار دخان دهند شکر سفید 

 اورام و قرو  قصبه ریه
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در قضبه بود و اگرر  سکه در جسد و بخرالصموت باشد ورم فه و معالم خفی وسط پشت و وجع ف وضربان درپس اگر تپ ضعی

ات ریه و سل مسطور گردد بعمرل  عالچ آنچه در اورام و خراح. قرحه در قصبه بود بو  دهان مثل بو  ماهی ونفث اندک باشد

اگر احتیاج آن باشد و هرچره بهرره   تعمال مسهالت جایز نیست و در اینجا مسهالت خفیفه جائز است آرند مگر آنکه در سل اس

هرن  در دحه قصربه ریره مرریض برر پشرت خوابیرد دوا را       قصبه در قرو  حلق گاشت نیز مفید بود و بقول شیخ اگر در قر بثور

امد که سرفه بهمرسرد و بایرد کره دوا    نکه بیکدفع بیاشمی رسد بدون آ نگاهدارد و اندک اندک آب آن را فرو برد اثر آن بزود 

آمد و نفع ادویره مجففره آنسرت کره      فف باشد که باعث هیجان سرفه نگردد و ادویه مجففه در سل خواهدمرخی ومغر  و مج

 .در قرحه نمایدحاده موجود و مواد م مغریه آنست که کسره سه تای زائل گرداند و فائده ادویهرا  رطوبات فضیله مانع التحام قرحه

 اختالج و ارتعاش قصبه ریه

بدانکه گاه در قصبه ریه عارض میگردد اختالج که عبارت از جستن آن باشد و ارتعاش که مراد از لرزیدن آنست چنانچره سرائر   

سرت و سربب   ق ا بلغم و یا سودا  محترر ظ متولد از خون غلیظ و ییواصل اختالج قصبه ریم غل عارض میشود و سبب را اعضا

ارتعاش آن همان اسباب رعشه بدن است که در امراض راس مسطور شد و بیشتر ارتعاش قصبه از مراده بلغمری برخری عضرل     

و اضطراب در کالم سرت سراعتی بعرد     غیر تام نماید و نشان اختالج آن لُجلُجه و ترددحنجره و الیاف غشا  اوست که ارخا  

و غیرره حسرب    تدبیر اینها از تنقیه مراده و غرغرره   :عالجاست دائم متصل ساعتی زبر دوام و عالمت ارتعاش آن لرزیدن کالم 

را درینجرا تراثیر عظریم    واجب همان است که بهر اختالج و ارتعاش عسائر اعضا در امراض راس مسطور شد و غراغر و لعوقات 

م و غضب و از رفتار بسیار و از که درآن خردل باشد قو  النفع بود و باید که از رفع صوت تا یکماه و ضح است و ایضا طعامی

اجتناب نمایند و اگر بر سینه مریض چیز  گران چون تخته اسراب و غیرره بقردر    و جنبانیدن دستها در خواب بر غیر قفادیدن 

و در روز  چند بار همینسان عمل نماینرد و  . طاقت او بنهند و تکلیف تکلم کنند در آنحالت که او مستلقی بود نفع شدید نماید

بر  گوید که عالج ارتعاش قصبه آنست که بسو  قوت و سن و مزاج و مریض نگاه کنند چه معالجه مشایخ که این مررض  ط

ر مثل ایرن مررض بعمرل آرد پرس     د مارا در جمیع معالجات السی ب قوانینبآنها عارضه شود خالف معالجه ایشان است و طبی

نانرد بعرده اگرر قروت     قرحا و مانند آن غرغره کزج و عاقرمویو  قرایارج فی اید در ابتدا  مرض بعد از آن بااستفراغ بحقنه ها نم

ار هر یم ربرع  النبیل حب الف حب ستررسا هر یم نصف درم جندبیدئحسب نماید عاقرقرحا خریق سیاه الاحتمال کند تنقیه باین 

درم ایارج فیقرا دو درم  ن یکنیمیکنیم دانگ فاریقو شیرنسون نمم لفظی هر یم دو دانگ جاودرم سکنبیج مقل تخم کرفس ای

ته مقل و سکنبیج و جاو شیر را در آب کرنب نبطی و شراب کهنه تر کنند تا نرم شود پس حل کرده ادویه مسرحوقه  خیکوفته ب

ب پس اگر از تنقیره  کروز و تناول نخوداآمیخته بسرشند و مثل فلفل حبها سازند شربت سه درم و ثلث باب نیمگرم بعد پرهیز ی
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ن و اندکی زهره کلنگ سعوط کند و اگرر زوال او مشرکل گرردد در    نگردد بروغن مصطکی و روغن ناردی حب مرض زائل باین

نسخه آنچه رطوبات و ریا  غلیظ را تحلیل کند بیفزایند و اگر علت دشوار گردد و تاثیر معالجه ضعیف نماید و قروت براقی برود    

اخرتالج قصربه بتردبیر    منقی بدهند تا مرض مستاصل گردد و اما  و مویزسیاه  ب افتیمون و هلیلهیا به آبوفاز شربت ایار   یم

 . استفراغ و غرغره کفایت میکنداو خفیف زائل میشود و در معالجه 

 

 

 

 استرخا  حنجره

خیه بسو  آن مسترخی شود پس حنجرره همچنران   اب رطوبات سبب انصببسیم همیکشاید نگاه عضله حنجره که برا  جاب 

یه منجاب نشود و اختناق آرد چنانچه در اقسام خناق مسطور شد و عالجش بعالج انطباق مر  نمایند   سبورو هوافراهم ماند 

 . و هرچه در استرخا  مطلق گاشت بعمل آرند

 امراض مر 

ا گاه عارض میگردد مر  رتعداد اجناس امراضی که بمر  عارض شود چنین بیان فرموده که  بدانکه شیخ الرئیس قول کلی در

امراض آلیه و مشترکه در آن جمله و که او را ضعیف میکند از فعل خود و آن از در اوست و گاهی واقع میشود  سوءمزاجاصناف 

قرره زائلره و یرا    از ف ا بسبب ضراغط ضیق ست یو صلب و اکثر آنچه از امراض آلیه دران واقع گردد آن سدو  و بارد و اورام حار

مشرترکه کره او را اکثرر     ا ورم عضله که ماسم اوست و از جمله امرراض ی  هب ورم فی نفسو یا بسبد را رم عضو مجادبسبب و

الدم و انفجار اوست و بیشتر این تابع خشونت شی مبلو  وحدت او میباشد پس اگر خراش در مر  پیدا کنرد  عارض شود نزوف 

امراض مر  بعضری   اث کند و ادویه مستعمله در جار دم احدنزف الدم از آن پیدا گردد و اگر تفرق اتصال دهن رگ او نماید انف

مشروبه اند و بعضی موضعیه و ادویه موضعیه گااشته میشود و مابین کتفین و باید که درین ادویه قوت از عطریت باشد چنانچه 

ندک بود و چون ا باشد تا که مرور متصل و اندک وبه باید که مثل لعوقات و حساءدر ادویه مستعمله در اضمده معده و ادویه مشر

 سروءمزاج ا از تفرق اتصال پرس اگرر از   ی هلاست یا از ورم و دبی سوءمزاجند که آن از رض گردد تفحص نمایجع بمر  عاالم و و

باشد عالمت و عالج اقسام او بدانچه در عسرالبلع می آید اخا کنند و عالج اورام و تفرق اتصال او نیز عنقریب مسطور گرردد و  

 . بدان توجه نمایند
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 عسرالبلع

و او آنست که ماکول و مشروب بدشوار  فرو برد و اسباب آن یا در نفس مر  باشد و یا در مجاور او و سببی که در نفس مر  

مفرط و یرا سرقوط    سوءمزاجباشد یا درم مر  است و یا جفاف رطوبات وران بباعث حرارت تپ و غیر آن و یا صنفی از اصناف 

امراض جاده رویه هائله و غیره و یا احتباس چیز  مثل عطم یا گرم یا علرق و سرببی کره در     قوت و ضعف او خصوصا در آخر

ست و آن یا درم عضالت حنجره باشد چنانچه در خوانیق و غیر آن افتد و یرا سریل فقرره گرردن     غیطه مجاور او بود ضغط ضا

ال نگاه آنها طریق تشخیص این اسباب باید که او او و یا مقدمه تشنج و کزاز و ابتدا  فه مر  ضاغطیطبسو  داخل و یا ریح م

ف قروت مردرک گرردد    و غیره هست یا نه بعده نبض مالحظه نمایند اگر در نبض کمرال ضرع   داکنند که باین مرض مرضی ح

مرض الحق باشد و اگر با مرض دیگر و ضعف نباشد و در نبض تپ یافته شود از مریض سوال کنند کره   زسببش سقوط قوت ا

مرض درد نیز هست یا نه اگر اقرار آن کند و تشنگی نیز باشد سببش درم حار بود پس جا  درد دریافت نمایند اگرر درد  با این 

در گلو گوید و به آن تنگی نفس بود درم حنجره و غیره عضو مجاور باشد و اگر درد میان کتفین بیان کند ورم مر  باشد و اگر 

ضیق ازدیاد نماید و هنگام بلرع الرم    د پس اگر ورود گردن نشان دهد و عند استلقابارد بوتپ نباشد و اقرار درد اندک نماید درم 

نزد فقره زائله دریابد و بان سائر عالمات زوال فقره که در خناق مسطور شد یافته میشود سببش زوال فقره گرردن باشرد و اگرر    

بسبب تپ باشد و اگر در دو تپ هر دو نباشد از  مر فته شود سببش جفاف رطوبات در مریض اقرار درد نکند و در نبض تپ یا

مریض بپرسند که این مرض بتدریج عارض شده بود یا وفقه اگر گوید که اندک اندک ظاهر شده بود و طعرام از مرر  بسرو     

اگر با باشد پس  سوءمزاجمعده برگارد و احساس برود غاا اندک بود و عالمت یکی از اقسام سود مزاج هم یافته شود و سببش 

حاد باشد و اگر این آثار نباشد و  سوءمزاجغلبه عطش و حرقت و حرارت در سطح دهن باشد و بنوشیدن آب سرد منتفع گردد و 

ثار کثرت رطب بود پس اگر آ سوءمزاجرطوبت دهان و کثرت آب آن باشد به اگر یا  هبود بارد سوءمزاجا  گرم انتفا  یابد بچیزه

مرطبرات انتفرا  یابرد     ضد آثار رطوبت برود و از باشد و اگر ح ضاغط لم تخفیف یابد سببش ری و دریح نیز یافته شود و بجشار

با هیچ یکی از بس باشد و اگر آثار تشنج و کزاز که در بحث آنها گاشت مدرک گردد سببش مقدمه آنها باشد و اگر اسوءمزاج ی

در مر  باشد و  دم عالمت دیدن بود از احتباس کرمباشد و تقدغدغه مر  و تنفر از غاا و خفقان و خبث نفس  این آثار نباشد و

ا زوال فقره بود عالجش بعالج خناق ورمری یرا زوال   ی هاگر سببش ورم حنجر عالجاگر خون از دهن نیز آید از تعلق علق باشد 

یرد و عالمرت قررب مروت    فقراتی نمایند و اگر ورم مر  باشد عالج او کنند و اگر از سقوط قوت در آخر امراض افتد عالج نپا

باشد و تدبیرش جز این نیست که بطوریکه ممکن باشد اعانت قوت نمایند و بر مهرها  گردن روغن بنفشه و موم روغن بمالند 

و اگر از احتباس کرم باشد عالجش قی کردن ست و عالج تعلق علق مسطور شد و اگر مقدمه کرزاز و تشرنج باشرد عالجرش     
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حاد باشد لعاب بهدانه شیره مغز تخم تربوز شربت بنفشه بنوشند و بلعاب اسپغول و آب  سوءمزاج عالج امراض ماکورست و اگر

اشه و شربت هند  چار توله و یا خرفه و خیارین و کاهو هر یم هفت بیا لعاب اسپغول و شیره تخم . سبز غرغره نمایند کشنیز

ب تمرهند  اندک اندک بنوشند و نوشیدن دوغ ترش جرعه آب انار مع شیره خرفه و یا شربت خشخاش و عناب و گالب و یا آ

سربز   کشنیزالب و آب سه باشد بگ فورهو غرغره کنند و صندل یم توله کاتر و کا کشنیزجرعه نیز مفید و بآب برگ کاسنی و 

گرر عصرارات و   مالند و دیه و کاهو سوده میان هر دو کتف ضماد نمایند و قیروطی روغن بنفشه و موم بدانجا بیا آب برگ خرف

و کاهو در روغن بنفشه در قفا و گردن و مابین کتفین بمالند و غاا ماءالشعیر برروغن برادام و مرزوره     کشنیزمثل آب  ادویه بارد

نیده و با شربت دیار جوشا  الطیب سنبلبادیان مصطکی  سوناکثر بود انی باشد و این بارد سوءمزاجحصرمیه سازند واگر  سماقیه و

بیاشامند و دارچینی تخم شبت بادیان در آب پخته غرغرره کننرد و    فختجالعسل نیمگرم یا مینجبویه بدهند و یا ماءا شربت بادری

 و نمایند و دیگر اضمده مسرخنه کره از مثرل جنرده اشرق و مرر       دبیدستر و صبر ضماو مصطکی و افسنتین و جند الطیب سنبل

روغرن  عالج معده بار مستعمل است بعمل آرند و روغنها  گررم چرون    فراسیون و مانند آن ساخته باشند بکار برند و هرچه در

لسان و روغن خیر  و زنبق و نرگس بمالند و غاا نخوداب یرا شروربا  گررم بردارچینی و     مصطکی و قسط و مشم و ترب و ب

سرکنجبین و  و بره و سریب و   مزاج رطب باشد شرربت میبره   عسل و بچه کبوتر دهند و اگر سوء خولنجان و شبت و مانند آن و

ین و مصرطلکی و  غرغره نمایند و روغن زنبرق و نرارو   لیله و رنجدانو هبنوشند و تطبیخ بهمنین و گل سرخ  االس حبشربت 

قسط بمالند و اگر ماده هم باشد اول تنقیه معده از رطوبت کنند بعد حلنجبین با مصطلکی دانیسون تناول کنند و هلیله سربی و 

و قباج مقلوبمر   هشور یا گوشت گنجشم و قنابررو برند و مصطکی و قرنفل بخایند و غاا ماهی ه اندک اندک فاطریفل خائید

و کمون و کرویا و مانند آن خورند و شیخ می فرماید که بادویه خوشبو که در آن قبض و تسخین باشد عالج کننرد بعرد تنقیره    

اردین و ساذج هنرد  و کنردر و دقراق    و بهمن و سنبل و نل انیسون بریان معده و اصال  او اگر حاجت آن باشد و آن ادویه مث

کندر و مرست و اگر احتیاج بدوا  قابض تر افتد ادویه مسخنه قو  تر بقوابض بارد آمیزند تا آنکه برودت قروابض برارد شردید    

ه میان هر دوشانه التجفیف مثل گل سرخ و گلنار و مانند آن منکسر گردد و رنجدان درین نو  شدید النفع ست و بعضی گویند ک

محجمه بالشرط هفتاد یا هشتاد بی فاصله بزور کشند و بعد سه چهار ساعت کباده کشند و جهت تنقیره مرر  و بردن مطبروخ     

هر یرم نره باشره اینسرون      الطیب سنبلنبویه مصطکی هند بعده بادیان بادر بجدعلو  خان با شربت دینار و  سنتین تر برا اف

اشه بنوشانند و غاا شوربا  ا تو دریین هفت بی هتوله تخم کنوچو افسنتین هر یم دو  درنجبویهاشه جوش کرده شربت باهفت ب

وله داخل کرده ار تمرغ بنان خورانند و دارچینی بادیان تخم انجره شبت سعدکوه هر یم یم توله جوشانیده شربت افسنتین چه

بعده روغن  اشه بروغن بابونه سرشته ضماد نمایندفت بمج افسنتین هریم یم توله جند هغرغره کنند و از مصطکی و سعد دو
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فر بدهند ا شربت نیلوی هبنفش یابس باشد لعاب اسپغول و لعاب بهدانه و شیره مغز تخم کدو و شربت سوءمزاجخیر  بمالند و اگر 

گرم کرده اندک انردک و یرا   یا روغن کدو و یا شیر خر یا شیر بز  تازه و روغن بادام ر تازه غرغره کنند و نوشیدن شیر گاوو بشی

آرد سرمید و شریر و    سکه و یا حسوءما شوربا  چرب از پیه ماکیان و ماءالشعیر بلعاب بزر قطونا و روغن بادام و غرغره بآن و ی

سائیده بلعراب تخرم مررو و پیره ماکیران         هروغن بادام هم مناسب و مغز تخم کدو و مغز بادام و بنفشه و برگ خطمی و جنان

طبره معتردل المرزاج و زرد  بیضره     تر یان هر دو شاخه ضماد نمایند و روغن بنفشه و موم و روغن کدو بمالند و لعوقاآمیخته م

بخورنرد و بمالنرد و   غاا سازند و شحوم بسط و غیره و مسکه و امخراخ   قلیه کدو و اسفاناخ و خباز  و قطفرشت بخورند و بنیب

 ابع مزاج فم معده اسرت و مقولره بعرض   رند چه مر  حداکثر امر در مزاج خود تمزاجات مر  تدبیر معده بعمل آبالجمله در سوء

 .حااق از متاخرین است که این مرض عالج پایر نمی باشد

 باق المر  و فالج آنانط

مه بزرگ ثقیرل  یعنی بهم پیوستن مجرا  غاا و استرخا  آن و در انطباق چیز  رقیق و سبم چون آب و شوربا فرو نرود و لق

طمع نباید داشت اال در اطفال و در فالج مر  اصال هیچ قسمی از طعام و شراب  وبی خورده شود و در زوال این عادتصلب بخ

از حلق فرو نمیرود و آنچه که در حلق بیندازند از راه بینی بیرون آید و سبب انطباق استرخاء عضله مر  ست از رسیدن برودت 

وذ او نیرز  مر  ست و آن از انصباب صفرا و نف یند که بیش استرخا  غشا  باطنبآن و انسباب خلط رطوبی بر آن و بعضی گو

بلغم نمایند  برا  تخفیف مرض تنقیه و :عالج. افتد و گاهی بسبب ورم بود و هر واحد بعالمات مخصوصه خود شناخته می شود

یرارج فیقررا همرراه     ثرت غرغره باکمنشف رطوبات بدستور  که بهر استرخا در امراض راس مسطور شد و  ارجات و غرءغربا ی

جوشرانیده غرغرره کننرد و گلقنرد      کندر بهمنین  الطیب سنبلیسون مصطکی نفع و بعد تنقیه برا  تقویت مر  االعسل نیز ناماء

زنخ مجمعره  ان هر دو شانه ضماد نمایند و زیرر لم می را االس حب وشند وعسلی داخلکرده صاف نموده نیمگرم قدر  از آن بن

از ینج و مانند آن طال نمودن مفید بود و استعمال جوارش سرفر جلری دریرن براب     ببیدستر و سکده جندادن و یا شرط زنار  نه

ا  برزرگ سراخته   رفس حبهر ه برآب کر  تکندش بخور مریم بورق کوفته بخی اهت و از فلفل فرضیون مویزج عاقرقرمجربات اس

که اگر اسرترخا در آالت بلرع باشرد    تن بغایت نافع و فوس گوید خشم کرده اکثر اوقات خصوصا قبل از تناول غاا در دهن داش

بیدستر نفع بخشد و معمول بعضی متاخرین اینست که چون استرخا  مر  بسبب رطوبت نزلی عارض بروغن بآن و جند لطوخ

ین قسط تلخ هر یم افسنت الطیب سنبلاده نموده نفیقه بدن و اماله ماده از حقنه حشود و بباعث آن انطباق مر  بهم رسد اول ت

بجوشانند که چهارم آب بماند صاف نموده روغن گل روغن بابونه هر یم هفت  حآب باران نیم آثار خیسانیده صحی سه توله در

ه آمیخته بمالنرد و از  اشه سودم توله جندبیدستر چهار مو روغن بماند پس مصطکی ی دآمیخته باز بجوشانند که آب بسوز هتول
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سون ایرسا زرنب ند و چون دهن اندکی گشاده شود انیوله غرغره کندیان تخم شبت در دنج هر یم یم تباین زرنب سعد نبهم

و عررق   اشره در عررق افسرنتین   مقشر اسرطوخودوس هرر یرم هفرت ب     السوس اصلاشه ر مصطکی بهمنین هر یم سه بکند

دایارجات ده بنوشند و تنقیه بمسهل بلغم و هر یم نه توله جوشانیده صاف نموده شربت افسنتین چهار توله داخل کر الثعلب عنب

ه زنخ و میان کتفین نیز سه چهار محجمر رنار  بر مهره دوم گردن نهند که فی الفور فائده میکند بلکه زیکبار نمایند و محجمه 

ت ظهر اشه شربت مسهل چهار توله در عرق مکوه نه توله دهند و وقدد و سفوف بنفشه چار برگنهند و چون دهن اندکی گشاد 

ه ربت مسهل چهار تولره بری نهرادن محجمر    اشه و شدیگر معجون ملین علو  خان چهار ب شوربا  مرغ شکم سیر دهند و روز

بعمل آرند و شیشه حجامت بر ایشان  اف حاده والداده علو  خان و یا شیبخورانند و اگر با این مرض بیهوشی باشد اول حقنه ح

ون و قسط تلخ و افسرنتین و  زج و فرفیمویو ت ضماد جند و مرواسنگ بمکند و همان وقم گردن و زیر زنخ نهاده بزور ودمهره 

وتوله کوفته بیخته در روغن بابونه سه توله آمیخته بکرار برنرد ترا مرر  بگشراید و      دو  الطیب سنبلهر یم یم توله  اعاقرقرح

بکار برند و اگر سببش صفرا نجا غراغر بسیار بهوش آید پس همه تدابیر آنچه در فالج مطلق مسطور شد بعمل آورند ولیکن دری

 یا ورم باشد عالجش نمائید 

 ورم مر 

میران  د ردلین و صلب و فرق فیمابین این اقسام چنان کند که اگر مریض شکایت و و یا بارد دمو  و صفراو  بود وآن یا حار 

بود و بعده اگر آثار غلبه خرون   باشد ورم حار تپ گرم و تشنگی شدیدهر دو شانه خصوصا وقت فرو بردن طعام و آب نماید بآن 

مفررط بیران    جرع ثقل و تمدد میان کتفین بدون و باشد و اگر عالمات غلبه صفرا مدرک گردد صفراو  بود و اگر دمو دریابند 

. منفجر شودید ورم بقی برآورم در نضج شرو  کند و چون ریم  باشد و هر گاه لرزه پدید آید تشنگی نبود ورم باردکنند و تب و 

ا انردک  ود ینجا مابین کتفرین نماینرد و  ابکار برند و وضع اضمده در نجامعده مستعمل است در ای هرچه در ورم حارد بارد: عالج

 خرفه و آب انار میخوش بشربت فواکه بارد ابتدا بهر رو  شیره تخم اندک بنوشند و ایضا در ورم حار بعد فصد باسلیق یا احل در

 جالب و یا آب کاسنی و کاهو بشربت توت و یا شربت نیلوفر وعیر بروغن بادام و یا شیره خرفه بو یا ماءالش جرعه جرعه بنوشند

ونرد و  و بآشامیدن شیرخشرت و تمرهنرد  و ری   نهت بحقنه لیده بنوشند و تلیین طبیعبار بهعناب و سکنجبین ساده و دیگر اشر

بجا  درد ضماد نمایند و یا آب مرورد و   کشنیزن بگالب و آب کاسنی و مانند آن کنند و صندلی شربت درد مکرر و شربت آلو و

گالب و آب به و سیب و آب برگ خرفه و آب حی العالم مساو  با قیروطی موم صاف و روغن گرل در صرالیه حرل کننرد ترا      

ار تنگ و تراشه کردو  و آب ب الثعلب عنببعده آرد جو و صندل در آب بیامیزند پس صندل سفید سوده مخلوط کرده طال کنند و 

حرل کررده قردر  روغرن      خیارشرنبر و آب کاکنج اندکی  الثعلب عنبنی و آب ساکنند و در انتها بهر تحلیل آب کسائیده ضماد 
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خطمری   هو یا ماءالشعیر آمیخته بنوشرند و آرد جلرو بابونر    خیارشنبربنفشه آمیخته و یا شربت بنفشه و شربت کاکنج باندک مغز 

یل شرود  لحروغن گل ضماد کنند پس اگر ورم ت یا آب انجیر و یا آب کرنب و آب کاکنج و الثعلب عنببآب بنفشه اکلیل الملم 

نیمگرم بدهند یا لعاب تخم کتان  جتفخشود آب انجیر بمی شقریره و شدت تپ ظاهرتغایه باغایه بارده نمایند و اگر ریم کند و ق

و تخم کتان و سبوس جوار  و آرد جو و خطمری برآب انجیرر و روغرن     و لعاب تخم مرو و آب خمیر اضافه نمایند و بآرد حلب 

بنفشه ضماد سازند و حسو  آب سبوس و باقلی و شکر و روغن بنفشه خورانند و چون نضج یابد و منفجر گرردد شریر برروغن    

ه احترراز  تا انردمال قرحر  از اشیا  حاره لااعه  سمید و نشاسته و روغن بادام و شکر بخورند و سکه و حریره آردمبادام بنوشند و 

اشه در گالب و عرق کاسنی و خرفه و خیارین و کاسنی هر یم نه بماده مثل شیره  و بعضی نوشته اند که اوال جهت رودکنند 

سبز و ریحران و گرل    کشنیزفید و نیلوفر هر یم هفت توله برآورده شربت انار ترش چهار توله داخل کرده بنوشانند و صندل س

وله در گالب و آب ترش و آب مورد سوده بر گردن و میان کتفین ضماد کننده ید ساده همه سبز هر یم یم توه و بسرخ و مک

م توله و حب کاکنج ی  هگل بنفش غاا آش جو بشربت نیلوفر دهند و هرگاه ماده رو  نشود و ورم بانتها رسد جهت تحلیل شیره

بادام هفت باشه پنج توله مالیده روغن هفت توله شیر خشت  خیارشنبرغز برآورده م آب مروق کاسنی و مکوه پا و آثار اشه درنه ب

علویخان چهار توله داخل کرده دهند و صبح آن شربت بنفشه چار توله در مروق کاسنی و مکروه هرر    جیلشربت ورد مکرر هلی

و ضرماد آرد براقال و بابونره و     سه چهار بار تکررار نماینرد   بنوشند و همین  اشه پاشیدهپنج توله حل کرده تخم ریحان نه ب یم

  بچه مرغ که بنوماش مسلم و برگ خطمی و مکوه هر یم دو توله روغن گل و بابونه هر یم یم نیم توله کنند و غاا شوربا

ماده بمسهل بلغم و حب ایارج تنقیره   از نضجبعد  و در ورم بارد. سبز در آن افتاده باشد بروغن گاو پخته بنان تنم دهند کشنیز

ج جرعره جرعره بنوشرند و نیرز ادویره      یفخرت مکتان در آب جوشانیده صاف نموده بیند و اکلیل الملم بابونه شبت حلبه تخم نما

بآب  فختجین و زنبق وبان بمالند و تجر  میکوره سائیده ضماد کنند و روغنها  گرم چون روغن بابونه و شبت رویت و یاسمما

معمول از کرنب و شبت نیمگرم و غاا نخود آب بشبت و زیره و کردیرا و ماننرد    گرم و ماءالعسل و آب نخود و نوشیدن شوربا 

و متواتر برزور بکشرند ترا     بعضی متاخرین در ورم بلغمی محجمه بال شرط در هر دو شانه دو صدعددو بقول  هندد دآن نیز سو

سرون تخرم   ه قنطوریون دقیق انیبابونه مکوه هر یم نه باشاشقانه گل اندک گشادگی دهن مر  رو دهد پس گل بنفشه گل ع

رد بخرور بابونره   انجره هر یم چهار ماشه مویز منقی یم توله جوشانیده عسل سه توله داخل کرده دهنرد و جهرت تسرکین د   

الملم برگ لی و نیم هر یم دو قبضه اشنه بادیان هر یم یم قبضه در یم سبوچه پخته پارچه سرفت برر    الطیب اکلیل سنبل

انند و چون گرمی آن کم گرردد آنگراه سره چهرار     ندک اندک گشاده بخار آن بر بخار مینهاده سرپوش آن ابدن کشیده آنرا زیر 

خشت در آتش سرخ نموده در دست پناه گرفته بآهستگی تمام در سبوچه اندازند تا باز گرمی پیدا کند و عرق خوب آیرد آنررا از   
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مکوه انیسون دارچینی بادرنجبویه تخم انجره هر یم یم تولره و  پارچه کهنه پاک نمایند و این غرغره کنند تخم شبت بادیان 

 خیارشرنبر اشره  له سفید ریوند خطائی هر یم شش باشه زنجبیرل دو ب و توله تربدجهت تلیین طبع در مطبوخ ماکور برگ سناد 

ود آب بچه مرغ دهند و اشه اضافه نموده بنوشانند و غاا نخدینار چهار توله روغن بادام پنج بترنجبین هر یم شش توله شربت 

اشه چهرار پرنج روز دهنرد بعرده     افسنتین چار توله تخم شربتی هفت باشه شربت هر یم پنج ب گاوزبانب تخم مرو و صبح لعا

بابونه مصطکی اکلیل مکوه هر یم یم توله روغن قسط سوم حصه ادویره آمیختره ضرماد کننرد و      الطیب سنبلجهت تحلیل 

سه توله نوشانند و  جبه و تخم کتان هر یم هفت باشه بمیفختلعاب حلتحلیل نشود بهر نضج  روغن خیر  و ترب بمالند و اگر

توله اشه شربت خشخاش سه هفت ب گاوزبانفجار برا  اندمال صمغ عربی چهار باشه طباشیر کتیرا هر دو یم باشه بلعاب بعد ان

می و شیخ چه خورانند یچهار توله دهند و غاا کله پا االس حباشه با شیر گاو سیاه نیم پا و شربت بنوشانند و یا تخم مرو پنج ب

یاس عرالج اورام معرده باشرند    از ریاحین و فواکه بر قت که ادویه موضعیه ادویه قابضه متخا فرماید که در ورم مر  واجب اس

ین فائده نشرود و احتیراج   لبطم و انجیر و شحوم بط و ماکیان بقوابض زیاده کنند و اگر از ااران مثل اشق و مقل و علم بعده ذ

و فرومانا و    التحلیل مثل حب الغار و عاقرقرحابسو  تحلیل بیشتر افتد و یا ورم در اصل صلب باشد باید که بقوابض ادویه قو

و ثافیا و غیر آن کره دروبریالت    آن باستعمال ضماد مفجرات مثل خردلزراوند و ایرسا و بلسان مخلوط سازند و بساست که در 

و ا باید تا مرور لعوقات می ورم حار ه بکار آید حاجت افتد حتی که سرگین کبوتر و مانند آن و اما ادویه مشروبه در عالجصدروری

عوقات مثل عدس و طباشیر بلعاب مثل اسپغول و تخم خرفه و مرارالقر  و ماننرد آن باشرد    ندک اندک بود و در اوائل ورم حارلا

و تخم کتران آمیزنرد بعرد از آن     السوس ربران چیز  از انجیر و بادیان و کنند چنانچه درواو  و محالت میل  بعده بمخلوط از

ره برادام و  خرما و حلبه زیاده کنند و احسا استعمال نمایند در ابتدا بر واد  مثل آنکه از آرد جو و عدس بریان و غیر بریان و شری 

کر اختیار نمایند بعرد از آن آرد کرسرنه و آرد   ن بادام و ششرو  کند حسو از شیر و سبوس گندم بروغ شکر بسازند و چون نضج

ا داخل داخل کنند و چون قریب بانفجار رسد اندکی ایرسا و بادام تلخ و فراسیون و قدر  قلیل خردل و انجیر و خرمنخود در آن 

ستعمال نمایند از داخل مثل لعوقات و جات در آن ارام بارد معده بیاید اخا کنند و ملنیات و منضام بارد آنچه در اونمایند و در اور

احسا که برا  انضاج ورم حار ماکور شد مثل آرد کرسنه و آرد جو که در آن عسل و قدر  ایرسرا و غیرر آن باشرد و از خرارج     

یرسا و اندکی عطرست و اضمده منضجه که مسطور شد و از آن جمله حلبه و بابونه و اکلیل الملم و مقل و صمغ بطم واشق و ا

 . یح و تسخن کند آنچه گاشت و هرچه در باب اورام معده بیاید بعمل آرندر میل تقاگ
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 تفرق اتصال مر 

و  و عالمتش بر آمدن خون سرت از قری  شقاق عروق آنست از امتال  خون یا حدت آن و یا ضربه و سقطه و جراحت سببش ان

  بدن و عروق از خون و سائر عالمات غلبه دم یافته شود درد مابین کتفین و فرق میان اسباب ماکوره چنان کنند که اگر امتال

ا سقط یرا جراحرت   ی هفرا مدرک گردد از حدت خون باشد واال حال تقدم حدوث ضربمتال  خون باشدو اگر آثار غلبه صسببش ا

 هربا نرم سوده اندکک االخوین دمارمنی . مغ عربی نشاسته کتیرا گلاگر مانعی نباشد فصد باسلیق کنند و ص :عالجدریافت کنند 

ب با شیر بز یرا حر   سولمغسرشته بلیسانند و یا بشیر خر و یا شیر بز دهند و یا لم  االس حباندک تنها بجالب نبات یا شربت 

حابس الدم یا قرص کهربا بدهند و عقب او آب ندهند و غاا بزرد  بیضه بسازند و هرچه ورقی الدم بیاید بکار برند و بقول شیخ 

 هعر ادویه ذ  لزوجت و فلوکرت برود ترا دف   ج انفجار دم از مر  و عالج انفجار دم از معده آنست که درینجا حاجت بفرق در عال

بسو  معده دفع نگردد بلکه بر موضع انفجار بمهلت جار  بشود که از آن فعل قو  ظاهر گردد و اگرچه قوت او از راه عرروق  

سلم ضعیف شود و بقول گیالنی باید که درینجا ادویه از جنس لعوقات نیز رسد لیکن بسبب طول مسالم و کثرت انفعال در م

باشند و نیز حبوب که در دهان گیرند نه ادویه که بسو  معده بسرعت نازل شوند و ایضا باید که استعمال دوا برات کثیر باشرد  

 . کباری  هن

 

 رو  مر ق

ضع نزوقی و مانند آن و بعید نیست که از نوازل حاره حادث شود ور یا اورام مر  است یا مرور ماده حاد بران موثبفجار نسببش ا

ه در قرحه درد و سوزش هنگام خوردن چیز  شور و تیز و ترش اگرچه آن چیرز انردک   و فرق میان قرحه و ورم مر  آنست ک

 . بود زیاده شود و بطعام چرب و تفه اگرچه لقمه بزرگ از آن خورده شود در دکتر باشد

مر  کره از نضرج ورم و انفجرار او     ه در آن لقمه بزرگ از هر قسم طعام موجب زیادتی الم میگردد و قرحهبخالف ورم مر  ک

د عالج او دشوار بود و در اکثر امر مشرف بهالکت باشد و فرق وزین قرحه و در قرحه و معده آنست که درینجا وجع او مابین افت

و  اطراف و خشکی کام و زبان و رعالمت دیگر از تپ و غشی و س کتفین محسوس شود و در قرحه معده درد در شکم باشد و

قرحه از ریم دو سره   اول برا  تنقیه :عالج. و آروغ بد بو در هر دو یکسان بود و تا قرحه کهنه نشود و آروغ بد بو نگردد انغثی

و روغرن گرل و زرده بیضره و یرا     العسل یا شیر شکر اندک اندک بنوشند بعده بهر اندمال قیروطی هر شب از موم سفید روز ماء

اشه م دفع و یا مرهم ماکور نه می  هه باندک اندک بلیسند ن بیضه و سفید  از ریز و روغن گل سنبلمرهم ابیض که از زرد  
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 االخروین  دم. در روغن گل دو توله و شیر ماده گاو سیاه رنگ می کنیم پا و نیمگرم بنوشانند و ایضا جهت سرعت اندمال نباشرد 

م مثقال با شریر بدهنرد و غراا    ی  ههر یم هفت ماشه سفوف ساخت السوس ربسبوس اسپغول  رالو بالو صمغ عربی کتیصمغ آ

مهلبه بی شیرینی و یا شیر و برنج بی نمم دهند و دیگر ادویه که استعمال نمایند لزج و غلیظ باشند و یرا اینهرا بادویره دیگرر     

 . کی است و هرچه در بثور و قر  حلق گاشت حسب حاجت بکار برندی هدمخلوط سازند و باقی عالج این و عالج قرحه مع

 حکاک مر  یعنی خارش مر 

ببش اجتمرا   و پیچیدن سر و گردن صبر ننماید و از بلع اشیا  یابسه لرات یابرد سر   چون عارض شود مریض از تحفخ و تنخع 

نموده عده شبت تخم ترب لوبیا جوشانیده صاف بهر تنقیه م عالجست در معده و تحرک آن بسو  مر  اخالط حریف حاد لاا  

خربرزه و خربرزه    و تخرم تررب و کنکرر زده بریخ     السوس اصلو دیگر مقیات مثل آب ی نمایند سکنجبین حل کرده بنوشند و ق

بحسب اقتضا  وقت و ماده و مسهل مناسب بعمل آرند بعده و برا  تقطیع ماده بسکنجبین عنصلی یرا بسررکه کهنره غرغرره     

بهر تسکین حکه در شیر تازه شکر یا عسل آمیخته جرعه جرعه بنوشند بعده کندر و صمغ بکار برند و بعضی نوشته انرد  کنند و 

یرم سره ماشره     و پزویه هر یکی نه ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هرر ز تخم کدو قات مناسبه شیره خیارین و مغکه بعد قی بمی

و بیدمشم هر یم هفرت تولره حرل     اقوت هر یم دو توله در عرق کیوط رایبدهند و یا شربت کدر و  شربت بنفشه چهار توله

اا کله پاچه بز که در آن چغندر و هر یم یم نیم توله غرغره کنند و غکرده بنوشانند و از شیر بز نیم آثار روغن کدو روغن گل 

ع ترین اشیاست و حکیم علی گوید که پالم افتاده باشد با برنج دهند و گویند که نوشیدن شراب کدر شیرین نیز درین مرض ناف

بسیار در اول طعام بدهند بعده شوربائی که در آن ترب و برگ او و شبت پخته باشند بخورنرد و آب   باگر زائل نشود نمم و تر

متوالی قی کنند و این دو بار در دو روز  گرم و شراب دوشابی نوشیده پر مرغ بروغن بادام آلوده در حلق انداخته تحریم نمایند و

تجرر  نماینرد    ربشکر برنهار یبعمل آرند پس دوام نمایند بعد هفت روز بر شوربا  گوشت گردن جد  و اگر زائل نشود صبح ش

 . که بعضی اطبا این را بغیر استفراغ استعمال مینمایند

 فساد صوت یعنی آفت آواز

نجره و جسم شبیه بلسان مزمار و آنچه گرد اوست و بدانکه آواز موقوف است بر عضالنی که قریب حنجره است و بر هوا و به ح

و لهات پس آفت هر واحد ازینها آفت صوت ست حتی که چون هوا قلت پایرد و یرا   مهبر حجاب و عضالت صدر و ریه و غلص

ت و تغیر او بر چند قسم سرت  سآفت صوت یا بطالن یا نقصان یا تغیر  اورا صنف مزاج عارض شود و امر صوت مختل گردد و

وحت وحدت و ثقل و خشونت و ارتعاش و جهارت و خفا  او و قصر صوت و غلظ او وقت او و کردورت و ظلمرت او و   یعنی بح
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ا سرقطه و  یر  ها انحالل فرد یا سوء ترکیب یا ورم یا وجع یا ضررب ی هساذج ست یا ماد  و خصوصا نزل سوءمزاجن آفت یا سبب ای

گاهی بشررکت  ایی که بعضل آالت صوت رسیده و گاهی بشرکت دماغ و گاهی آفت در نفس حنجره بود و گاهی بشرکت اعض

عضراء  انبصفین و صدر و ریه کره اورام ایرن   عضو مجاور از اعضا  غاا و نفس مثل معده و کبد و طحال و غشا  قاسم صدر 

مثل فقار    نفس و غااگاهی بشرکت عضو متصل باعضاامتال  آنها و نفخ آنها از کمال انبساط منع کند و آواز را تغییر دهد و 

یا یبوست یا خشونت و یرا ورم خنرم   چون از موضع خود زائل شود از کمال انبساط منع کند و گاهی تغیر ریه و حنم برطوبت 

  وزه قویه ملحه بسو  تنخع بررا  دفرع مر   تین که صاحب او چون آواز دهد مثل دغدغتغیر صوت گردد فلاا قطع لهات و لوز

سبب تالم هوالبقوت عارض شود و حرارت آواز را بزرگ گردانرد و بررودت تیرز و    صویت عند صیا  تاحساس کند و گاهی عسر 

آن نماید و چون ریه  ل صوت و تلیسوبت بحت الصوت آرد و مالست و تعدیدا کند و رطصغیر سازد و یبوست خشونت در آن پی

گراهی آواز در ثقرل و خفرت او    لی ممکرن نبرود و   برطوبت مبتلی گردد و قصبه ریه صاف نباشد انسان را آواز دادن بصورت عا

قصبه ریه و ضیق او و وسعت حنجره و ضیق او مختلف می باشد و چون آفات ماکوره در اعضا  صوت شردت   بحسب وسعت

ست که بآن کالم باطل شود چه کالم بنفس معتدل اتمام یابد و تراوم زدن برجرا  باشرد    ولیکن واجب نینماید آواز باطل گردد 

وحت در آواز پیدا گردد و هرگاه بعضل محرک باسط حنجره بحت بعضل مثبت مختص بعظم المی رسد گردد و چون آف االخفی

رسد آواز خناقی گردد بلکه اکثر از آن خناق پیدا شود و اگر بعضل محرک قابض رسد آواز نفخی گردد و چون فعل آنهرا باطرل   

تام و حالت شبیه برعشه حادث شود آواز مرتعش گردد و چرون رطوبرت   گردد آواز باطل شود و چون درین هر دو استرخا  غیر 

ت یابد آواز مرتعش گردانرد و اگرر   اگر اندک کثربحد ارخا نرسد بحت الصوت بهم رسد و بحوحت هرگاه از رطوبت عارض شود 

 . بسیار کثرت پایرد آواز باطل شود

 

 انقطا  الصوت

ه با وجود آن انسان بر آواز دادن حسب عادت و لوازم او بسهولت قادر نباشد و مراد از آن بطالن صوت بالکلیه نیست بل حالتیک

در اکثر عارض میشود و این حالت بسببی که در حنجره و آالت او و آنچه قریب از آنست موجود باشد و گاهی عارض می گردد 

ب مراده بسرو  عضرالت مرتمم آواز     و بسببی که در اعضا  دیگر باشد و طبر  گوید که گاه منقطع می گردد صوت از انصربا 

محیط بحنجره و یا از رسیدن آفتی بعصب راجع بسو  باال و از آنجمله انصباب ماده بسو  اصول آنهاسرت و گراه آواز منقطرع    

میگردد از فساد داخل عضالت موضو  میان اضال  و بالجمله اسباب او بسیارست جالینوس در مقاله رابع مشروحا بیان نموده و 
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گوید که مزاج حنجره که فاعل آوازست معتدل میان تر  و خشکی ست و تغییر آواز و بطالن او بیشتر از آن باشرد ک  جرجانی 

مزاج در تر  یا در خشکی از اعتدال خارج گردد و پس هرگاه در رطوبت از اعتدال بسیار دور افتد آواز باطل گردد و گر انردکی  

هر دو کیفیت چنان کنند که نظر نمایند اگر آواز مریض ثقیل و کدر و لررزان باشرد   دور شود آواز بگردد بالجمله فرق میان این 

حال عدم وجع و تقدم تناول اغایه و اشربه مرطب و مقام در هوا  رطب بپرسند اگر این امور یافته شوند سببش رطوبت باشد و 

امها  خشم و مقام در هروا  خشرم کررده    اگر آواز صغیر و تیز همچون آواز کلنگ باشد و خشونت و وجع و تقدم تناول طع

در بعض عضل  سوءمزاجآنچه به سببی در اعضا  دیگر باشد تدبیرش باالجمال نیست که اگر از  عالج .باشد سببش یبوست بود

یا آفت او باشد بدانچه واجب بود عالجش باید کرد یعنی چون سبب بعینه دریافت گردد درین وقت بهترین وجوه عالج او مقابله 

بب و رفع او بال تامل کثیر در وجدان اسباب بعوارض و عالمات نمایند و هر که را ابتدا  انقطا  صوت محسوس گردد واجب س

نمایند پس بگیرند زرد  بیضه در آب جوشانیده و کنجد مقشر و شیر تازه هر  تاست که قبل از استحکام و قوت بعالج او مبادر

روز و باید که انار شیرین املیسی در پارچه پیچیده بخاکستر گرم دفن کنند چرون نررم و   واحد یم ملعقه و بآب بیاشامند تا سه 

تره بنوشرند و انقطرا     خپخته شود بر آرند و سر او دور کرده آنچه در میان اوست بچیز  حرکت دهند و قدر  شرکر در آن اندا 

رطوبت کثیر سائل بسرو  حنجرره و آالت او و   ی کی هدر اکثر بدو امر متضاده ک صوت که اسباب آن در حنجره و آالت او باشد

بلیسند و یا  اگر بسبب رطوبت باشد بعوق انجیر رطوبات او باشد و دوم جفاف غالب بر حنجره و آالت او باشد حادث میشود پس

هرر واحرد   کنردر   السروس  ربرم  بگیرند زعفران سه درم و نیم مرودهبگیرند مرو زعفران و بعقیده عنب سرشته لعق نمایند و یا 

 یکدرم برب عنب یابعسل بقوام آورده سرشته حبوب سازند بقدر باقال و دائم یکی را در دهان نگاهدارنرد و یرا بگیرنرد زعفرران    

ب نیز نافع است و خائیردن  بسته زیر زبان بدارند و لعوق کرن یکجز و حلییت نیم جزو عسل سه جزو بپزند تا منعقد گردد و  حب

بردن آب او اندک اندک مفید و اگر معوق کرنب فائده نکند قدر  حلیت در آن آمیزند و آرد گرسنه و شاخها  تازه کرنب و فرو 

ر  و زنجبیل نافع و از اغایره مثرل اکرا   طبخ حلبه و کراث شامی و نبطی و پیاز و عصاره او وثوم و پسته و انگور شیرین و لعوق 

و شررب   نعو خصوصا بعسل یا مطبوخ بعسل و گویند که فروه ابصر  خصوصا اکار  بقر مفید و باید که عصب فقط از آن بخورند 

مومیائی بقدر نخود و با جالب و کداکتیر العسل و کاا صمغ خطمی و کاا مغز وجاج و کاا میعه سرائله هرر واحرد نرافع انقطرا       

ت اطاعت کنرد  صوت است و طبر  گفته که اگر این مرض از انصباب فضول بسو  عضالت باشد عالج بحقنه ها کنند اگر قو

و دوا از فوق مثل قی و مطبوخات مسهله و غیره جائز نیست و اگر مزاج حار باشد و قوت قو  فصد نیز نمایند و اگر مزاج گررم  

رب توت عسلی یا شیره خردل سریاه بررب عنرب شریرین غرغرره       و حاو عاقرقر قاروره سفید خام بود مدام بمویزج حاد نباشد و

بارده منع کنند و بر زیر باجات شیرین معمول از لحوم حمالن اقتصار در زند اگر مزاج متغیر بحرارت و  نمایند و از اغایه رطبه و
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قرت  شیرین یم ملعقه با شرکر طبرر زد و  تپ نباشد و سبب آن اخالط رطوبیه باشد و اگر بسبب یبوست باشد روغن بنفشه تازه 

براز  و  خ و خخ اسرفانا یه مثل شوربا  مرغ فربه و طبنه مرطبه ملیر بسیار نیمگرم و اغایشکخواب بدهند و لعاب اسپغول بماءال

ام بآب شیرین نیمگرم سود دارد و اگر مانعی نباشد شیر تازه با شکر و بی شرکر و مسرکه و آرد   زرد  بیضه نیمبرشت و استحم

تحلیرل بخرارات مجتمعره در    سفید و شکر نافع و تسعیط بمعدالت مزاج دماغ نمایند و فتیله بروغن گل و سرکه تر نموده برا  

اءالتین بضرودنج و اسرتلقا ضرعف صروت و     گوش نهند و انجیر القطا  صوت را از رطوبت باشد بادخواه از یبوست نافع ست و دو

 . را مفید استبحت او

 

 

 الصوت یعنی گرفتگی آواز بحه

مزاج حار سراذج حنجرره و   ر و سوءکوره شش سبب یعنی نزله حاو اسباب او همانست که ماکور شد و بعضی منجمله اسباب ما

جانی گوید که یابس حنجره و قصبه و صیا  شدید برا  بحت الصوت بیان کرده اند و جرساذج حنجره و سود مزاج رطب و  بارد

مزاج باشد و رنج و ماندگی و آواز بسیار و بیدار  شب و تناول طعامها  خشم و آمراس حروالی حنجرره و    اسباب آن انوا  سوء

کشیدگی درین آالت و  ابر حدوث اعیا بآنها و یا سبب ورم وماید که گاهی بحت الصوت بسبب تعب آالت تصویت بنشیخ می فر

اغایره   اودیه وو رف گردانند مزاج را و سهر حر مفرط که منحمخشن د عارض شود و گاهی بسبب برد ارت طعاممجاور او در ح

یه حلق و حنجره افتد و گویند که گاهی بسبب فساد ریه بود چنانچره  طبقه مغشمخثنه و کثرت صیا  و تجلب بلد و سیالن او ب

مجاومین را عارض شود و بقول بقراط بحوحت که بمشایخ عارض گردد زائل نشود و چون صریف شرمالی یرابس و خریرف او     

ز اسرباب صرال    الی ظاهر گردد اکثر اشود و چون صاحبان بحت الصوت راد وجنوبی با باران باشد بحوحت در آن بسیار حادث 

اسباب او چنان باید کرد که اوال دریافت نمایند که بحت با مرضی دیگر مثل جاام یا ورم اعضا   بالجمله تشخیص. صوت بود

ا کبد یا طحال هست یا نه اگر باشد سببش همان مرض بود واال ی هحلق خنم یا صدر یا ریا  یا زوال فقار یا ورم امتالد نفخ معد

اال از مریض بپرسند که خشونت در  ا قطع لهات بپرسند اگر اقرار آن کند سببش همان باشد وی  ها سقطی  هحال تقدم وقو  ضرب

دیگر آثار نزله حاد نیز دریافت نماینرد اگرر    دغدغه در گلو و سرفه و حلق معلوم میشود یا نه اگر اقرار نماید حال احساس نفخ و

غیر و صلب وقار دره صراف باشرد و آواز صرغیر و تیرز و وجرع در      ته نشود و نبض صافی  هآثار نزلباشد سببش نزله مار بود و اگر 

ا مالقات غبار و دخان یا استعمال اشیا  حاره حریفه چون ثوم و خردل و مانند آن اتفاق ی هیات حادمحنجره بود و تقدم وقو  ح
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نباشرد و تشرنگی مفررط برود سرببش      یات حاده عوارض دیگر مافتد سپس خشکی حنجره باشد و اگر سوا  خشونت و تقدم ح

یات نیز نکند پس مالحظه نمایند اگر موسم سرما و هنگام هوا  سررد  محرارت حنجره باشد و اگر سوا  خشونت اقرار تقدم ح

باشد یا آب یخ و برف و تگرگ خورده باشد سببش برودت حنجره بود واال حال تقدم کثرت آواز قو  بپرسند اگر اتفاق آن شده 

یض اقررار خشرونت   رسند اگر باشد سببش همان باشد و اگر مرر پکثرت صیا  باشد ور نه حال تقدم بیدار  بسیار ب باشد سببش

یش از آن اسرتعمال مرطبرات کررده باشرد سرببش      د بیان کند و کثرت آب دهن بود و پدر حنجره بی در حلق نکند بلکه گرانی

از دیگر تدابیر فائده نشود و احتیاج تنقیه ببیننرد حسرب غلبره     تدارک این مرض بسرعت نمایند و اگر عالجرطوبت حنجره بود 

خلط تنقیه کنند و کرنب هر چونکه استعمال نمایند و کاامیعه مطلقا نافع و از دخان و غبار و اشیا  حامض و مرالح و خشرن و   

تعمال نماینرد و بادنجران و   ویه لینره رطبره مخلروط کررده اسر     اراده تقطیع باشد که درینوقت باد حریف احتراز در زند مگر آنکه

خصوصا خام و رائب و انگور بالخاصیت بحه الصوت پیدا کند پس اگر از نزله حار باشد هرچه بهر نزله حار ماکور شد اسرتعمال  

بس نزله خروردن و یرا شریره    وب نزله و لعوقات حاذ او شربت توت و به وحبکنند و ایضا برا  منع نزله ادویه مخدره مثل و یاقو

خاش بشربت نیلوفر یا شربت عناب نوشیدن و پوست خشخاش و عناب و تخم کاهو و خرفه و عدس جوشانیده اندکی تخم خش

کردن و اطلیه و نطوالت مغلظ مواد بر سر استعمال نمودن نافعست و غرغرره گلنرار یرم     هنشاسته و صمغ عربی آمیخته غرغر

پستان سمعمول علویخان ست و یا  هنیم درم در آب جوشانیدینج بمثقال پوست خشخاش عدس گل سرخ هر یم دو مثقال بزرال

د و یا بهدانه سه ماشه چرا  خطرا    پانزده دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیره مغز تخم هندوانه نبات سفید داخل کرده بنوشن

ات داخل کرده صرمغ  خطائی هر یم چهار ماشه در عرق شاهتره ده توله جوشانیده شیره مغز بادام شیرین شش ماشه نب انادیب

تخم خطمی هر یم چهار ماشه جوشانیده نبات  السوس اصلعربی کتیرا یم یم ماسه سوده پاشیده نبوشند و یا عناب پنج دانه 

 السروس  اصلره کاکر اسینگی تان جوشانیده غرغره سازند و غرغبزر ک الثعلب عنبده بنوشند و از پوست خشخاش توله داخل کر

بعد زکام و سرفه خار پیردا شرود و مرزمن شرده      لینیده نیز مفید و اگر بحت الصوت نرادس در آب جوشگلنار کزمازج ع کوکنار

لبسل گردد و مریض ضعیف المعده سوداو  خفقانی باشد بهدانه االیچی خورد جوشانیده نبات داخل کرده دهند و سفوف یا امنار

ن باردو شربت فریادرس تاست همراه لعوق طباشیر و لعوق سپجوش داده نبات داخل کرده دادن و لعابا حب سرفه همراه شیر بز

مزاج اولی چیز حار گر می کند و اشیا  یابس بدحال سازد مسرکه و   سابیاستعمال کردن نافع و اگر بسبب  رالب رهب و شربت کز

یم توله جوشرانیده مفیرد   سبوس گندم هر یم چهار ماشه بهدانه سه ماشه با نبات  اقوتی نافع شود و طبیخ جالی باقالی  هفالود

چهار ماشره   بود و گاهی برعایت بواسیر زیره سفید داخل میکنند و اگر در بینی سده و بند زکام باشد بهدانه سه ماشه گل نیلوفر

ی خباز  هر یم چهار ماشه جوشانیده شیره مغز تخرم بهدانره شرش ماشره شرربت بنفشره دو تولره        معناب پنج دانه تخم خط
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ماشه گرل خطمری سره ماشره     چهار  السوس اصلد و روز سوم گل بنفشه چهار ماشه افزایند روز چهارم ماشه دهن خاکشی شش

سیاوشان هر یم چهار ماشه عناب پنج دانه جوشانیده نبات یم توله بطور قهوه بیاشامند و اگر آواز بدسرتور متعسرر   دارچینی پر

وله داخرل کررده کیتررا    ه جوشانیده صاف نموده شهد یم تماشوفا خشم سه ماشه خطمی چهار تان پانزده دانه زسماند باز سپ

فزاینرده  س اگر آواز بگشاید و اندکی بلغم باقی مانده باشد دارچینی سره ماشره ا  بی یم یم ماشه سوده پاشیده دهند پصمغ عر

اشره جوشرانیده   وفا خشم دارچینی هر یرم م هار ماشه عناب پنج دانه بادیان زچ السوس اصلبر آید  زج در نفثنبعده اگر بلغم 

 ات حاد میدهند و اگر از نزله بارد باشد عالج نزله بارده پاشیده بنوشند که در آخر جالیدنبات یم توله داخل کرده صمغ عربی سو

جا حبوب و بعوقات و غراغر بسیار نافع آید و این حب کاملره منقرول اسرت آرد    نیدستوریکه مقامش مسطور شد لیکن درکنند ب

غوزه مغز بادام هر یم پنج درم مشم یکدام بقردر  لبادیان مغز چ السوس اصلبه بسبا ایرسا السوس ربدرم بریان دویست  نخود

دام تلرخ بریران هرر یرم     برا را مغز چلغوزه بریان مغز ست ماشه کتیینخود حبها سازند ایضا منه آرد نخود و باقال هر دو بریان ب

وفا خشم بادیان فلفل سیاه مغز پنبه بابه زسب ایرسا السوس ربقرنفل به چینی پنجماشه نبات سوم حصه و این حب نیز مفید کبا

ن لعوق نافع بزرکتان دانه مغز چلغوزه مغز بادام دارچینی هر یم هفت ماشه در لعاب گاوزبان سرشته حبها بقدر نخود سازند و ای

و خشم هر یکی بادیان زعفرران هرر    وفاز هر یم دو مثقال ایرسا السوس ربوزه کالن بریان مغز چلغنب بریان بریان تخم کر

یم دو ورم بعسل سه چند قوام ساخته بیامیزند شربت دو مثقال با عرق بادیان هفت توله و اگر از گرمی صخره باشد مغز تخرم  

ا شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند و لعوق لعابات نافع ی هکدو شیره تخم خیارین شیره تخم خرفه در عرقیات برآورده شربت بنفش

شیرخر برا   القر  و آب تربوز و شیر بز والخیار و ماءبا شربت بنفشه و ماءالشعیر و ماء ست و لعاب بهدانه و اسپغول و شیره عناب

و مرطب و مغز  بود چون مرقعه خباز  و سرمق و اسفاناخ و غیره خوردن و بدان غرغره کردن شکر و ترنجبین و هرچه مبرد 

و مغز تخم خیار و نشاسته و مغز بادام شیرین و مزوره ماش مع مغز بادام و پاچه بز و گوسرفند   مفید بود و کاا تناول شیره گندم

پرسیاوشان نبات سفید در عرقیات جوشانیده صاف نموده  گاوزبانمقشر نیمکوفته  السوس اصلنافع و اگر از سرد  صخره باشد 

یم مثقال بادیان تخم کتان ایرسرا هرر یرم     گاوزبانرم و دمقشر د السوس اصلوشند و یا انجیر سه عدد مویز منبقی یکتوله بن

یکدرم در نیم آثار آب بجوشانند هرگاه ربع آب بماند صاف کرده چند روز بنوشند و اگر از برودت هوا گرفتگری آواز و درد سرینه   

برا   ر بحت الصوت باردیل نیمکوفته نبات سفید در آب جوش داده بار تنگ داخل کرده بطور قهوه دهند و اگهعارض گردد دانه 

یل سره ماشره در   دو ماشه گل سرخ چهار ماشه دانه ه چهار ماشه دارچینی عود مصطکی هر یم السوس اصلدرد فم معده بود 

هر یم پنج توله جوشانیده شربت سیب دو توله داخل کرده دهنرد و فلفرل سریاه حلیترت خرردل       الثعلب عنبعرق بادیان عرق 

ص بپزند تا منعقد گردد و هر صبح بقدر فندق تناول کنند و حب خردل پیوسته زیرر زبران   لد خازعفران همه مساو  کوفته باش
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بریران مغرز    ه درم و بی پخته بیامیزند و حب سازند و مغز بادام تلرخ تخرم کتران   رب و یا بگیرند مرو و ورم و کندر دداشتن مج

رب ست و یا مغز بادام مغز حب الصنوبر کبرار بزرگتران   وزه مساو  سائیده حبها بسته در دهن نگاهداشتن نیز معمول و مجچلغ

صمغ غربی هر واحد یکدرم فانیا ده درم بدستور حبها سازند و یا کتیرا صرمغ   السوس رببریان هر واحد دو درم انیسون بادیان 

خرمرا سره   شش درم  السوس ربم عربی هر یم شش درم هر یکدرم کندر چهار درم و نیم فلفل سفید بست عدد زعفران یکدر

بقدر کفایت بدستور مرتب ساخته زیر زبان نگاهدارند و یا خردل بریان مغز بادام تلخ فلفل دار فلفل بادیان هر یم  جعدد میفخت

سه درم زعفران نیمه درم کوفته بخیه بحالب سرشته حبها  پهن سازند و زیر زبان دارند و یا فلفل سیاه خردل زعفران قرنفل 

ب سراخته در دهران نگاهدارنرد و    و  صمغ عربی برابرر مجمرو  قنرد سرفید بروزن همره بدسرتور حر        سباسه مسا الطیب سنبل

اطبرا  هنرد   هرا  مسرتعمله    ه بلیسند و از نسخهبعسل سرشت الحملتیت بخورند و یا فلفل خردل زعفان خولبخان عاقرقرحادواء

خولنجان زنجبیل وج فلفل سیاه خرردل دار فلفرل    اینست که اورک سه درم با قند سیاه کهنه پنج درم ناشتا هر روز بخورند و یا

همه را کوفته بیخته در آب برگ تنبول حبها بسته وقت حاجت در دهن داشته لعابش فرو برند و یا بگیرنرد اورک و انردرون آن   

ستر گرم ان پوشیده در خمیر آرد گندم بخاکم سنگ سائیده دران پر کرده قطعه اورک برکدام حلتیست و یکدرم نمی هخالی کرد

نهند تا پخته شود هر روز بقدر ثلث درم ازان بخورند و یا برنج با قند سیاه بپزند و وقت خواب شکم سیر خورده بعد از ساعتی دو 

قاشق آب نیمگرم نوشیده بخواب روند در سه روز آواز بگشاید و یا قدر  حلیتت بآب گرم فرو برند و یا تخم ترب کوفتره برآب   

رند و یا مغز تخم هلیله فلفل دراز نمم سنگ مساو  بعسل غلوال بسته هر روز یم تولره ترا دو هفتره    گرم ممزوج نموده بخو

خورند و یا کبابه جواکها سائیده بشهد آمیخته بلیسند غاا نخود آب با شیره حب قرطم و زرده بیضه و شوربا و حریره نخاله و مغز 

نمایند اگر احتیاج باشد و اخرراج مراده بلعوقرات کننرد و صراحب شرفا        بادام و شهد بدهند و تلیین طبیعت بحقنه ها و مسهالت

االسقام گوید که اگر برودت مع بلغم باشد عالج او همان است که در ربو مسطورست و گاهی احتیاج مری شرود بمغلری حلرو و     

زند و اگر از تر  حنجره باشد بطبیخ زوفا و اگر بلغم غلیظ باشد بعد نضج بحب غاریقون استفراغ نمایند و غرغره برغوه خردل سا

مقشر نیمکوفته بادیان نیمکوفته بیخ بادیان نیمکوفته پرسیاوشان نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده بنوشند و  السوس اصل

عوض نبات شهد در همین نسخه آمیخته غرغره کنند و انجیر زرد پنج عدد جوشانیده شهد سه توله داخل کررده نوشریدن نیرز    

 مربا  زنجبیل دو توله و یا شونیز سه ماشه بعسل سرشته بخورند و اگر قو  تر خواهند انیسون بیخ کررفس ایرسرا   مفیدست و

صعتر پودینه در جوشانده اول افزوده جرعه جرعه بنوشند و تخم شبت بیخ کبر نیز زیاده کرده و شهد آمیخته بدان غرغره نمایند 

ز و مغز پسته شور بریان بخورنرد  مویو ئیده با شهد خالص آمیخته بلیسند و انجیر رمکی سایعه بم السوس ربو حلبه مغز چلغوزه 

و غاا نخود آب با گوشت  ن و لعوق زنجبیل و لعوق انجیر نافعستو استعمال لعوقات مناسبه مثل لعوق کرنب و لعوق حب القط
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لفل سیاه بشهد سرشته حبها ساخته مردام در  حسی نمودن و فروز دانگی صبر با زرده بیضه مرغ تدراج و تیهو و سنگخوار و هر 

الصوت رطوبی و نزلی را مجرب ست و حلتیت محلول  ن در دهن داشتن و خائیدن نیز بحهااست و خولنج دهنددهان داشتن سو

ر حاجت تنقیه برود بهرر   جو کهنه بریان بقدر کف دست خوردن عجیب االثرست و اگ بآب نیمگرم یا ماءالعسل خوردن بدستور و

انیسرون   و اذخرر هرر یرم هفرت ماشره ایرسرا       السروس  اصرل بادیان و بریخ کاسرنی و    االصول دهند پوست بیخاین ماء نضج

نه ماشه جوشانیده اسطوخودوس منضج چهار توله داخل کرده پنج شش روز داده  الثعلب عنباسطوخودوس هر یم چهار ماشه 

طائی هر یم نه ماشه زنجبیل سه ماشه و شرربت اسرطوخودوس   تنقیه بحب شبیار کنند باضافه سناسه توله تربد سفید ریوند خ

االصول عوض شربت منضج و غراا  توله روغن بادام هفت ماشه در ماء و ترنجین هر یم هفت خیارشنبرعلویخان چهار توله و 

ن یرا حررف نره    توله و تو در بی چهار االصول ماکور باضافه شربت بزور  جارد و روزدیگر ماءنان گندم ترید بشوربا  مرغ دهن

یسون بادیان هر یم نه تخم شبت ان السوس اصلماشه دهمین نمط سه چهار مسهل نموده این غرغره کنند پوست بیخ بادیان 

و انجیر هفت  سندیه سوده در عسل یکتوله بلسه ماش بیل بخورند و یا شونیزالعسل پخته و جهت تعدیل مربا  زنجماشه در ماء

خل کرده تجر  نمایند و دیگر معوقات و غراغر بکار برند و شیخ می فرمایرد جالیرات کره در    عدد جوش کرده عسل سه توله دا

آرد باقال و بزر کتان  ج مفید بود و احساءو عنصل و عسل و روغن گاو و میفتخت انقطا  صوت رطوبی ماکور شد همه مفیدست

و  السروس  اصرل یرد عنرب و   روغرن زرد و عق  سجه اول جالست و کرالم اطریره و شریر پر    و آرد گرسنه نافع و اشیا که در در

س باقال بعسل و طبیخ انجیر پس و عنصل و مانند آن و صاحب کامل گوید که هرگاه بحوحت از رطوبرت حرادث   پ السوس رب

العسرل غرغرره   جوشانیده باشرند بقردر  ماء  آبیکه دران انیسون و بادیان و حرارت نباشد باید که صاحب او بشود و بآن خشونت 

سرل و برا   آب مطبوخ بیخ سوسن آسرما بخروبی مرع ع   روغن بادام ساخته بنوشند و یا بریره از قطاعه جوار  بعسل در سازد و ح

یون غرغره کننده و یا غرغره بخردال مضروب بعسل نمایند و لعوق حب القطن بدهنرد و اگرر مردت    قدر  از فراسیون و قنطور

پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هرر یرم ده درم    اءاالصولدراز گردد و بحد استرخا  حنجره انقطا  صوت کشد ممرض 

درم قنطوریون هر یم دو  جنیم درم اسارون ساذهر یم یک الطیب سنبلر درم مصطکی تخم کرفس بادیان انیسون هر یم چها

منقری   د ده عردد مرویز  مقشر نیمکوفته پنج درم انجیر سفی السوس اصلبیخ سوسن هر یم سه درم  ونلیدقیق و غلیظ فطراسا

قیه از آن صاف کرده بوزن یکمثقال معجون قفری  بجوشانند تا بیم رطل آید چهار اد آب بآتش مالئم بست درم در چهار رطل

در آن مالیده نیمگرم بنوشانند و غاا شوربا  دراج بنخود و شبت و کمون و روغن بادام شیرین ساخته و اکثر اوقات حب الصنوبر 

بسبب او در حلق غرغره م تلخ بخورند مسیحی گوید که اگر ثقل صوت از رطوبت باشد چندانکه کبار بشکر و پسته و گاهی بادا

خردل و جالب غرغره سازند و یا فلفل و زنجبیل بعسل سرشته حب ساخته در دهن گیرند و فلفل حلتیت خرردل   پیدا شود بلف
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عروق  فالکی گوید که از مجربرات ماءالعسرل و ل  و المساو  بعسل سرشته بقدر فندق حب ساخته هر روز سه بار در دهن گیرند 

وج  رشت بعسرل سرت و نرزد اهرل هنرد مرال کنگنری       یعه واکل حالوات و مثل بادام و پسته و نیمبم کرنب خصوصا بحلتیت و

فلفل بشهد آمیخته بقدر یکدام صبح و شام لیسیدن بحه الصوت بلغمی را نافعست و اگر از خشکی خراسانی نانخواه خولنجان دار

ره و قصبه ریه باشد لعابات نیمگرم و حسوات چرب دهند و لعاب بهدانه لعاب اسپغول در عرقیرات بررآورده همرراه شرربت     حنج

م تولره و شرربت نیلروفر چهرار تولره بدهنرد و ایضرا        ی هبنفشه و شربت نیلوفر بیاشامند و یا لعاب اسپغول سه ماشه روغن بنفش

درم بدهند و روغن بنفشره و   خطمی خباز  هر یم سه درم با شکر دهتان تخم سپماءالشعیر بروغن بادام نبوشند و یا مبطوخ س

روغن بادام اندک اندک تجر  کنند و غرغره بدان سازند و آشامیدن شیره خرفه و شربت نیلوفر یا آب انرار شریرین و تررنجبین    

انه در دهان دارند و شوربا  مرغ و فربه برا  دفع خشکی که از اغایه و ادویه حریفه مالحه مخشنه بهم رسد نیز مفیدست و بهد

و اسفاناخ و خباز  بروغن بادام و زرده بیضه تناول نمایند و دیگر ادویه و اغایه مرطبه چون شیر تازه و مسکه با شکر و حریره 

و گوشرت  غاله نیشوق و یا دوغ شیرین یا پاچه بز سبوس گندم و روغن و نبات در شیر پخته و یا آش کدو و کشم جو و یا آش

مغز تخم کدو  شیرین مغز تخم خیارین مساو  سوده حب ساخته در دهن  السوس ربآن بخورند و کتیرا نشاسته صمغ عربی 

بلیسرند و   ل لعوق اندک اندکرا سائیده با مسکه و شکر آمیخته مثدارند و اگر خواهند قدر  نبات هم داخل نمایند و خشخاش 

گررده برز    ت نیز مفیدست و از روغن بنفشه و نشاسته و کتیرا و گل خطمی و موم و پیه وو لعوق لعابا هر سه جزا مساو  گیرند

قو  و  اید استعمال کنند و اگر از کثرت آوازقیروطی ساخته تمریخ گلو و سینه نمایند و هرچه در قسم آینده و در معال یابس بی

برآورده شربت بنفشه آمیخته بنوشند و یا مغرز   الثعلب نبعو شیره تخم خیارین در عرق یا بیدار  بسیار باشد شیره مغز تخم کد

تخم تربز و خرپزه عوض خیارین هر یم نه ماشه گرفته و خشخاش هفت ماشه مغز بادام چهار عدد و شربت صندل و انار هرر  

و از مسکه ترازه   یم دو توله عوض شربت بنفشه داخل کرده بنوشند و یا لعاب بهدانه بحالب و ماءالشعیر بروغن بادام بیاشامند

ا و مغرز بهدانره و لعراب    گداخته و شکر یا از روغن بنفشه غرغره نمایند و از مغز تخم خیارین و مغز بادام و تخم خطمی و کتیر

ق ساخته بلیسند و یا مغز تخم کدو و نشاسته افزوده در لعاب اسپغول حب ساخته در دهن دارند و یا سپستان ده دانه اسپغول لعو

م خباز  هر یم سه درم جوشانیده صاف کرده با شربت بنفشه ده درم جوشانیده لعوق سازند و کتیررا نشاسرته   تخم خطمی تخ

گاشت بر سینه بمالند و صمغ عربی  نشاسته کتیرا تخم خشخاش مغز تخرم   مسیبیشیده بخورند و قیروطی که در نو  بران پا

ساخته پیوسته در دهان دارند و حریره که از شیر تازه و نشاسته  بزرگ و پهن سائیده بلعاب اسپغول جهاد السوس ربه کدو بنفش

و روغن بادام و شکر سفید ساخته باشند تناول نمایند و از رو  بیضه نیمبرشت بی نمم و شیر برنج و فیرنی برادام و اطریره و   

کنند و دیگر ت و راحت اختیار شوربا  سرمق و اسفاناخ و خباز  بخورند و به آب نیمگرم استحمام کنند و خواب خصوصا بر پش
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الصوت حادث عقب صیا  را نافع فولس و راز  بخل منقو  در عسل بحه خشونت بعمل آرند و بقول  اشیا  طینه مرطبه مزیل

و بعالج خناق حار رجو  نمایند و حبوب ملینه منضجه و کالم غراغر و  زول نماید و ورم و درد پیدا کند فصه کنندو اگر ماده ن

مثرل آنکره از آرد    ند نافع ست درین نو  همچنین احساء جامع تعزیه و جال بال لا ملینه که از آن عالج خناق حار نمایلعوقات 

کتان ساخته باشند و قو  تر از این صمغ بطم ست و شراب در ابتدا  بحه الصوت ورمی مضرست و در انتها شرراب  باقال و بزر

دو باشرد   ا هری ها حنجری همیکند و بولس گفته که چون این مرض از ورم حار قصب داشته اند و ترب مطبوخ و مر  نفع ئزجا حلو

ربی و نشاسته و تمرد سرم و آبیکره   و کتیرا و صمغ ع جبمثل ادویه که بگیرند بمیفختباید که اول استعمال عالج مسکن کننده 

رم نگاهدارنرد و چرون در د  مال زیرر زبران   پخته باشند تا مثل عسل در قوام باشد و حب س بمیفختج السوس ربدران این تمرو 

تخفیف گردد احسائیکه بعسل و کرنب و کراث مطبوغ سازند استعمال نمایند و از ادویه که اندک اندک بکار می برنرد مثرل رب   

د فلفل و قند و دارچینی و سلیخه و امثال آنست و گیالنی می نویس و علم البطم و مبعسه السوس اصلکندر و متخا از لبنی و 

ردد بگیرند انجیرر و نعنرا  و   حرارت رطوبات را بسو  حنجره و قصبه عارض گ گر بحه الصوت از کثرت صیا  بنابر تسییلکه ا

سرشته اندک اندک هر روز دوبار دقت خلو معده تناول نمایند و حریرره لبراب قمرح و کشرم شرعیر و       بمیفختجصبر مساو  و 

ینه معروفه و لعوقات بخورند و حبوب مل با  ماکیان فربه و اسفاناخ و اطریه و احسا روغن بادام و زعفران و کاا شیر تازه و شور

گاشت و ه استعمال ننمایند و آنچه در انقطا  صوت ان گیرند و طال  انگور مائل شیرینی بنوشند و سائرا بناصدر و حلق در ده

بسبب کثرت امتال  بدن از خون یرا امرتال     الصوتیت بزعفران نافعست و خجند  می گوید که گاهی بحه الحلواءد خصوصا

تشنگی و عظم نبض و شریرینی دهرن سرت و عالجرش      خی رنگ و غلظ قاروره و سرخی او وقصبه ریه افتد و اعراض آن سر

فصد باسلیق و حجامت اخراج خون بقدر قوت و نوشیدن شربت عناب و شربت خشخاش و خمیره بنفشه بلعراب بهدانره و غراا    

ا قصبه ریه باشرد هرر صربح جرالب سپسرتان و تخرم       ی هرم حنجرکدو و هم او گوید که اگر سبب او وبادام و مزوره ماش بمغز 

مخطمی و خباز  با خمیره بنفشه بدهند و غاا از آرد گندم و باقال بمغز بادام و شکر سرازند و تمررنج صردر و قصربه بقروطری      

هند بعضی عوام بمواضع خصرومت جهرت گرفتگری    د در بال اهبنتامعمول از روغن بادام و نشاسته و کتیرا و برگ خطمی نمایند 

آواز اسرنج یعنی سیندور مخفی میخورانند و از آن گرفتگی آواز با خفقانیت و دوار و سدر و لکنت زبران و سریاهی و تیرگری آن    

ر سرر فتیلره چرراغ    پدید آید و گویند که از خوردن سرمه نیز همین عوارض رو نماید و عالجش اینست که چیز  سوخته که بر 

شاید و گویند که اورک تنها یا برا  تنبول پیچیده بخورند که قی می آرد و آواز میکمیباشد و آنرا بفارسی گل چراغ گویند با برگ 

 برگ پان خائیدن و آب او بلع نمودن هر روز تا یکهفته دفع مضرت سیندور می نماید و کاا برگ جیت یعنی رواس خائیدن و یا

بسکنجبین بسیار ترش و آب سرد قی کنانند بکرات و مرات و اگرر  ع و گویند که اگر مزاج گرم باشد ه کردن نافآن غرغر بیخط
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مزاج سرد باشد بمطبوخ شبت و ترب و شلجم و غیره قی نمایند و مسهل مناسب که دران ادویه ذ  تریاقیت باشد بعمل آرند و 

راج برروغن گراو پختره بنران رده     ا در عرق فرنفل دهند و غراا کبرم د  ی هبعده جهت تعدیل مزاج شربت تبنول در ماءاللحم ساد

ی صوت خشن و بقول شیخ خائیدن کبابه مصف ادویه جامع النفعخورانند و آنجا که زمان خوردن آن بعید باشد عالج نپایرد ذکر 

بقوام آرند و از ادویه حرافظ   هکدرست و از ادویه مزیله بحوحت آب انار شیر نیست که جوش داده پس روغن بنفشه بران چکانید

و مغز  السوس اصلز و انجیر و صمغ و حلبه و تخم کتان و خرما و مویو مالست صوت مخشن و مصفی آن باقالست و چلغوزه 

لیترت و فلفرل و بهرروزه و کنردر و     تخج و از ادویه حاره مرست و حبادام شیرین و تلخ و نیشکر و سپستان و شربت عسل و میف

اگر از حرارت و یبوست نباشد و از  و میعه سائله و سرکه عنصل و شربت کزبره البر پودینه و مغز پنبه دانه دراتنبجو  علم البطلم

ادویه بارده مغز تخم خیار و مغز تخم با ردنگ و مغز تخم کدو و نشاسته و کیترا و صمغ و لعاب اسپغول و شربت انار شریرین و  

از صالح ترین چیزها برا  ترکیب سائر ادویه است و کالم شیر تازه و بقول انطاکی و زرده بیضه نیمبرشت  السوس ربجالب و 

 اگر آب ترب افشرده بآب انجیر بنوشند و کااکرنب و کرفس آواز را بسیار صاف کند و چون تخم کرفس بیاسایند و با شیر میش

و حلیتت بآبگرم حل کرده تجر  نمودن  یخ او مصفی آوازستبخوردن کرنب و نوشیدن ط بخورند عجیب است و بقول سوید می

آب  شو  و بقول بعضی نوشیدنمصاص نیشکر د و همچنین پیه ماکیان مفیده امتبحه الصوت را که از ضربه بهم رسد نفع میکن

ر و ن و مغز بادام مقشکالو مغز چلغوزه  السوس ربزعفران و الصوت است و کاا از خرما و کتیرا و  او گرم بروغن بادام مفید بحه

عسل حب ساخته در دهن داشتن و خوردن ثوم خام یا مشو  یا مطبوخ و کاا اکار  بعسل و کاا قسب و کراا سرفرجل و کراا    

یا بنطافلن مطبوخ و اکل لحم بط و ماکیان و کلنگ و دراج و سلو  و دارچینی و  اا قرطم و نوشیدن کاشم و یا اذخر ونخود و ک

طویرل بعسرل و    به آب گداخته و کاا زراوند السوس ربیخ و قوه الصبغ و شرب سکب خوردن عناب و نوشیدن طبیخ او و کالم

سبب درشرتی   :صوت خشن. لعق زرنیخ سرخ بعسل و تحسی بیضه نیمبرشت قطران بران چکانیده همه مفید بحه الصوت است

عروض حالتی شربیه بره   آواز اختالف وضع سطح حنجره و قصبه ریه است که از سرد  حنجره و از کشیدگی عصل صوت و از 

و بیدار  مفرط و از جما  بسیار حرادث گرردد و پرس     ز کثرت ترنم و سرود و از قطع لهاتشنج در آن و از جفاف رطوبت آن و ا

مخثنره اجتنراب نماینرد و هرچره از      از اسباب موجهه و اغایره  :عالج. تشخیص این اسباب باستفسار تقدم آن از مریض نمایند

منقی خصوص در روغن بادام تر  و مویزسبب بکار برند و تناول انجیر تازه و خشم  الصوت گاشت حسب ملینات در اقسام بحه

ن عسل چندان بجوشانند که کرف آن دور شرود پرس    ه عظیم المنفع ست و آنچه از قطع لهاه باشد عقید انگور با هم چند آکرد

 :عرالج . سببش قصر نفس است رصوت قصی. از تازه اوست کهنه او بهتربآب گرم آمیخته غرغره کنند و قدر  از آن بنوشند و 

آواز و مکث در حمام گرم و و هبوط  بتدریج رضت یا صعودبتدریج سعی در تطویل نفس نمایند بآنکه عادت حصر نفس کنند و 
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ف و خواب هر آنچه مستدعی نفس و تعجیل آن گردد بعمل آرند و بعد خروج از حمام چیزها  لطیف تناول نمایند و اطمعه لطی

. ایا آواز قو  بسیار یا کثرت دمیدن نرا  و بروق  سا  مجار  صوت است از رطوبت و ارخسببش ات :صوت غلیظ. نیز نافع است

سربب او   آواز باریم صوت دقیق یعنی. هرچه در انقطا  صوت رطوبی و بحه الصوت رطوبی و سیاحی گاشت بکرا برند: عالج

متعب و انوا  استفراغات و گاه سررد  نیرز   ا و ترنم خصوصا بعد از اطعام و ریاضت ضد اسباب صوت غلیظ ست و بیدار  و اعی

دعت و سکون و ریاضت معتدل اختیار نمایند کره بردن فربره     :عالجاز را دقیق کند چون آواز صبیان و زنان و خواجه سرایان آو

ا نبات بخورانند و اغایره معتردل لطیرف سرریع     گردد و یاقوتها  مرطبه با عرق سیب و شیر و عنبر و زردک دهند و مغز بادام ب

الهضم چون زرده بیضه نیمبرشت با نمم سلیمانی و یا نبات بخورند و خاگینه بیضه مرغ و قلیه نرگسی و گوشرت گنجشرم و   

د و دراج و تیهو و مانند آن تناول کنند و حمام معتدل هر صبح استعمال کنند و از خوردن قابضات و مجففات و آب کثیر پرهیزن

صروت کردر   . افتد اعتاا کننرد  آنچه از سرد  باشد هرچه در بحه الصوت بارو گاشت بکار برند و باغایه که در آن سیر و گندنا

یعنی آواز تیره و تاریم و آن آوازیست مشابه بآواز ارزیر چون بعض او ببعض بساید سببش نزول رطوبرت بسریار غلریظ     :مظلم

و مسارعت و حصر نفس و مالش پهلو و سینه بخرقه خشن و تعریق در حمرام نماینرد و   ریاضت  :عالجاست در حنجره و قصبه 

اغایه ملطفه مقطعه مانند ماهی نمم سود و بر  و شوربا  مرغ و دراج و کبم با نان تنور  استعمال کنند و غرغره بخردل و 

کی ارتعاشی و آن دائم بود دوم اختالجی و یعنی آواز لرزان و آن دو نو  ست ی صوت مرتعش. مرو  تنقیه بحب غاریقون سازند

غشا  اوفترد بالجملره اسرباب و عرالج او      و آن گاه باشد و گاهی نه و سبب ارتعاش صوت ماده غلیظ است که در عضل قصبه

همان است که در اختالج ارتعاش قصبه ریه گاشت و بهر تنقیه ماده حب غاریقون و معجون اوغاذیرا در طبریخ افتیمرون حرل     

قلیه و آبکامه و قلیه انار دانه  نوچزج غرغره کنند و اغایه ملطفه مویو ایارج فیقرا  نوشند و حقنه نیز بعمل آرند و بمر  وکرده ب

ه و و ماهی شور بخورند و حب خردل در دهن دارند و گویند که بهترین اغایه مقویات مثل پایچه و عضل و آنچره در آن تعزیر  

 . ستال آنقبض باشد مانند دل حیوانات و امث

 امراض ریه و صدر یعنی شش و سینه

بدانکه ریه را عارض میشود و جمله امراض مختصه باعضا  متشابه االجزا و امراض الیه و خصوصا سدو در عروق آن و اجزا  

اسباب سده تامی امراض آن میباشد حتری انطبراق امرراض مشرترکه     ر عروق ختنه در خلل جرم آن و گاه قصبه آن خصوص د

و  الرنفس  ضریق تنفس و عسررالنفس و تقصرص الرنفس و    یه و صدر  و هفت مرض ست یعنی سوءله امراض جزئیه و ربالجم

دسرل و   و اورام بارو ریه و اجتما  آب در ریه و بخور ریه و دبره  الریه ذاتو  الدم نفثانتصاب النفس ور بود بروستعال و خرخر و 

حجراب و   ح و تقلصت الصدر و ذات العرض و  و تقیو خالقه و شوصه و ذا الجنب ذاتضعف الریه و اوجا  صدر و و  نفث المده
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ر بعد صیف شرمالی یرابس و   نوازل خصوصا در خریف میطجمود الصدر و امراض ریه اکثر در زمستان خریف افتد بسبب کثرت 

ا یافته باشد و اکثر امرراض  جمله هوا  باروریه را ضرر دارد مگر کسی را که در هوا  گرم مقام بسیار کرده و بحرارت شدید ایا

 طریرق تشرخیص  ریه بامراض کبد متاد  گردد چنانچه شدت برود شدت حراء باستسقا متاد  شود و هم چنین امراض حجاب 

که بآواز مریض گوش دارند اگر آواز عظیم و ثقیل باشد و نفس عظیم یا مضاعف و گرم و سینه و سمیع و عظم  دامزجه ریه بای

زیاده از آب تسکین یابد  ا  گرم و افراط عطش که بهوا  باردیب و سعمال یابس بود و از کثرت تضرر بهونبض و در اکثر باله

سوال کنند که این نشان مزاج حارست و اگر آواز و نفس صغیر و باریم باشد و سینه تنگ و بار بود سعال بود حال تضررر بهرر   

ثار مزاج باردست و اگر بحوحت صوت و عجز از ارتفا  صوت و با کثرت چیز بارد و کثرت تولد بلغم و خروج آن بپرسند که این آ

فضول و سرفه و خرخره سینه و تهبج پلم و تریل و جع و نرمی نبض و عدم تشنگی باشد داللت بر مزاج رطب کند و اگر آواز 

بدن و سرعت و تواتر خشن همچون آواز کلنگ و با قلت فضول و سرفه پابس و خصوصا در حالت گرسنگی و تشنگی و الغر  

نبض با صالبت و در اکثر باربو باشد دلیل مزاج یابس بود و هر یم از این امزجه گاه ریه را طبیعی میباشد و گاه عضی و فررق  

میان هر دو چنان کنند که اگر مزاج طبیعی باشد عالمت او بالطبع واقع شود و همیشه ظاهر باشد نه آنکره سربب عرارض پیردا     

ی بود عالمت او نیز عرضی باشد و در حالت تغییر مزاج حادث گردیده باشد مگرر آنکره عالمتری از جرنس آن     گردد و اگر عرض

ل آن عظم صدر یا صغر اوسرت کره ایرن    اباشد که واقع نشود مگر بالطبع فقط که درینصورت آن عالمت مزاج طبیعی باشد مث

ریه نفس است در حرارت و برودت و عظم و صغر و سهولت و از اخص دالئل داله بر احوال صدر و  بدانکه نباشد مگر طبیعی و

اقی داللت می نماید بر آنکره آفرت در عضرل    آن و کالم آواز نیز باشند آنکه صوت خنعسر و نتن رایحه و غیر اینها از احوال 

ایند و کیفیت می نمباسط ست و ابحی بر آنکه در عضل قابضه است اگر آفت در عضل باشد و نیز سمال و نفث و نبض داللت 

ال و نفث عنقریب ظاهر شود و کیفیت دالئل صوت مسطور شد و نبض آنچه واجب میکند بحسرب امزجره و   دالئل نفس و سع

قلب است استدالل از احوال آن بر احوال این قو  ترسرت و نفرس داللرت     در بحث آن مضبوط است و چون ریه مجرامراض 

ال قلب و نبض اول دالئل متصل شعب شرایین قصبه ریره سرت و سرعال نیرز دال     میکند بر احوال ریه بتوسط داللت او بر احو

ترین دالئل است بر آنچه متصل بقصبه و لحمیت ریه ست و احساس ثقل در سینه دلیرل خراص اسرت مراوه در ریره اسرت و       

و تغیر نبض  احساس لا  و نخس دلیل خاص است بر آنکه ماده در اغشیه و عضالت ست و فرق درین هر دو آنست که نخس

از حال او در غشا اکثر اگر وجع مائل بسو  باطل باشد در اغشیه بود و اگر بسو  ظاهر مائل تر باشد در عضالت بود و خرروج  

الی قصبه و حوالی آنست و بر آمدن نفث بدشوار  و سعال شدید دلیل باشد که ما در از اع نفث بسعال خفیف و آسانی دلیل آن
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ر قعر ریه است و گاه بآفات اعضا  صدر و ریه عالمت بعیده مثل و در آرد اورام حجب صردر و سررخی   آنست که ماده غائر و د

 . رخسار در اورام ریه می باشد

 

 

 عالج کلی امراض ریه

 باید که تامل نمایند آنچه در باب ربود اقسام تنفس ذکر یابد و از آن نقل کنند بغیر آن از امراضی که در سبب مشارک آنند و گاه

ریاضت ریه بمثل آواز عالی تافخ و دمیدن بشدت بجهت تلطیف فضول آن کرده میشود و برا  استعمال ادویه صردریه هیئتری   

نمایند و در اکثر امر در دهان نگاهدارند و آنچه از آن مسرخل گرردد    یعنی باید که از قبیل حبوب و لعوقات اسپغول خاص ست

بخوابند و تمامی عضالت  پشت آن در جوار قصبه و ریه طول کند خصوصا وقتیکه بربتدریج اندک اندک فرو برند تا مدت عبور 

ست و ازینجهت بقی انتفرا  کثیرره    متصله ریه و قصبه او را رخا یابند و اقرب وجوه اماله فضول ریه جانبی ست که قریب بمر 

س رطوبت می باشد و گراه از جرنس قریح و    اگر از آن مانعی نباشد و مواد  که در ریه حاصل میگردد گاه از جنحاصل شود و 

دشوار می باشد انتفاث و اندفا  مواد ریه بجهت غلظت و لزوجرت او کره نررم     ک و گاه از جنس خون و مواد حاره رقنبه گاهچر

س بسعال بلکه رطوبت از ریج بعقب می مانرد پر  د او نماینمیگردد تا فعل دافع قبول کند و یا بجهت رقت او که ریه دافعه لزوم 

باقی می ماند و  د بازکثرت مقدار آن که هرچند دفع نمای شدتریح از آن جدا میگردد بغیر قلع و آن بجا  خود باشد ویا بجهت 

گردند و ین و تقطیع آنها مع تحلیل بمدار یف آنها نه نمایند بلکه مشغول تیلهنگامی که اخالط صدریه غلیظ باشند مبالغه در تجف

یعنی عنایت تقطیع زیاده تر از تحلیل باشد و باید که در جمیع این ادویه ماءالعسل داخل نمایند زیرا که  تقطیع اهم از تحلیل بود

که ادویه صدریه مشروبه لعوقات لایاه باشند و ادویه صدریه مفررده و   اول آنست در آن قوت نافاه و جالیه و ملینه ست و ایضا

دام و شرراب  کتران بریران و برا    مرتبه اولی مثل باقال و ماء العسل و تخرم اتب است مرکبه آنست که منقی صدر باشد و آنرا مر

ه او تصار کنند انضاج او بیشتر از تنقیر اقده تخم خیارین و تخم خربزه و تخم کدوست و اگر بر روغن زرد حلواست و از ادویه بار

و  تر از آن علم البطم و برادام تلرخ و سرکنجبین    ند تنقیه او زیاده تر از انضاج گردد و قسآنرا بعسل و بادام تلخ بلی باشد و اگر

 جندبیدسرتر اد شریر و  ج عنصلی و حلبه و کندر و تمر بیرون ست و قو  تر از اینها زیره و فلفل و کرسنه و بیخ و سوسن و بیخ

ف یرا در  راوند مدحرج و شونیز و کرمیکه زیر جراد باشد برخرر ز و بعسل و عنصل مثنو  سوده بعسل سرشته و قنطوریون کبیر

تنور خشم کرده حتی که سفید گردد بعسل سرشته و همچنین راسن چون در ادویه داخل نمایند و آب او شردید النفرع سرت و    
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شدید المنفعه است و بلموس نافع و منقی بسیارسرت خصوصرا خرام و     وسله آنست که تسهیل نفت نماید و سیسالیریوند منجم

عفران تقویت آالت تنفس و تسهیل نفث بسیار کند و این ادویه صالحیت و شرب و هم کبار بریان نموده باشند و زی  هبعده آنچ

س و دوا  بت زوفرا نبسرخ مختلرف و دوا  انردروماخ    ضماد دارند و از ادویه مرکبه حب افالطن و آن حب میعره اسرت و شرر   

که آن مغلره و معردل قروام و    ها و خصوصا چون ماده شدیدالرقه باشد نجه اسقلیناولس و دوا  جالینوس و شربت خشخاش نس

س و دوا  بالدر بهلیلجان وآنچه تنقیث اخالط غلیظ زنده کند اینسرت کره بگیرنرد    ا  خروج بنفث است و دوا  مغناومهی بر

نیم مثقال بخورنرد و اگرر مقردار     بشراب حلو سرشتهسکنبیج و هر واحد مثقال قرومانا دو مثقال افیون مثقال جندبیدستر مثقال 

بپرند کره مثرل عسرل     بمیفختجدر چهار جزء مردو جزو بسه و قیه رست و آنچه مجرب ست کنتنیم مثقال کنند به افیون کم از

فل و تخم انجره و سرکنبیج و  گردد و بلیسند و یا عصاره کرنب بمثل او عسل بآتش مالیم بپزند تا منعقد گردد و ایضا از مرو فل

ضا خردل یکدرم بورق نه قیراط قثار الحمار انیسون هر واحد یرم نریم   و ایبخورند ساخته صبح و شب وقت خواب  خردل حبها

و خرردل و   ست کره محرروث  نیا بابال اذیت کند و از ادویه قریه در فیرب قراط یکشربت کنند اخراج فضول کثیر نمایند و تنقیه

یم نیم اوقیه  کتانوقیه بزرا ه دوالحمار و انیسون جمله بعسل بسرشند و برا  اخالط مائل بحرارت حلبتخم انجره و عصاره قثاء

دو اوقیه جمله را سوده بروغن بادام لت کرده بعسل بیامیزند و ایضا سپستان  السوس ربنیم اوقیه  کرسنه نیم اوقیه مغز پنبه دانه

نرافع  سیاوشان در آب خوب جوش داده بنوشند و اگر درین آب بسفائج بجوشانند و پر السوس اصلمنقی و  و مویزو انجیر سفید 

بود و بدانند که اکثر محتبس میگردد چیز  در صدر و آن قابل انتفاث میباشد مگر قوت از آن ضعیف بود و درین هنگام واجب 

 . است که بعطاس استعانت نمایند

 کالم کلی در نفس

میان آنها کره   و حرکت و ده سکونبدبدانکه نفس عبارت از حرکت انقباضی و انبساطی آالت تنفس ست که آن اتمام می یابد 

از آن دو حرکت یکی حرکت انبساطی جاذب نسیم آرد و دوم انقباضی دافع هوا  گرم و اجزا  محترقره رو  اسرت و از آن دو   

سکون یکی سکون ظاهر  میان آخر انبساط و اول انقباض و دوم سکون باطنی که میان آخر انقباض و اول انبساط اسرت برر   

اراد  است ممکن است که انسان آنرا تغییر دهد باراده خود از مجرا  طبیعی و حرکرت   قیاس امر نبض مگر آنکه حرکت نفس

نبض طبیعی صرف غیر اراد  است یعنی نمی تواند باراده آنرا متغیر گرداند از مجرا  طبیعری و قائرده ترنفس همچرون نربض      

معتدل طبیعی خالی از آفت اتمام می یابد ترویج رو  حیوانی است بجاب نسیم بارد از خارج و دفع بخار دخانی و حرکت تنفس 

بحرکت حجاب فقط و اگر احتیاج بزیادتی افتد حرکت حجاب تنها بدان وفا ننماید و بالضرور عضالت صدر مشارک شوند مرثال  

هرگاه خواهد که نفس عالی شاهق کشد که محتاج بجاب و دفع هوا  بسیارست المحاله حجاب و عضالت صردر مقرامی یرا    
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حاجت بحرکت در می آیند و از اینجاست که در هنگام بلند خواندن تا مدتی و یا فریاد پی در پی کاللی در آنها  بعض او حسب

گونه است یعنی فاعل واله و حاجت فاعل قوت حیوانی ست و آله  گی و اسباب تنفس نیز مانند نبض سهبهم میرسد و آواز گرفت

اضالغ سینه و حاجت جاب هوا  تازه و اخراج هوا  گررم دخرانی    حنجره و حلق و شش و حجاب و عضالت سینه و عضالت

م یا دو سبب از این اسباب شاخه ی هاست هرگاه که این برسد اسباب بر حال طبیعی باشد نفس معتدل و طبیعی بود و هرگاه ک

ق و طویرل و قصریر و   از حال طبیعی متغیر شود از اقسام نفس غیر طبیعی پدید آید و آن عظیم و صغیر و شدید و شاهق و ضی

ع و مررتعش و مختلرف و مضراعف و منتصرب و منترتن و خنراق و       و متصل و منقط سریع و بطی و تواتر و متفاوت و حاء باردت

روال بر امور محموده و یاندمومه و ازینهرا هرر    مسخز  و سریع ممتایع و منقلص ستفترات و منتصف و عسیر و ذوو  دستکره

و عروارض بدنیره و نفسرانیه     و بحسب اختالف امزجه اسنان واجنراس خاص  دلیل ست بر امر سبابی ست و هر واحد یم از ا

آفاتی که در اعضا  نفس عارض شوند و از آنها در نفس داخل کردند یا در اعضرا  نفرس    بدانندمختلف میگردد مانند نبض و 

فعال این اعضا داشته باشرد عرارض شروند و یرا در     اوال و بالاات باشند بغیر آنکه اوال در عضو دیگر که نوعی از مبدئیت برا  ا

مباد  آن اعضا و یا در آنچه مشارک باشد بمجاورت مثال افتند در اعضا  نفس حنجره است و ریه و قصبه و عرروق خشرنه و   

هم رسد اگر ضیق و صغیر باشد و بدان جهت در بآفت گاهی در صدر بنفسه  و حجاب و عضل صدر و صدر بنفسه پسشرایین 

رت مثل آفت حادث گردد و اما مباد  آنها دماغ و نخا  باشند زیرا که منبست حجاب اند و اما اعضا  مشارکه آنها بمجاو نفس

طب یا یابس است و هرر کردام از اینهرا    یا ر دمضعف حار یا بار سوءمزاجمعده و کبد و رحم و امعاد سائر احشا اند و آن آفات یا 

و قیج منجله ماده ماکورست درینجا ران و یا منصب بسو  آن بسیار لزج یا غلیظ و مده ساذج باشد یا ماد  از خلط محتبس د

و یا مرض آلی یعنی مرض ترکیب ست از فالج و تشنج و یا انحالل فررد یعنری مررض تفررق اتصرال از       و یا از ریح و یا بخارا

 بدانکره شردید و   عردیا حار یا حسب و یا از وجگسیخته شدن و شکافته گشتن و یا متعفن و متقر  و متاکل شدن و یا از ورم با

نفس قو  ترین دالئل است بر احوال امراض باطنیه و قائم مقام نبض ست بعد مراعات عادت در آن چنانکه رعایت امر طبیعی 

راد نفرس و آن مر   و غیره می باشد و کرالم  دلمعتاد در نبض نیز کرده میشود زیرا که هر انسان را نبضی اللق سن و فصل و ب

ی و جرجانی چنین نوشته اند که سبب تغیر نفس ز حال طبیعی آفتی باشد که در شش و سینه افتد و آفرت  بطبیعی ست و ایالق

این هر دو از دو حال بیرون نباشد یا خاص درین دو اندام افتد یا بمشارکت اندامی دیگر افتد آنچه خاص سینه و شرش را افترد   

رطب بدان دو رسد که تشنج امتالئی تولرد   سوءمزاجاد  و درم و سده و تفرق اتصال و گاه ساذج و م سوءمزاجچهار گونه باشد 

گراهی  کند یا در عضلها  حنجره و حلقوم یا در عضالت سینه و پهلو و در غشیه و رباطها  ایرن اعضرا اسرترخا پدیرد آیرد و      

اجتما  خلط در قصبه ریه و  سدو ریه و صدر دشوار گردد و سببمزاج یابس بدان حد رسد که تشنج یابس پیدا شود و نفس سوء
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قاق او یرا  ا انقطا  عرروق و انشر  ی هرصدر یا ریه دا ریم یا خون و تفرق اتصال از قرحفضا  صدر باشد و این خلط یا بلغم باشد ی

که بمشارکت  ضربه از خارج تولد کند و هر آفتی که سینه و ریه را مخصوص باشد بدون سرفه نبود اگر چه بی ماده باشد و آفتی

تشنج و استرخاء یرا بمشرارکت    را بمشارکت نخا  چنانچه دی هو سکت عضو  دیگر باشد یا بمشارکت دماغ بود چنانچه در صر 

ممکن العالج است و آفات دیگر مثل ورم و تفررق   سوءمزاجیا آفتی دیگر پدید آید لیکن  سوءمزاجقلب که در آن نوعی از انوا  

نفس زود باطل گردد و آدمی هالک گردد و یا بمشارکت دیگر احشا مثل معده و رحم و کبد و ایرن   اتصال قلب عالج نپایرد و

نیز بسبب سود مزاج و انوا  اورام و تفرق اتصال باشد لیکن ورم احشا عالج پایرد و مهلت عالج دهد و تغیر نفس باندازه آفرت  

ن سبب ضعف عضالت صدر باشد و این ناقلین را افتد اکنون سر تفو گاه تغی بدن از و این در تیپ بودباشد و یا بمشارکت جمیع 

 . دالئل آنها جدا جدا ماکور می شونداقسام نفس که مسطور شد مع اسباب و 

 نفس عظیم

عبارت از انجااب هوا  بسیارست بیم دفعه زیاده از مقدار معتدل که منبسط گردد بآن اعضا  نفس بجمیع جهرات انبسراط و   

ع بخار دخانی بیم دفعه و سبب آن همان اسباب ثلثه نبض عظیم ست یعنی قوتِ قروت و شردتِ حاجرت و    افراط همچنین دف

و نفس صغیر ضد نفس عظیم ست و گراه   و تقویت رو  حیوانی و حار عزیز  استمتابعت آله و این دال بر کمال صحت بدن 

بکتفرین و از هرر دو    تبرر قروتین و از خلرف    بطریق انبساط حرکت از قدام میرسد از شدت حرکت اعضا  نفس جهت استنشاق

جانب بمعظم لحم کتف و گاه استعانت می نماید بمنجرمین در اکثر احوال و گاهی مختلف میگردد حال در انقباض و انبساط از 

جهت عظم و صغر پس گاه انقباض عظیم تر از انبساط و گراه انبسراط عظریم ترر از انقبراض میباشرد و ایرن بحسرب مراده و          

احتیاج بنفض بخرار دخرانی زیراده باشرد     اگر ست بهر یم که احتیاج قو  تر باشد حرکت آن نیز عظیم تر میباشد یعنی  جاحتیا

ت و یا حدت کیفیت انقباض عظیم نفخی میباشد و اگر احتیاج باطفا  نرائره لهیرب باشرد برا انبسراط عظریم       کثرت کمیبسبب 

فس برود دلیرل   اج نغیر االستشناق و عظیم االستخرالستنشاق باشد بلکه صه غیر عظیم امیباشد و چون اتفاق افتد در انسانی ک

او ناقص و غریبیه او زائدست و جالینوس در تشریح کبیر گفته مادامیکه حیروان صرحیح باشرد در     درآنست که حرارت غریز  

می نمایرد عضرلی کره    تپ عارض گردد حرکت  ن حرکت شدید و یا او رانماید اسفل صدر او فقط و چو حرکت میهنگام نفس 

میان اضال  اوست و چون شدت حاجت زیاده از این بهم رسد حرکت میکند اعالی صدر او نیز و اسباب حرکت این اعضا بضف 

چهار امرست یکی شدت حاجت بنابرالتهاب حرارت نواحی قلب و ریه دوم ضعف عضله محرکه خواه در نفس خود ضعیف باشد و 

ا یر گردانرد قروت آنررا و    سد که ضرعیف می ل ضعفی که در آخروق دسل و جمع مده بهم میرف گردد مثاصول ضعییا بمشارکت 

و یا ورم و یرا غیرر آن    سوءمزاجاز تشنجی که عارض گردد و یا فالج و یا ا بمشارکت هت علت آلیه که مختص بآن باشد و یبج
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چون از حد در گارد و مانع میان  و یا رباج مثل امتال  معده از اغایه سوم مانعی که عارض عضل گردد و مانع انبساط آن شود

حجاب و انبساط گردد و به تنهائی نتواند که منبسط شود چهارم ضیق منافا حنجره و جداول قصبه و شررایین و آنچره متصرل    

ن بآنهاست از منافا نفس مثل تخلخل ریه که چون ممتلی گردد از اخالط و یاوران سده و ورم بهم رسد و همچنین مردم صاحبا

اند و از جمله اموریکه محتاج بنفس عظیم است بسبب غفلت مع حاجت و قلت حاجت است حتی که طول  الریه ذاتربود مده و 

اخرتالط  کند مدت میان نفسین واحتیاج افتد بسو  نفس عظیم برا  تالفی آنچه در آن تقصیر واقع شده مثرل نفرس صراحب    

ائم ست زیررا  از جمله ازین حاجت عظم نفس ن. امعان میکند دراناز آن بعده با  نباشد که بر میگردد عقل اگر قلب او بسیار بارد

المحاله محتاج بنفس عظیم میگردد و همچنین کسیکه مزاج  دخانیه و غفلت از اخراج نفس بارادهکه در نوم بسبب کثرت الجزه 

دور و بعرد از آن تالفری نمایرد بعظرم آنررا کره       قلب او بسیار گرم نباشد که تقاضا  تواتر نماید و مدافعت نماید آنرا حتی المقر 

ر آنست که اگر آن بسبب کثرت حاجت میکنند میان اسباب حرکت جمله صدبمدافعت فوت کرده بالجمله عالماتیکه بدان فرق 

ود او باشد و ملمس هوا  خارج مندفع برو کردن نفس حاد ملتهب ب در او خال او و در نفخه ن بسیارسباشد و قوت قو  بود تنف

و نبض نیز عظیم دال بر حرارت باشد و آثار التهاب در صدر و وجه و چشم و زبان و خشونت آن و دیگر از اسباب حرارت موجود 

ود که نتوانرد کره بسرط ترام دهرد      و قوت ساقط نب بود و اگر سبب در عظم نفس شدت حاجت نباشد و این عالمات یافته نشود

ا تمام مهیا  حرکت باشند و حرکت ننمایند بقدر حاجت و نه منبسط گردند بانبساط سببش ضیق منافا ماکوره باشد و اگر اعض

ست  دلیل آنست که قوت محرکه عضل ماوفهم نباشد و ن بر آید و عندر و نفس نفخه م و بقدر حاجت بلکه نفس از منحرمیات

محتاج  باشد و صاحب آن به خنحنجخرخره در نفس اعضا  قریه او باشد مع عالمات ضیق  و چون ضیق از رطوبت در قصبه و

بود و این عالمت زیاده بر عالمت ضیق نفس کلی ست و اگر چنین نباشد دلیل آنست که ماده زیراده عروض نمروده و از آن و    

چون ضیق خرخر  دفعه حادث شود نشان سیالن ماده نوازل بسو  ریه ست و یا سیالن مده وقیح از عضو  دفعه بسو  ریه 

و او آنست که نفس را باعظم او بقوت و تکلف بکشد بسبب قوت قروت و شردت حاجرت و     شدیدثانیا نفس  اوالد بسو  قصبه

باشد و این شناخته می شود باین  ر واحد از انقباض و انبساط بقوت قویهعدم مطاوعت آله و این منجمله نفس عظیم ست که ه

یعنی نفرس بلنرد و آن قسرمی از     نفس شاهقع آن نماید طور که قطعه تپه منقوش را که قریب بینی گاارند بشدت جاب و دف

نفس عظیم است که محتاج میشود در آن بتحریم اعالی عضالت صدر و نمیرسد حاجت در آن بتحریم حجاب و اسافل عضل 

 صدر و این را نفس عالی نیز گویند و این یا سبب شدت حاجت بسیار و یا بسبب انسدا و منفا و یا بسبب عدم تمکن حجراب و 

و او مقابرل   نفس صرغیر شود مییمات و بائیه حاوت مر  باشد و اکثر این نو  نفس و رحاسافل صدر بر حرکت بجهت عروض ا

نفس عظیم ست که جاب و استنشاق هوا کمتر از مقدار معتدل نماید و به آن انبساط اعضا  نفس در جهات کمتر از معتاد واقع 
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عتدل سببش ضد هر سه سبب نفس عظیم ست و یا آفت عارض آالت نفس که به شود و همچنین اخراج بخار دخانی کمتر از م

جهت آن عاجز باشند از حرکت عظیم و این نفس داللت بر ضعف قوت نماید اگر متواتر بود و بر قلت حاجت چون مرع تفراوت   

لت بر موت کند و شریخ مری   اللت میکند بر انطفا  حار غریز  و اگر این در امراض حاره باشد دالهت و گاهی دج بود و ازین

فرماید که گاهی صغیر میشود نفس بسبب وجع چون حائل گردد و وجع میان اعضا  نفس و حرکات آن بطوریکه چون حجاب 

بتمام انبساط منبسط گردد و آنرا حصول وجع شدید در اعضا  نواحی صدر یا در معده و نواحی آن الزم شود و این را البدسرت  

ود و سریع باشد و چون قوت ضعیف نبود تحریم در زمانه قصیر آنرا ممکن بود و گاهی نفس صغیر میش که مع ضعف و تواتر او

که آنچه از هوا داخل و خارج شود اندک باشد و اما حرکت حجاب و صدر  فا و نفس باد  صغیر گردد و با نمییا بسبب ضیق من

صغیر گردد چون حجاب نیز صغیر باشد و این نیز سریع بود  در نیومت عظیم باشد و یا بسبب ضیق صدر در خلقت و با این نفس

و گاهی متواتر شود اگر حاجت شدید گردد و چون با و  تفاوت نزدیم شود بر موت قوت داللت کند و چون بآن تواتر مقرارن  

سریما چرون مرع ترواتر     گردد داللت نماید بر وجع اعضا  نفس و قریب او از معده و مانند آن و یا بر قرو  و اورام این اعضا ال

سرعت باشد واال گاهی بسبب ضعف قوت باشد و عالمات اسباب نفس صغیر مقابل اسباب نفس عظیم بضد آنها معلوم گردد و 

آنچه صغر او از وجع باشد نه از ضیق وجود وجع بر آن داللت کند و ایضا صاحب وجع اگر احتمال وجع کند و بر آن صبر نمایرد  

ا عظیم گرداند و معالم گاهی در میان نفس او نفس عظیم واقع شود بجهت شردت حاجرت و یرا    ممکن است که نفس خود ر

و او آنست که طول کند در آن مدت تحریرم   :نفس طویلغفلت از وجع و صغر حادث از ضیق خالف این باشد در جمیع امور 

نرد از عظریم   کحاجت است و گراهی منرع می  ه قوت تصرف کند در هوا  بسیار بسبب آن قلت کهوا در استنشاق او و رد او تا آن

سریع وجع یا ضیق پس طویل در استیفا  مبلغ مستنشق بمبلغ عظیم و سریع قائم مقام آن هر دو گردد و اکثر با ضیق مجار  

ه در عظیم سریع میباشد در طویل نیز باشد لیکن فرق بقلت مدت اق هوا  کثیر چنانکمثل مجرا  قصبه ریه می باشد و استنش

او مخالف طویل سرت و چرون    و نفس قصیرل او میکنند غایت آنکه منجاب می شود هوا در نفس طویل در زمان طویل و طو

طویل آنست که در زمانه حرکت طویل باشد الجرم نفس قصیر آن باشد که زمانه حرکت در آن قصیر بود و حدوث نفس قصیر 

جع و آفت در آله نفس و حوالی او باشد آن مقارن گردد و سبب او وون تواتر باو ضعف قوت یا روادت حال آله متحرکه باشد و چ

آنست که حرکت آن در مدت قصیر باشد مع  :نفس سریع. و چون با و  تفاوت نزدیم شود بر موت حرارت غریز  داللت کند

د سرببش کمرال   کمال حاجت نه مثل قصیر و صغیر یعنی زمان حرکت کوتاه گردد بدون آنکه در انجااب هوا قصور  واقع شو

شدت حاجت است چون در آن عظم بحد کفایت نرسد بجهت آنکه حاجت زیاده از آن باشد که بعظم تمام گرردد و یرا عظرم را    

و این حائل یا در آله بود و یا در قوت چنانچه در نبض و گاهی سرعت در یکی از دو حرکت زیاده از دیگر  میباشد باشد حائلی 
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تر و گراه  تر میباشد جهت کثرت حاجت بجاب هوا  بار و برا  تعدیل مرزاج رو  و قلرب بیشر   یعنی گاه حرکت انبساطی قو  

و  :نفس بطیا کثرت کمیت او ی هگردد جهت کثرت حاجت بدفع بخار دخانی بسبب حدت کیفیت ماد حرکت انقباضی قو  تر می

تنفس محتراج گرردد بره آنکره      عفواه بطی میگردد نفس بجهت وجع چون آن ضد سریع است و اسباب این نیز ضد آنست و گ

است که کوتاه گردد زمان سکون میان دو حرکرت نفرس سرببش شردت      و آن نفسی :نفس متواترحرکت کند برفق و مالئمت 

حاجت نفس ست، هنگامی که وفا ننماید بآن عظم و سرعت و یا آنکه آن هر دو را مانعی و حائلی از وجع و یا ورم و یا ضیق آله 

اب قیح در فضا  صدر و یا امر دیگر از اسباب ضیق و یا ضعف قوت باشد و فرق میان و یا انضغاط و یا انعص مواد کثیرهبجهت 

تهاب ظراهر برود و   آنکه از حاجت و یا سبب وجع و مده و ضعف باشد اینست که آنچه بسبب کثرت حاجت باشد بآن عالمات ال

نفس از مخنرین زیاده برآید و آنچه بسبب مده و قیح باشرد دفعره    ان نبود و رمحرکه باشد انبساط د آنچه بسبب الم در اعضا 

م و سر صحت و دیگر آثار ماکوره برود و بقرول بقرراط از نفرس     ز ضعف قوت باشد وجود ضعف و عدم عظحادث شود و آنچه ا

م بحاجرت  عظر  و آن ضد متواترست سببش قوت است اگرر  :نفس متفاوت. متواتر ریه خشم شود و آالت دم زون مانده گردد 

د س آالت آن نیز حرارت محسروس گررد  آنست که در نفس حرارت و در ملم: نفس حارائت سقوط قوت برسد یا برو شدید یا غ

حارست سببش اطفا  حرارت عزیز  و استحاله مزاج قلب ببرودت ست  داللت بر فوت  نفس باروضهسببش غلبه حرارت ست 

ره خصوصا وقتیکه بآن نداوت و تر  باشد که دلیل تام ست بر انحالل حرارت ست در امراض حا قوت نماید و او بدترین عالمات

آنست که حرکات انقباضیه و انبساطیه با هم متصل باشند و این داللت بر شدت حاجت و عدم مطاعت که  :نفس متصلعزیز  

و باز حرکت نماید و این داللت بر آنست که در میان اتمام حرکات انقباضیه و انبساطیه نفس منقطع گردد  :نفس منقطعمینماید 

آنست که در بین حرکات در آنها ارتعاشی بهم رسد بسربب   :نفس مرتعشحاجت  قوت و عدم مطاوعت آله مینماید باز  ضعف

میان ایرن وسرائر اصرناف بجرز      منجمله بخرست و فرقنفس بو  بد آید و این  آنست از: نفس منتنضعف قوت و صالبت آله 

ر غیر حال تنفس محسوس میگردد و این در حین عزمج نفس ظاهر گردد و ایضرا درینجرا مرتن در بینری     آنست که تعفن آن د

ت در باشد و ایضرا دریرن آفر   کس نم نباشد و در اصناف بجز امر بالعا  خبیشتر از دهن می باشد اگر سده در منحرین یا مجر

و یا مده متعفن در ریه و قصبه  نه و یا خلطی عفنت سی  غاا باشد و این دال بر عفونآالت تنفس باشد و در آن آفت در اعضا

آنست که صاحب آن نتواند و نفس را کشید مگر آنکه دهن را باز نماید و آن هم بدشوار  تمام و عظیم و  :نفس خناقی. آنست

 س کشد سببشخوش نیاید و با متکراه نفآنست که نفس کشیدن صاحب آنرا  :نفس مستکرهسریع و متواتر میباشد باعدم نفخه 

نفرس  . این نیز مانند نفس منقطع ست ولریکن انقطاعرات ایرن زیراده باشرد      :اتنفس ذوفتر. ست حرارت غریز  و قوت ضعف

عنی کنار بینی بحرکت در آید و این داللت بر انغمار حرارت و خور قوت و ضعف طبیعت ویا ی  هست که در آن اربن نفسی : منخر
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ست که بسرعت و پی در  نفسی :نفس سریع متتابع. و انصاب آن و یا خلط رو  مینماید دها جمع می  هضیق شدید خالق در ذبح

 . ا ضیق حارث از سده میباشدی  هپی حرکات انقباضیه و انبساطیه آن واقع شود و این تابع ورم حار

 تنفسکالم کلی در سوء

باشد بلکه عالمات حالت مررض موجرب آفرت    ست که تابع عالمات حالت صحت ن در این عام احوال خارج از طبیعت در تنفسی

و  الرنفس  ضریق باشد و آن مثل نفس مختلف و نفس متضاعف و نفس منتصف و انقطا  النفس و عسرالنفس و ثقلص النفس و 

و ابتال و سرده و مجراورت    سوءمزاجگاه عارض میگردند این انوا  نفس بسبب انوا   انتصاب النفس ست و همه اینها رو  اندو

و حمیات حاده  ازحرکت و قرو  در حجاب و نواحی صدر و بسبب سقوط قوت از امراض ناهکه ورام و اوجا  و مواقعضواعظ و ا

استلقا متوسرط میگرردد نرزد    سبب ماده باشند زیاده میگردد عندو ضیق و عسر آن که ب سوءتنفسو بائیه و سموم مشروبه و هر 

و خفتن و در خوانیق داخله مثل آنکه از زوال فقررات و یرا ورم عضرالت    اضطجا  بر پهلو و تخفیف می یابد نزد انتصاب و بر ر

. خجند  نوشته که فی الحقیقت این انفاس اعراض امرراض انرد   :عالج. داخل حنجره باشد نفس عند استلقا مطلقا ممتنع گردد

س از عالج سرائر اصرناف ربرو    تنفند بالجمله عالج بیشتر اقسام سوءست که اعراض آنها باش عالج آنها بالحقیقت عالج امراضی

حرارت قلب باشد ادویه مبرده بشرب و طال و اغایه بارده استعمال نمایند و در  سوءتنفساستنباط نمایند و بقول شیخ اگر سبب 

کننرد و اسرتفراغ    ا در ریه حاصل از مواضع دیگر باشد فصد باسلیقی هجا  سرد بخوابند و اگر سبب کثرت بخارات در قلب بنفس

سکنجبین مع ایارج فیقرا نمایند و ولم دستها و پایها بعمل آرند و اگر سبب رطوبت رقیقه باشد آنچه تعردیل  جبن متخا ببحارال

استعمال نمایند  و مویزقوام و تغلیظ نماید استعمال کنند و اگر سبب رطوبت معتدله مسدوه باشد جالیات مثل حب صنوبر و جوز 

رطب را نافع ست و اگر سبب رطوبت غلیظ باشد استعمال منقیات ماکور  سوءتنفسداب از آب با درد وج یا آب س و بم سکرجه

طوبی خواهد آمد بکار برند و اگر  ند آن نمایند و آنچه در عالج ربودر عالج کلی امراض ریه قو  الجال مثل عنصل و زوفا و مان

یه راس کنند مگر آنکه نزله از ضعف جوهر دماغ باشرد  انجره و رطوبات از مواضع دیگر آیند عالج دماغی آنان بعالج نزله و تنق

و استفراغ و تقویت صدر بمثرل  که العالج ست و آنچه از مواضع دیگر آید عالج کنند بجاب ماده بسو  جهت دیگر بعد فصد 

باشرد  دیون و اسطوخودوس توجه نمایند و یا قوذ  ساده مرکب نافعست و در تقویت راس و اگر سربب اعصراب   ورزراوند و اسق

او  سوءمزاجآنچه تقویت آن و تقویت رو  و روان و ارتعاش آن نماید مثل دهان عطریه استعمال نمایند و اگر بسبب ورم مر  یا 

باشد بدانچه در باب او گاشت عالج کنند واگر بمشارکت معده باشد تنقیه معده و تقویت آن نمایند بدانچه در باب او بیاید و اگر 

جر بنیاد امر و سیادانقردیا استعمال کنند و اگر از بیس باشرد مثرل فانیرا بیشرتر ترازه و دیگرر مرطبرات        از سرد  باشد مثل سن

بکرار برنرد و بداننرد کره      غیره کاسرات ریا  که در باب بو خواهند آمد،استعمال نمایند و اگر از ریا  باشد کمادات و ضمادات و 
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آنست کره   :فلت، نفس مخر او بسبب تقویت آالت نفس و تسهیل نفسو عس سوءتنفسزعفران از جمله ادویه نافعه ست برا  

اختالف در حرکات انقباض و انبساط آن بهم رسد و گاه عظیم و گاه صغیر و گاه متواتر و علی هراا در دیگرر اوصراف باشرد و     

ت و اختالف این منافیست بالجمله سبب و عالمت این مثل سبب و عالمت نبض مختلف س جاهده علت یا داوءسببش ثقل یا م

و آن از اصناف نفس مختلف ست و مثال  :نفس متضاعف. نیز منتظم و غیر منتظم میباشد و بهرحال داللت بر سوء حال مینماید

ست که اتمام می یابد انبساط یا انقباض آن یا هر دو حرکت بحرکتین کره میران آنهرا     در نبض ذوالقرعتین ست و آن نفسی او

گویند و سبب او یا کثررت حررارت    زآن منقطع شود و لهاا نفس البکا نین که چون گریه کند در میاوقفه باشد مثل نفس طفل 

ست بحدیکه تسکین نیابد بانچه استنشاق نماید بلکه واجب کند ابتدا  استنشاق قبل اتمام او و یا ضعف آالت نفس اسرت کره   

با رویا مخفف یا مصلب آله و این اکثریست و یا وجع  جسوءمزامسقط قوت مثل  سوءمزاجمحتاج باستراحت در نفس باشند و یا 

ا در مجاورات او مانند ورم حجاب و کبد و طحال و کبد را مشارکت زیاده از طحال ست و یا بجهت مرض آلی از ی  هو ورم در آل

ردد از سررد   و غیره باشد و این نفس از عالمات رویه است در امراض حاده و حمیات حراوه و چرون عرارض گر     ازکز تشنج یا

آنست که نفس بیم نصف از صدر بر آید بسبب آنکه علرت و آفرت در    :نفس منتصف. بساست که شفا می یابد از تپ و گرمی

یم نصف ریه است و نصف دیگر سلیم که از آن نصف نیمتواند که نفس برآید و از این بر آید و مراد از این نصف نصف ایمرن  

گاه  قطا  النفسان. و درینحالت نفس از منحز موافق در جهت شق سالم از آفت سالم بود یا اسیرست نه نصف فوقانی و سفالنی

منقطع میگردد نفس و بجز حرکت کناره مخرین ظاهر نمیشود و بعضی را منقطع میگردد بحدیکه قطع امید از حیات میشرود و  

د از مسام بدن چنانچه هوام تنفس می نمایند حیات باقی می ماند چنانچه در حال سکته بهم میرسد و درین حال تنفس می نمای

در زمستان زیرزمین و گاهی این از شدت برود استغنا  قلب از حاب نسیم بود و از آن انسان کمتر خالصی یابد و باید که خادم 

. مرد در ربرو خواهرد آ   قطا  نفس کره در ربرو حرادث شرود عالجرش     بر آن مسلط سازند که از نوم طویل غرق آنرا منع کند و ان

در هوا شاق بود و نتواند که بآسانی نفس کشد و در اکثر امر بآن ضیق باشرد و   و او آنست که تصرف بادخال در ره: عسرالنفس

 عنرد بررد  گاهی نباشد و سببش آفات اعضا  نفس ست و یا لهیب نار  غالب بر قلب و یا برد ممیرت قروت محرکره چنانچره     

عارض حجاب مثال از سرد  هوا  سوءمزاجض میگردد و گاهی عارض میگردد بسبب حجاب از استعمال اطلیه بارده و غیره عار

یابس یا دوا  مسهل یا حقنره حراد کره از آن اسرهال نشرود و      ا خلط بارد ی  هیا از برد ضماد و گاهی حادث میشود و بسبب سد

. از آن عسر نفس حادث گرردد  کرده شود و خون حسب حاجت اخراج نیابد الجنب ذاتاخالط بجنبد و ازین جهت چون فصد در 

ا  اشد جالینوس در آن امر میکنرد بردو  آنست که اگر از رطوبت ب سوءتنفسشیخ میفرماید که عالج عسر نفس منجمله  :عالج

و شربت آن سی و شش قیراط باشد و روزیکه در آن این دو استعمال نمایند تکلم ننمایند  نصل معجون بعسل در هر ماه دو بارع
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بدو روز حرکت نکنند و در ساعت هفتم آن روز نان بشراب ممرزوج بخورنرد و در عشرانه رو  بیضره نیمبرشرت       و قبل آن روز

بمغزتان تناول نمایند و صبا  آن شوربا  چوزه مرغ کوچم دهند و استحمام نمایند در آخر آن روز و اگرر از یران زائرل نشرود     

ول کند و اگر سبب در سر باشد در هر هفته دو بار غسل سر معجون بسدودا  اندروماخس استعمال کنند خصوصا اگر مرض ط

بصابون و بورق نمایند و معطسات بسیار بکار برند و برب توت مع صبر و مر غرغره کنند و ریاضت و تمریخ پشت و ربط ساقین 

ر نخود ساخته و از فوق بسو  اسفل و منقیات ماکوره و این حسب استعمال نمایند شیخ قضبان سداب افستین مساو  تب بقد

حب هر روز بخورند و بعده سکنجبین خصوصا عنصلی بنوشند و در نسخه ایالئی وزن ادویه ماکوره هر واحد یکجزو و مغز بادام 

و شیخ هر واحد یم جزو افسرنتین و زیرره    جندبیدسترفانیا هر یم دو جزو و خوراک از چهار حب تا شش نوشته و ایضا  تلخ و

و بقدر نخود حب سازند و بدستور استعمال نمایند و لعوق کرنب جیدست و همچنین خاکستر کررم کره   کرمانی هر واحد نیم جز

تحت جز او باشد و در کوزه گلی بسوزند و بعسل آمیخته هر روز بقدر ملعقه بخورند و این جمله تراکیب وقتی نفرع نماینرد کره    

ست گل سرخ شش دهندز حرارت باشد این قرص خیلی سوسبب عصبی باشد یعنی ضعف اعصاب و انصباب ماده بود و اما اگر ا

الطیب انیسون بادیران   ی عصاره غافث عصاره افسنتین سنبلچهارده درم انبر باریس دو درم لم ریوند مصطک السوس اصلدرم 

کتیررا  صمغ عربی  السوس ربا هر واحد یکدرم ر و تخم خربزه و تخم کدو و تخم قثهر واحد سه درم زعفران نیم درم تخم خیا

تخم خباز  هر واحد یم درم و تنقیه بادویه مخرج اخالط حار نمایند و اگر بسبب ضعف عضالت صدر یا آفت او باشد بمقویات 

رو  که در عصب ست عالج نمایند داد هان حاره معطره مثل روغن نرگس و سوسرن و رازقری و اوهران معمرول برا قاویره و       

نافع ست و اگر از رسریدن ضرربه باعصراب باشرد      تروغن زعفران و زعفران تنها بغایر د دقیروطیات معموله ازین روغنها بمالن

و این نوعی ست از عسر نفس که تقلص الحجاب نیز نامند و گوینرد کره غیرر از جملره      :تقلص النفس. بموانع ورم عالج کنند

حار یابس مفرط ست کره عرارض    سوءمزاجانفاس رویه ست و آن آنست که نفس بخود کشیده شود و نتواند که بر آید سببش 

شیه صدر و اضال  گردد و نتوانند که منبسط گردند و پهلوها از شدت بیش انقباض بهم آیند و اغیشه بجانب باال که مبراد   اغ

آنهاست کشیده شوند عالمتش تپ الزم و دشوار  جمیع حرکات و عدم قدرت بر اخراج زبان از دهان و برخاستن چشم و بنرد  

م در گلو و احیانا اختالط عقل و هایان و صالبت و منشاریت نبض ست و ایضا سرفه دشوار بود و اگرر بسررفه   شدن آب و طعا

تبدیر مرطب بکار برند و هر صبح اشربه مرطبه مثل شرربت نیلروفر و بنفشره بشریره تخرم خیرارین و یرا         :عالج. بیهوش گردد

شربت بنفشه و یا روغن بادام یا روغن کدو و شکر آمیخته بنوشرند و  ماءالشعیر که کدو  تر و آب هندوانه در آن پخته باشند با 

اگر روغنها  ماکور نباشند شیره مغز بادام و مغز کدو خیارین و آب تربز در ماءالشعیر آمیزند و روغن بنفشه و کدو بر سینه مالند 

د و اگر بنفشه و خطمری کوفتره بقیروطری    و از بنفشه و مغز کدو و لعاب اسپغول و آب هندوانه بر صدر و اضال  آن ضماد سازن
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آمیخته طال نمایند نیز مفید بود و اگر خواهند لعاب اسپغول مضروب بقیروطی بکار برند و چون تپ کم گردد بنفشه و خطمی و 

آب تربز و ده رطبه و آب انار شیرین بروغن بادام و لعاب اسپغول بجالب و یا واکه و بقول بارنیلوفر جوشانیده آبزن سازند و آب ف

ماءالقر  بنوشند و زرد  بیضه نیمبرشت و اسفید باج بکدو و ماش مقشر و روغرن برادام بخورنرد و هرر نرو  را از انروا  نفرس        

. بدارنرد  ناطبیعی که بسبب شدت حرارت و کثرت حاجت باشد بهمین طرور عرالج کننرد و هروا  خانره و مفررش سررد و ترر        

گویند و ایرن در   النفس ضیقنشاق و خروج او عندر و نفس در منفا ضیق باشد آنرا بدانکه چون دخول هوا نزد است :النفس ضیق

و  الریره  ذاتو  الجنرب  ذاتجمله اعراض شمار کرده میشود چون تابع مرضی باشد که برا  او اسم مخصوص بود مثل ذبحره و  

شاق و خارج مری گرردد بررو نفرس در     هوا که داخل میشود باستن النفس ضیقمانند آن و گاهی مرض براسه میباشد بالجمله در 

دخول و خروج منفا نمی یابد مگر تنگ که در آن تنفس اندک اندک نماید و اسباب او یا اورام است در منافا که آن حنجرره و  

قصبه و شعب آنها و شرائین است و در نفس خلخله ریه و اجرام آن و شدید ترین اورام که ضیق نفس آرنرد آنسرت کره صرلب     

اخالط کثیر غلیظ یا لزج در آن یا ماست که در ریه جمع گردد و یا انطباق که عارض شود آن را از ضراعظ مجراور از   باشد و یا 

ا طحال و یا اخالط منصبه در فضا  سینه بسبب استسقا و غیر آن مثل آنکه از انفجارات اورام در جوف ی هدرم حار در کبد یا معد

ا حجاب رسد و یا بسبب آفتی در عصب یا حجاب و این ی  هاز یبس یا از برد که بریاسفل باشد و یا تکاتف اعضا  حلق و صدر 

خاینه و گاهی سبب او ضیق صدر در اصل خلقرت باشرد و گراهی    امند نه ضیق آن و یا از انجره داولی است باینکه عسر نفس ن

عسر نفس و ضیق او بسبب سریالن  سبب بحران امراض حاد بود و این عالمت آنست که مواد بسو  فوق میل میکند و گاهی 

مواد از اورام باطنه منتقل بسو  نواحی راس باشد و منار بود بادرام پس گوش اگر امر سالمتر و حواس و عقل بسالمت باشد و 

بیاید  تشخیص این اسباب بطریقی نمایند که در بحث ربو بالجمله. عقل باشد یا بورم دماغ اگر امر صعب تر و آفت در حواس و

م خناقی ماکور شد و عالمت درم در ریه وجع ثقیل ست و سرخی رخسار و در درم غشا  عضالت صردر و  یضا عالمات اوراو ا

حجب صدر وجع ناخس و حرقت و در غضاریف ریه وجع مع حکه بود و بساست که مود  البسعال گردد و اگر هرم حار بود و با 

شی برادنی سریعال و برا     و نفث و شوق بسعال ست و انتفا  از وبانتفات ط اگر در قصبه باشد ثقل صدرتب باشد و عالمات اغال

خرخره بود و اگر در ریه باشد حال همچنین بود االسعال از مکان غائر تر اخا کنند و خرخره نباشد مگر بقدریکره صرعب گرردد    

دیگر لعب آرد و بعد ثقل نفس ابتردا  خروج او از ماده متغثه و اگر در فضا باشد ثقل ست که مع تیغر اضطجا  از پهلو به پهلو  

نباشد و خشکی دهن و خفت باستعمال آب گرم و روغنهرا  حرار رطرب برر تکراثف از       ضیق نفس سعال معتدبهو درین باکند 

 :عالجآن و احساس صعود دخان نشان انجره خاینه است  تو مسادادیلت کند و حرارت مزاج بارد یا یابس یا هر دو دال سوءمزاج

قدر  از آن باتبا  قرشی درینجا نیرز   کنلی.خواهد شد باالستقصا در انوا  عالج ربو بهر مسطور النفس ضیقج اقسام اگرچه عال
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ماکور میشود و آن اینست که در ضیق رومی عالج ورم نمایند و در خلطی که از خلط غلیظ الحج باشد مغلی منضج اول بدهند 

خیسرانیده باشرند بشرربت     السروس  اصلقطونا و بهدانه و که در آن بزر گاوزبان و اگر حرارت بود ماءالشعیر مدبر بنوشند و عرق

بنفشه با نبات شیرین کرده مدام تجر  نمایند غاا مزورات دهند و اگر ماده کم باشد تنقیه بمثل نقو  علود ترنجبین نمایند واال 

نمایند و خائیدن برگ ترنج و شکوفه او توسیع نفرس  غاریقون یکدرم ایرساد و درم افزایند و بعد از آن حسونخاله گندم استعمال 

بدهنرد و   السروس  اصرل نماید اگر تنگی او از بلغم باشد و آنچه بسبب تکالف بود اگر از برو هوا باشد مغلی حلو بشکر جالب برا  

 مالنرد و اگرر از  بروغن سوسن و اندکی موم زر و قیروطی ساخته و یا روغن بان باندک مغاث و کتیرا آمیخته نیمگرم بر سرینه ب 

کتران بلعراب   ام ممزوج برروغن بنفشره و لعراب بزر   بیس باشد با دهان و لعابات رطب معتدل در حرارت و برودت مثل روغن باد

روز  بهدانه عالج کنند و آنچه بسبب انجره و خاینه باشد برا  ترطیب و نضج ماده سوداویه ماءالشعیر بره نبرات چنرد    اسپغول یا

الزم دارند و بعد نضج ماده بمطبوخ افتیمون یا حب او یا افتیمرون بشریر و شرکر و     سودا و حوامض پرهیز شامند و از مولداتبیا

بهرچه مسهل مواد محترق باشد تنقیه نمایند و بعد تنقیه تعدیل مزاج طب بمفرحات یاقوتی نمایند و از ترشیها  مفرط و جمله 

عدس و بادنجان و قدید و لحم بقر و لحوم ضد اجتناب کنند و عررق   حریف و مالح شدید اللوحت و هرچه مولد سودا باشد مثل

بشکر یا بشربت انار شیرین در تقویت قلب و ازاله ضیق و منع ادخنه و مواد سوداو  بخاصیت و کیفیرت نرافع سرت از     گاوزبان

و آنچه بسبب ضیق صردر در  ست دهندفواکه انار شیرین خام یا بریان بخمیر گرفته در آتش نرم پخته و نیشکر و موز بشکر سو

ریا  غلیظه و امتال  معده از  النفس ضیقبحرانی را عالج نشاید کرد و بعضی سبب  النفس ضیقاصل خلقت باشد عالجی ندارد 

بسبب امتال  رگ عظریم   النفس ضیقی گوید که گاهی قرش و غاا نیز نوشته اند و عالج آنها همان است که در ربو خواهد آمد

احتیراج فصرد    النفس ضیقخون عارض مشود و تدبیر او فصد و اخراج خون بسیارست دراز می گوید که اگر در  ممتد بر پشت از

و او آنست که نتواند صاحب آن نفس کشد بدون آنکه راست بنشیند و سرینه را برابرر    :انتصاب النفس .افتد از دست چپ گیرند

واند که گردن را کج نماید جهت آنکه درین هنگام مجر  تنرگ  رود گردن را بسو  فوق بکشد و بسبب او مجر  بکشاید و نت

میگردد و نفس خوب بر نمی آید که عندابجااب رقبه بسو  خلف و خم نمودن سینه و پشت بطرف خلف سینه تنگ میگردد و  

ن بجهرت  بربست ریه برا  استنشاق قادر نباشد و انتصاب نفس گاه عرض این امراض میباشد مثل خوانیق زحمیرات و ماننرد آ  

در اعضا  ترنفس   بسبب اخالط مالیه و ساده غلیظه و ادرام انجره مالیه و رطوبات منحله بحرارت حمی و گاهی عرض میباشد

مایند و آنچه بسبب آنچه عرض مرض باشد عالج آن مرض ن :عالجواسترخا  عضل سینه و گاهی خلقی میباشد بعض مردم را 

م اوقیه گلقند یم نیم اوقیه کرد یا نیم اوقیه در ی  هکنند و اگر خمیره بنفش الج ربواسترخا باشد حسب سبب ع ماده غلیظ بادرم

وریرون و شرربت   نطده مثل آن آب بجوشانند تا شبشم حصه رسد صاف بنوشند انتصاب نفس را در ساعت ساکن سازد و کراا ق 
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تصابی استعمال قی ست خصوصرا  ان فسست و مسیحی گوید که انفع در عسر ندهندنافع انتصاب نفس و ضماد مفید آن نیز سو

 الحمرار محتمرل قری نباشرد بقنطوریرون و قناء     عقب اکل ترب که در آن خربق سفید خالینده دو روز گاشته باشند و اگر بردن 

ام نکنند و گویند کره نوشریدن   تا ارخا و ترطیب و انسداد مسر دارند ودنماید و ادهان مرطبه از سینه  و مانند آن حقنه ونافراسی

یان بنفس انتصاب نافع ست زنجیویه کوفته بخیه بعسل لعوق ساخته بدستور و طبیخ قیصوم نیز مفید و کاا شونیز یرم  ل صببو

نوشته اند که اگر برگ سنا زنجیل هر یم دو ماشه نبات چار ماشه وقرت   در بعضی دهندمثقال جهت انتصاب نفس و ضیق سو

حب سیماب یم عدد بمطبوخ صمغ عربی بخورنرد و غراا    صبح مگرم بخورندخفتن همراه شیر گاو و نیم آثار عسل سه توله نی

 گاوزبانعسل که از عرق بادرنجبویه و ماء الدراج و کبم و گنجشم بروغن گاو بسیار پخته بنان رده تنور  خورند و عوض آب 

ت خواب طویل و حبره سرفید کره در    ساخته باشند اکتفا نمایند و تا چهل روز بعمل آرند انتصاب کهنه را زائل کند  ایضا اگر وق

سند و هاالیش شربت مسهل دو توله عرق چشم گوسفند میباشد هر دو چهار سرخ و غاریقون در سکنجبین عنصلی یم توله بلی

هفت توله بنوشند و صبح مرمکی سه ماشه بلع نمایند و شربت تنبول و سکنجبین عنصلی هر یم دو توله در طبیخ  بادرنجبویه

پال و مرغ با باالئی شیر گاو و نبات وقت شب و صربح شروربا  مررغ و سرنگخواره بنران       م بنوشند و غاای  هختچا  ساده آمی

السوس یم ماشه مرد فلفل گرد هر یم دو ماشه سوده در عسل یرم تولره    بخورند تا مدت دو هفته و ایضا ربخشکار تنور  

العسرل نیمگررم   وربا  مرغ بنران رده و بجرا  آب ماء  ا شآمیخته وقت شب با مطبوخ چا  بخورند و همچنین وقت صبح و غا

و انتصاب نفس اختالفست شیخ الررئیس مری    النفس ضیقبدانکه اطبا را در اطالق لفظ ربو و بهر و  بهر وربو بنوشند تا دو ماه 

اق بهمرسریده  و  فرماید که زبو مرضی است که تعلق بریه دارد و نفس صاحب آن متواتر می باشد مانند نفس کسی که او را خن

یا کسی را که عظیم عارض گشته و ایضا قول اوست که ربو دشوار  در نفس ست و نفس صاحب او مشابه نفس متعب میباشد 

و آن از سرعت و تواتر و صغر خالی نباشد برابرست که با ضیق باشد یا نه و مسیحی گوید ربو آنسرت کره ترنفس کنرد انسران      

که عدد و لعب کند و همچنین صاحب ذخیره گفته ربو آنست که آدمی آسوده دم نتواند زد  تنفس شدید متواتر مثل تفنسی کسی

و انتصراب نفرس    الرنفس  ضریق مگر بشتاب و تواتر همچون نفس کسی که بدو و صاحب کامل نوشته علل معروفه بربود بهر و 

شرائینی که در آنست بهم رسرد ربرود   تمامی حادث میگردند از ضیقی که در مجار  ریه بهم رسد بجهت آنکه هرگاه ضیق در 

صبه آن باشد ضیق و انتصاب نفس احداث می نماید و گویند که مراد او ازین بیران ایرن   قبهر حادث میگردد و هرگاه در اقسام 

نیست که ربود بهر با هم مترادف اند و همچنین ضیق و انتصاب نفس بلکه مراد او آنست که اگر ضیق در شرائین ست ربو بهم 

و  النفس ضیقسد و چون قومی گردید بهر حادث میگردد و همچنین ضیق در اقسام قصبه ریه اوال تا که سبب ضعیف باشد میر

نزد شدت و قوت سبب انتصاب نفس احداث می نماید و هم او می گوید که ضیق النفس عرض عام است برا  اصرحاب ایرن    
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محتربس در عرروق    بهر چنین بیان نموده که ماده ربرو ن ربود فرق میا علت و برا  اکثر علل حادث در آالت تنفس و خجند 

خشنه میباشد و ماده بهرور شرائین و از اینجاست که بعضی گفته اند در بهر ملمس صدر حار میباشد و عند سعال چهرره سررخ   

و ظاهر می شود که و رب النفس ضیقمی شود بجهت احتباس اسجزه دخانیه و در ربو چنین نباشد و از کالم قرشی نیز تباین در 

که در بحث او مسرطور شرد    النفس ضیقدا بیان نموده و ایضا از تعریق ر دو کاا عالج و احکام آن هر دو جهر واحد را از آن ه

بود و آن عظیم ثقیل سرت برا    شد بخالف ربو که نفس او مثل نفس متعبمفهوم میگردد که نفس در ضیق حاد صغیر سریع با

سریع متواتر می باشد و بعضی گویند که ضریق عسرر نفرس اسرت در برو ترواتر او مثرل متعرب و          وجودیکه آن در هر دو قسم

و بهر فرق نمیکند و هر سه را مترادف گردانیده و گفتره کره ربرو بهرسرت و بعضری آنررا        النفس ضیقسمرقند  فیمابین ربو و 

ه در شش افتد و صاحب آن با وجود سکون نیز نامند و همچنین صاحب خالصه نوشته ربو عبارت ست از مریضی ک النفس ضیق

ی خاص علحده انرد  قسمنیز خوانند و حال آنکه نیست چنین بلکه هر یم  النفس ضیقمحتاج بنفس متواتر باشد و این را بهر و 

گفته بعض اطبا انتصاب نفس را مختص میدانند با آنکه سبب آن امتال  اقسام قصبه ریره کره آن عرروق     ساز ضیق و تال نفی

ه ست از بلغم غلیظ باشد و اطالق مینمایند ربو و بهر را بر امتال  عروق و قید بلغم غلیظ بهرر آنسرت کره او از قرویترین     خشن

اسباب حدوث انتصاب نفس است و مراد از عروق عروق ضوارب اند و جالینوس دراز  گویند که ربوط خلط غلیظ در قصبه ریه 

فرماید که گاه در آن آفت در نفس ریه و آنچره متصرل بآنسرت از چسربیدن اخلرط      که در اسباب ربو شیخ می اکنون بداننداست 

ر در شعب قصبه ریه دور خلل ریه و اماکن خالیه میباشد و این رطوبات یا بطور نوازل ثاکشرائین و شعب صفار آنها و غلیظه در 

بسو  آنها از مواضرع دیگرر    ه و یا مندفعکثرت هبوب ریا  جنوبی منصب بسو  آنها از سر باشند خصوصا در بالد جنوبیه و مع

باشند مثل صدر و اعضا  تحت حجاب که چون مواد از آن صعود کند ریه آنرا قبول نماید و یا متولرد گردنرد و ریره از سررد      

د و باشر  ده منصب از راس یا کبد یا متولد در معدهمزاج آن دو گاه بسبب خلطی باشد که در ریه و شرایین آن نباشد بلکه در مع

کبد و یا غلظت و صالبت آن معرین   مزاحمت حجاب ریه و شرائین را و گاه برودتحادث گردد بمزاحمت معده حجاب را و  بهر

اوج ریره  میابشد و گاه بندرت از جغاف مهدیه و شرائین و سپس آنها واجتما  و انقباض ریه در نفس خود و گراه از بردسر   بر ربو

مشایخ و گاه بسبب آفت در مباد  اعضا  نفس از عصب و نخرا  دمراغ و نروازلی کره      در بدون حدوث ماده می باشد چنانچه

مندفع میگردند بسو  اعضا  تنفس از مباد  میباشد و گاه بمشارکت اعضا  مجاور که مزاحمت نماینرد اعضرا  نفرس را از    

ی محققن در ریه به هم میرسد و گاه کثرت بخار و خال که مزاحمت نماید حجاب را و گاه سبب انبساط میباشد ماخا معده ممتلی

که استیفا نیابرد نفرس در توسریع     میباشده مزاحمت نفس نماید و گاه بسبب صغر صدر بسبب احتباس ریا  در اعضا  تنفس ک

حجاب قدر حاجت و این آفت حبلی ست در نفس چنانچه عارض میشود در غاا از صغر معده و گاهی برلومشته میشود و نفرس  
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منتقل میشود و طبر  گوید که انوا  ربوسه گونه است یکی ربو حقیقی و آن انسرداد اقسرام    الریه ااتد و اکثر بانتصاب می گرد

قصبه ریه برطوبت بار و غلیظ ست پس اگر بآن سعال نباشد در اکثر احوال مود  باستسقا گردد و گاه باین نرو  نقرل نتصراب    

م که در آن حاد شود و متقیج نگردد و پاک نشرود مثرل ورم حرار پرس     باشد و گاهی نه و دوم تضایق اقسام ریه ست بسبب ور

تنفس او تنفس صاحب ربو باشد غیر آنکه این مع حمی و عطش و امث بود و این درم از خون گرم مود رو  فاسد میباشد وگاه 

تنفس و بسرعال و   اول مع عدم عطش و سکون و در نو  اول مخفی نیست زیرا که نو از خلطی مشوب دم باشد و فرق درین 

و با قلق کثیر العطش بود واین نو  نمیباشد مگرحار  باشد و درین نو  مریض منزعجتفث میباشد و گاهی با و  خرخره در سینه 

و مورد  باستسقا نیگر و واال بمرض دیگر که از بره اجزا  ریه را عارض شود و باین نو  انتصاب نفس و وجع و تمردد برود و   

اشد چون مقدار دوم اندک بود و نو  سوم استرخا  عضالت ست یا از تحدب اخالط از سر و یا از ضعف که جائزست که این نب

به صدر داخل شود و یا از فساد مزاج حار باشد یا باره و نفس باین نو  منتصب باضطرار میباشد و جائز نیست که بغیرر انتصراب   

ردد تا آنکه مثل میت باشد و بعضی نفرس بکراولین نربض نیرز از     گ نقطع می شود نفس این نو  چون مشتدنفس باشد و گاه م

مدت حدوث مرض بپرسرند اگرر گویرد کره از      ضاسباب ماکوره باید که اول از مری :طریق تشخیصعالمات استرخا نوشته از 

و خلل دماغ  با مرضی دیگر مثل ورم ریهابتدا  خلقت ست مرض جبلی از ضیق سدر باشد و اگر بعد او بیان کند نظر کنند که 

و امراض معده و جگر و غیره هست یا نه اگر باشد عرض آن مرض باشد واال بپرسند که چیز  در سرفه بر می آید یا  و اعصاب

شدت میکند یا بتدریج اگر گوید که دفعته اشتداد می نماید و برا آن   دفعهنه اگر اقرار به آمدن بلغم کند سوال کنند که مرض و 

باشد اگر گوید که  ثقل و تدور در دماغ بود سببش انصباب ماده از سر ساس نزول چیز  در حلق و صدا  وعالمات نزله مثل اح

و ثقل در آن باشد دور سرفه بلغم غلیظ بر آید در زبان بیررون آرد خصوصرا وقرت     اندک اندک میشود پس اگر سینه خرخر کند

ر نمی آید بلکه مدام سعال خشم می مانرد حرال تشرنگی و    حرکت سببش رطوبت ریه میباشد و اگر گوید که در سرفه پاسخ ب

عدم آن بپرسند اگر تشنگی باشدحال خفقانیت و حرقت دریافت کنند اگر اقرار آن کند و نبض و نفس عظیم سریع مترواتر برود   

ت و وجود دیگرر  سببش بخارات قلب باشد و اگر با وجود سرفه خشم و تشنگی آثار ماکوره نباشد و وقت آواز و انتفا  از مرطبا

آثار یبوست یافته شود و پیش خشکی ریه باشد و این نو  اکثر در آخر دق و ذبول عارض گردد و اگرر وقرت آواز و غیرره آثرار     

یبوست یافته نشود بلکه با التهاب عالمات حرارت بود سببش حرارت ریه باشد و اگر سوا  سرفه خشم تشنگی و آثار مسطوره 

رار آن ات هوا  بارو و تناول اشیا  سرد و نوشیدن آب شدید البرد و انتفا  بمسخنات بپرسند اگر اقر هیچ نباشد حال تقدم مالق

ه خشرم داشرتند او مررض از    سرفحال تقدم و تناول چیزها  نفاخ و عدم گرانی در سینه و  که سببش برودت شش باشد و اال

غاا زائل گردد سرببش   بانحدارگر در امتدا  معده پدید آید و ا اغایه نفاخه دریافت نمایند اگر باشد سببش احتباس ریا  باشد و
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امتال  معده باشد و بقول شیخ اکثر نبض صاحبان ربو خفقانی میباشد و گویند که وجع کتفین در فقرات گردن عالمرت خبرث   

موت تپ خفیف و  و آواز دقیق شود مایوس العالج باشد و هنگام قرب دد و چشم و بناگوش نمائدملت ست و چون ناخن سبز گر

نبض نملی و اسهال با خون الزم است و گاهی نفس او منقطع شرود و حیرات او معلروم نشرود مگرر بحرکرت منحررمین و آن        

ربو مرضی است مزمن ذ  ادوار که مثل صر  و تشنج و وجع مفاصل نبوبت اشتدا و کند وجود  :عالج. درینوقت عسرالعالج بود

رتر بلکه زائل نشود و گاهی مود  باستسقا  لحمی میگردد اگر ماده بنفث بر نیایرد و گراهی   انان را همسر باشد و پیران را عس

است و در ایام صحت  زودتر تدارک آن نمایند بهترپس هرچند  اده و گاهی منتقل بصل میگردد و نبفربحباختناق بسبب کثرت م

 ماد  گراهی قری و   او از مواد بلغمی میباشد پس در هم از فکر او غافل نشوند و سر دشته پرهیز در دست دارند و اکثر عروض

گاهی اسهال بعمل آرند و بمعاجین گرم زداینده بلغم مداومت نمایند و در نزلی بمنبع نزله کوشند بعده به تنقیه ریه متوجه شوند 

از اسرهال بایرد کره قری     بتدریج و بر مسهالت بسند کنند و در آنجا که ماده در ریه متولد شود قی نیز بغایت مفیدست اما بعرد  

بدفعات کنند و در اکثر اوقات طبع نرم باید داشت و از خواب طویل و جمله اشیا  حریفه شدیده و جمیع ترشریها احترراز کننرد    

 . مگر سرکه و سکنجبین که اگر حرارت بود و آثار نزله باشد دراینمرض توان داد

 

 نزلی عالج ربو

دهند و از ادویره   هل صفرا تنقیه نمایند و لعوق باردیا باسلیق کنند و بعد نضج ماده بمس اگر ماده نزله حار باشد فصد هفت اندام

 السروس  اصرل گرم دست کوتاه دارند و نعوق معتدل در هر حال مناسب بود و گاهی بعد فصد سرر و سپسرتان خطمری خبراز     

وله نیمگرم می خوراننرد و  ده ت گاوزبانراه عرق قوزا هم یا جوشانیده با شربت بنفشه صبح میدهند و شام و گاوزبانگل  گاوزبان

گل بنفشه عناب نبات دهند و اگر مراده   گاوزبانتنفس شهد کشمیر  اندکی می لیسانند و یا جوشانده خطمی خباز  وقت سوء

نیمگرم شربت نیلوفر  السوس اصلنزله حار و فصل صیف باشد عناب بهدانه بعرق عنب الشعلب و شاهتره و کیوط را مالیده شیره 

سپستان جوشانیده شریره   الثعلب عنبگل بنفشه  السوس اصلتجر  کنند و هنگام عسر نفس عرق کیوردا شهد دهند و یا بهدانه 

و سپستان و کاهو و شربت نیلوفر میکننرد   الثعلب عنبکاهو شربت نیلوفر خاکشی بدهند و گاهی خطمی و شربت بنفشه عوض 

  خشرم هرر   زوفابهدانه دانه سیون جوشانیده شربت بنفشه میدهند و گاهی عناب پنج باز بهدانه پرسیاوشان زوفا  خشم فرا

هر یم چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده میدهندو برا  ربونزلی حرارد   الثعلب عنببیخ سوسن  السوس اصلیم سه ماشه 

اشره بعررق شراهتره ده تولره     مو  و صفراو  و بلغمی گل نیلوفر اسطوخودوس گل خطمی هر یم چهار ماشه شاهتره شش م
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بهدانره   السروس  اصرل دست مالیده شیره مغم تخم هندوانه شش ماسه شربت بزور  دو توله دهند و یا و یا قوزانه ماشه خورده 

  خشرم بهدانره   زوفرا  گاوزبران  السروس  اصرل و پهلو بود بعد فصد باسرلیق   با درد سینه  خشم جوشانیده دهنده و اگر زوفا

 السروس  اصرل  گاوزبران و خلرل معرده    هو منضج و مسهل دهند و گاهی در سرفه و درودسرت و پرا از نزلر   جوشانیده نبات بعده 

اسطوخودوس پرسیاوشان هر یم چهار ماشه سپستان بست دانه مویز منقی ده دانه بهدانه سه ماشه جوشانیده شیره مغرز برادام   

ه برعایت درد اطراف و خلل ریا  معده سلیخه چهرار ماشره   چهار دانه و یا قوذاتوله داخل کرده و حب جدوار دو عدد میدهند بعد

گرل   گاوزبران نزلره برارد باشرد     اگرانجیر سپستان تخم خطمی بهدانه جوشانیده نبات بازو وحب جدوار و  گاوزبانمی افزایند باز

جوشرانیده   ثعلرب ال عنرب مغز بادام نیمکوفته تخم خطمی هر یم پنج ماشه خباز  شش ماشه نبات سفید توله در عرق  گاوزبان

هر یم پنج ماشه اضافه کنند و شام سبوس گنردم و نبرات یرم     پرسیاوشانوفا  خشم بح بطور قهوه بدهند و روز دیگر زص

هر یم پرنج ماشره    گاوزبانگل  گاوزبانیکتوله جوشانیده بنوشند و سفوف سرخ و شربت فراسیون مرتب سازند و بعد چند روز 

و  سروءتنفس و اگر با شدت  دهندش داده شربت فراسیون حل کرده عوض نسخه صبح بهفت ماشه در عرقیات جو پرسیاوشان

  خشم سه ماشه نبات توله بطور قهروه بنوشرند و وقرت شردت     زوفاخطمی هر یم چهار ماشه  گاوزبانحرارت عرضی باشد 

بهدانه دارچینی هر یرم  چهار ماشه سپستان نه دانه  السوس اصلتنفس و عرق کیورا با شهد نیمگرم تجر  کردن معمولست و 

چهار ماشه نبرات   السوس اصلپنج ماشه سبوس شش ماشه  گاوزبان  خشم سه ماشه زوفاسه ماشه نبات یم توله بدهند باز 

توله جوشانیده میدهند و گاهی این نسخه بدوس سبوس داده میشود و بسیار تخفیف حاصل میگرردد و در صرورت ترپ تخرم     

و خاکشی پنج ماشه می افزایند و گاهی و گل خطمی گل نیلوفر اضافه مینمایند و در ضیق میکنند  زوفاخطمی پنج ماشه عوض 

  السروس  اصلنیم توله بدهند و یا  هر یم چهار ماشه نبات سفید یم السوس اصلتخم کنوچه پرسیاوشان  الثعلب عنبپاپیچش 

نبات سفید توله خاکشی داخل کرده دهند پرسیاوشان هر یم پنج ماشه تخم خطمی شش ماشه جوش داده  گاوزبانماشه  چهار

  خشم زوفاهر یم چهار ماشه بهدانه  السوس اصلشاهتره هر یم شش ماشه خطمی  الثعلب عنبو اگر با حبس حیض باشد 

گرل نیلروفر تخرم خطمری      السروس  اصرل گل خطمری   گاوزبانهر یم سه ماشه جوشانیده نبات دو توله داخل کرده دهند و یا 

گر فائده نشود بطریق نزله بار و تنقیه نمایند و حب حدوار خورانند و در ربوبار و نزلی بلغمی سوداد  و سوزش جوشانیده نبات و ا

  خشم بیخ سوسن هر یم سه ماشه جوشرانیده و  زوفاگل نیلوفر هر یم چهار ماشه  السوس اصلسینه صمغ عربی دو ماشه 

 گاوزبران ن نزلی مزاج بدین طور تنقیه نمایند که اول منضرج بنفشره   توله داخل کرده دهند و گاهی در کهول عاد  افیو یا قوذا

عرق  گاوزبانعرق  الثعلب عنبمقشر مویز منقی پرسیاوشان سپستان شب در عرق  السوس اصلتخم خطمی خباز   الثعلب عنب

  خشم انجیر زوفا شاهتره گرم نموده تر کرده صبح جوشانیده صاف نموده خمیر بنفشه مالیده پنج شش روز بدهند روز مسهل
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شش توله ترنجبین خمیره بنفشه هر یم چهار توله روغن برادام هفرت ماشره     خیارشنبرزرد بیخ بادیان سنا  مکی افزوده مغز 

 گاوزبران گرل   گاوزبران  السروس  اصلداخل کرده بدهند و در مسهل و دم تربد سفید خیارین کوفته افزایند بعد مسهالت بنفشه 

  زوفرا شه جوشانیده شربت بنفشه دو توله دهند بعده برا  اخراج بلغم که در حلق بند شرده باشرد   پرسیاوشان هر یم چهار ما

طباشیر هر واحد  السوس ربخشم سه ماشه انجیر زرد سه عدد افزایند باز بیخ سوسن چهار ماشه زیاده کنند و بجهت آخر روز 

  زوفا چهار ماشه دانه هیل السوس اصلطبیخ  االیشچهار سرخ زعفران دو سرخ سوده بخمیره خشخاش توله آمیخته خورده ب

سوم روز شرهد   گاوزبانخشم هر یم سه ماشه دارچینی دو ماشه جوشانیده صاف نموده شربت بنفشه دو توله دوم روز شربت 

داده باشند نیم آثار تیمار کرده وقت عسر بلغم بقدرچهار دام می گاوزبانخالص حل کرده دهند و ماءالعسل از عسل نیم پا و عرق 

که جال  بلغم و اخراج آن و تصفیه صوت و تقتیح مجرا  حلق خواهد کرد و لعوق بادام و لعوق سپستان تیرار کناننرد و وقرت    

حل کرده بنوشند وقت شام لعوق با دوام شرش ماشره    گاوزباندر عرق  زوفاصبح لعوق سپستان نه ماشه خورده باالیش شربت 

  خشرم هرر   زوفاحسوس گردد لعوق حب الصنوبر همراه طبیخ دارچینی دو ماشه دانه هیل بخورند و هرگاه برودت در مزاج م

و برا  تقویت دماغ و هضم زعفران دو سرخ مشم یم سرخ سوده بخمیره  هلکهنبات تولد بدهند و غاا شوربا  یم سه ماشه 

بهدانره   گاوزبران حمری نزلری از عنراب     دهند غاا بی روغن کباب با نان و اگر ترپ ایرد لقرو     گاوزبانسرشته با عرق  گاوزبان

 گاوزبانهر یم سه ماشه سرشته بخورند باالیش عرق  گاوزباننبات بدهند و در آخر روز خمیره خشخاش و خمیره  السوس اصل

 . هفت تولد بنوشند

 

 

 ج ربو بلغمیعال

ا  خشرم سره ماشره    سره ماشره زوفر    گاوزبران چهرار ماشره گرل     گاوزبانو سه ماشه سبوس گندم شش ماشه دابریشم خام 

نیز معمول  دهند و این مطبوخ در ربونزلی باردمقشر نیمکوفته چهار ماشه نبات سفید در آب جوشانیده صاف نموده ب السوس اصل

وفرا  یه ملطف و محلل ماده چون مطبوخ زاست و لعوقات معتدله که تسهیل اخراج بلغم غلیظ نمایند همراه او بدهند و دیگر ادو

و انجیر پختره باشرند براختالف     و مویزو پوست بیخ بادیان و زراوند و فراسیون  السوس اصلو  بنفشه خمیره که در آن بنفشه و

اوزان و بتدریج اندک اندک بیاشامند که بمرور خود تاثیر در آالت تنفس کند بمجاورت و نضج دهد و ایضرا بهرر تلطیرف خلرط     

بیشتر بعمل آرند لیکن بادویره   زوفاوقات گرم دهند و معجون و سکنجبین عنصلی و لع زوفاچیزها  ملطف محلل چون شربت 
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شدید الحرات سمی نپردازند که ماده را غلیظ و خشم می کنند و موجب ازدیاد مرض میشوند و ایضا هرچره مراده را بیفسرراند    

را  منرع نزلره تروان داد و    چون افیون و بزرالبنج و اسپغول و مانند آن احتراز نمایند بخالف ربونزلی که در آن جا این چیزها بر 

سینه را بقیروطی که از موم زرد و روغن کتان و پیه گرده بز ساخته باشند و یا بروغن سوسن و نررگس و ماننرد آن کره معرین     

برلفث مواد باشند بمالند و ایضا قیروطی تخم خطمی حلبه اکلیل الملم هر یم شش ماشه کوفته بخیته بروغن بادام نه ماشره  

وله موم سفید یم توله گداخته آمیخته بر سینه و پهلو ضماد کردن نافع سرت و مطبروخ انجیرر بنفشره عنراب      روغن گل سه ت

سیاوشران نیرز   سبوس گنردم پر  السوس اصلر خواهند بقند شیرین کرده نیز منضج و بغایت معتدل ست و اگ گاوزبانسسپستان 

سیاوشران و انجیرر و   و پر السروس  اصرل و یرا مطبروخ    زبران گاوو عرق  السوس اصلزیاده کنند و یا هر روز برا  نضاج جالب ب

بشکر یا عسل شیرین کرده دهند و گاهی سبوس گندم برا  زیادتی نضج و جالدرین افزوده میشود و برا   گاوزبانسپستان و 

پرسیاوشان و حلبه  و  و مویزانضاج مغلی حلو نیز مناسب است و عودالفر  و ایرساد فراسیون بتدریج در آن افزایند و طبیخ انجیر 

هر یم یکدرم بادیران دو درم بریخ بادیران     گاوزبانبشربت بنفشه نیز نافع و اگر قو  تر خواهند بزر کتان زوفا  خشم ایرسا 

مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یم سه درم انجیر چهار عدم مویز منقی پانزده دانه نبات دو تولره در آب   السوس اصلنیمکوفته 

  خشم هر یم دو مثقال انجیر زرده عردد جوشرانیده صراف    زوفا السوس اصلجعده ایرسا  گاوزبانرند و یا جوش داده بعمل آ

نموده بنوشند تا ظهور نضج در قاروره و بعد تلطیف و نضج ماده از مسهل بلغم و حب ایارج یا حسب غاریقون یا ایارج لوغاذیا یا 

اگر از ایارج فیقرا یم مثقال غاریقون یکدرم افیتمون نیم درم شخم حنظل دو  ایارج فیقرا مقو  بغاریقون و ایرسا تنقیه نمایند و

دانگ جاد شیر دو دانگ کوفته بیخته بآب کفس حب سازند و این یم شربت ست نیز درینمرض مفیدست و یا منضرج از گرل   

  خشم سه ماشه سپستان یازده زوفاهر یم چهار ماشه  گاوزبان پرسیاوشان الثعلب عنببادیان بیخ بادیان  السوس اصلبنفشه 

دانه مویز منقی ده دانه انجیر زرد چهار دانه گل سمغ چهار ماشه بیخ سوسن سه ماشه خطمی خباز  هر یم پنج ماشه شب تر 

تررنجبین گلقنرد روغرن برادام و      خیارشنبرکرده صبح شهد خالص داخل کرده بنوشند و بعد از نضج روز مسهل سنا  کلی مغز 

 اسطوخودوس از خرافستین گاوزبانین منضج گل له افزوده مسهل دهند و گاهی وربو بلغمی و خرخره سینه دردیگر اجزا  مسه

رومی تخم کشوث هر یم چهار ماشه بسفائج بادرنجبویه هر یم شش ماشه قنطوریون دقیق سه ماشه گلقند و توله عوض گل 

هد میکنند و گاهی در ربو بلغمی که با صفرا مرکب باشرد  و گل سرخ و بیخ  سوسن و خطمی و خباز  و ش الثعلب عنببنفشه و 

در منضج اول عناب افسنتین رومی گلقند عوض بادیان بیخ بلویان زوفا  خشم انجیر شهد داخل کرده میدهنرد و بعرد نضرج    

روز شره مری افزاینرد و    سنا  مکی نه ماشه تر بد موصوف سه ماشه زنجبیل یکماشه مغز فلوس شش توله روغن بادام شش ما

تخم خطمی جوشانیده شربت بنفشه تودر  پاشریده میدهنرد بعرده     گاوزبانوفا  خشم پرسیاوشان ز السوس اصلتبرید منضج 
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پرسیاوشان هر یم چهار  الثعلب عنبایارج فیقرا بامسهل روز مسهل و با منضج روزخالی میدهند و چون اندکی تنفس باقی ماند 

هر یم چهار ماشه انجیر زرد چهار دانه جوشانیده نبات داخل کررده براز روز    وزبانگا السوس اصلماشه ریوند خطائی سه ماشه 

بیخ کرفس پرسیاوشان فقرا  اذخرر هرر یرم پرنج ماشره        السوس اصلدوم ایارج فیقرا می افزایند و یا بهر تلطیف و نضج ماده 

هر یم هفت ماشه انجیر زرد پرنج عردد    بالثعل عنبانیسون قنطوریون دقیق ایرسا بفسالچ هر یم سه ماشه بادرنجبویه بادیان 

مویز منقی دو توله جوشانیده گلقند عسلی چهار توله داخل کرده دهند و غاا شوربا  مرغ و گنجشم داده بنان تنور  و بجا  

آب ماءالعسل معمول بعرق بادیان دهندو بعد ظهور نضج حسب غاریقون بشب خورانند و صبح در مطبوخ ماکورسنا  مکی یم 

شش توله ترنجبین چهار توله شربت دینار سه تولره روغرن برادام پرنج ماشره       خیارشنبرتر بد هفت ماشه زنجبیل دو ماشه توله 

اضافه نموده بدهند غاا روز مسهل دوپر نخود آب و شام بدستور سابق و صبح بترید لعوق استیل و بادام هر یرم هفرت ماشره    

ن چهار ماشه در عرق پرسیاوشان هر یم پنج ماشه ایرساسه ماشه انیسو گاوزبانزوفا  خشم برگ  السوس اصلخوره باالیش 

جوشانیده صاف نموده شربت زوفا چار توله تووریین و یا حرف پنج ماشه پاشیده بدهنرد و بهمرین    زونماد باورنجبویه نیم نیم پاد

ن عنصلی و شربت زوفا و یا حلبه و سنج سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل مزاج لعوق کتان یا استیل یا بادام و یا سکنجبی

یا کتان دهند و حب بیش و سیماب و اذراقی همراه ماءاللحم بدهند و اگر بعد از تنقیه و تعدیل پس از یکماه و یا کم و زیاد براز  

لره  غلبه کند این دوا و هند کپور کچرمی شو نیز زنجبیل دار فلفل هر یم یم ماشه بزر کتان بریان سه ماشه در عسل سره تو 

آمیخته بلیسانند و باالیش مطبوخ صمغ عربی که در بحث نزله گاشت نوشانند که فی الفور نفع میدهند و قو  تر از آن اینست 

  خشم عاقرقرحادارچینی هر یم سه ماشه بزر کتان بریان نه زوفاکه مر یکی ایرسادار فلفل بزر البنج صمغ عربی مغز چلغوزه 

لیکن صبح و شام باین مطبوخ بدهند بزرکتان بریران   انگشت بلیسند در روز  هفت هشت بار بعسل آمیخته و دو ماشه با ماشه

هر یم هفت ماشه ایرساسه ماشه عسل چهار توله و گویند اگر مررض   گاوزبان  خشم برگ زوفامقشر  السوس اصل نه ماشه

نیمگرم و  گاوزباندر عرق بادیان و عرق   محلول زوفاخفیف و تازه باشد بساست که کفایت می نماید هر روز آشامیدن شربت 

کبار تا آنکه ماده مستاصل و زائل گردد و نوشیدن مطبوخ زوفا و پرسیاوشان هر واحد یم مشت عناب و ی هقی کردن در هر هفت

بعد تنقیه بمسرهل قری    بالجملهسپستان هر واحد ده دانه مقدار یم سکرجه چند روز ملین و منضج رطوبات و مجفف آنهاست 

دن نفع میکند بنابر اخراج او بقایا  رطوبات را و نیز تسخین او اعضا  صدر او اگر از سکنجبین عسلی و تخم ترب جوشانیده کر

قی کنند دو سه روز بعد قی مصطکی دانه سیل عود غرقی هر یم دو ماشه سوده به گلقند یرم تولره رب یرم تولره سرشرته      

ت حبیره مفید و لعوقات و اءشخاش یم توله عوض گلقند کنند و بعد از قی قربخورند بهترست و اگر بسبب نزله باشد خمیره خ

حبوب نافعتر از مشروبات است و لعوقات و ادویه که استعمال نمایند درآن جالء انضاج ماده و تفتیح سد و تنقیه اعضا  نفس و 
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م النفع ست و از لعوقات جیده عسل تلطیف ماده بغیر تجفیف قو  باشد و سکنجبین عنصلی بهترین ملطف و لعوق عنصل عظی

  خشرم در جالبیکره در آن   زوفرا و آرد کتان و روغن بادام شیرینست و برادام مقشره و مغرز پسرته و مغرز چلنروزه و انردک        

جوشانیده باشند سرشته بکار برند که قو  تر از آنست و تخم کتان نیمکوفته جوشانیده صاف کرده با  پرسیاوشانو  السوس اصل

م یر  هبقدر رطل آب خوب جوشانید و مویزوقت غلبه ضیق فورا تسکین میدهد و کاا عرق نانخواه و همچنین طلبه عسل دادن 

نیم اوقیه مکرر گرم نوشیدن سریع النفع ست و ایضا بعد تنقیه جوب و سفوف و شربت و عرق و لعروق و معجرون و مطبروخ و    

استعمال کنند و حبوب گرم پیوسته در دهان دارند و غاا در ابتدا ماراالصول که در بیان ادویه مرکبه ماکور گردد حسب حاجت 

ماءالشعیر بعسل و یا عسل و اندک نان دهند بعده شوربا  بچه مرغ یا خروس پیر و بعد از آن گوشت مرغ و تیهو و دراج دیگرر  

و کثرت امرتال پرهیزنرد و بعرد از     رطب ه و از اغایه و اشربه و فواکه باردطیور با مصالح گرم و زرده بیضه نیمبرشت مناسب بود

طعام آب نباید نوشید و هرچند که دیرتر و کمتر توانند نوشید بهتر است واندک اندک خورند و یکبرارگی سریراب نشروند بلکره     

 . عوض آب بر والعسل قناعت کنند

 یهونانی  هذکر ادویه مفرد

عنصل در آرد پیچیرده بریران    شته عظیم النفع ست و کااست لیسیدن سیر بروغن زرد بریان کرده بعسل سر که نافع ربو بلغمی

نموده بقدر نیم ماشه سوده در شربت بزور  سرشته خوردن مجرب و اگر غلیواز را بتمامه سوخته قردر  از آن گرفتره بانردکی    

وردن غراریقون  مشم و گالب بدهند مفید بود و ایضا اگر یکمثقال را تینج سائیده در دو زرده بیضه مرغ نیمبرشت بخورند و خر 

یم مثقال تنها و با یکدرم از آن با یکدرم انیسون نافع ست و گویند که نقطه سفید دو درم بجالب گرم خوردن مجرب سرت و  

طبیخ شبت مع سراب نیز نفع میکند و خوردن مغز پنبه دانه هفت درم نیز نافع ست و خوردن انجیر تر و خشم تنها و نوشیدن 

ل او مع پودینه نهر  مفیدست و حب القلرت سروده بعسرل سرشرته لیسریدن نیرز نرافع نوشرته و         مطبوخ او بجلبه مساو  داک

پرسیاوشان مجرب سوید  هست و کاا الزمست خوردن چوزه مرغ و شرب حرمل نیز مجرب صحیح گفته و عرق پوست سربز  

ر نوشیدن مجرب اوست و کراا  باقال و عرق گل نرگس و عرق شقایق النعمان و عرق شبت در قر  انبیق کشیده هر واحد بشک

تخم تمرهند  در آب تر کرده منتشر نموده سائیده و آرد باقال و نبات آمیخته حریره پخته و روغن بادام شیرین آمیخته نوشیدن 

از مجربات اوست و همچنین حریره تخم خرذب شامی تر کرده مقشر نموده سائیده با نبرات پختره نوشریدن مجررب نوشرته و      

و یرا   الطیب سنبلروغن بادام تلخ و ایرسا و عسل و یا شرب درم تماسی روز مجرب شریف است و  شر هر روزهنوشیدن سکرالع

ل مسرلوق آن و یرا فیقرالیهرود بره     زیره بقدر یم نیم مثقال بعسل و یا بابونه و یا مرزنجوش و شم آن و یا طبخ بیخ لوف و اک

بس یا طبیخ یا کبر مع ثبت شق محلول ماءالشعیر و شکر و یا طبیخ برگ بیدستر و یا طبخ نبات اقحوان بدون گل آن و یا اجنبد
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آب بالب و یا جنیخ بخور مریم و یا طبیخ حلبه بشکر و روغن بادام ا بماءالشعیر بعسل شیرین کرده و ی و نامطبوخ کاشم و یا گند

ا یر   هوج یرم اوقیر  بیخ برگ غار و یا آب بادر س و یاالسوباصل  سونن در ماءالشعیر پخته و یا بیخ افیآا برگ ی  هو یا تخم انجر

ایج و قرطم کوفته در شب و استعمال آن بصبح و یا برگ سرد و یا منفرد یون و اکل آن و یا سفشوربا  خروس پیر مطبوخ با ب

یا طبریخ  شکر و شیره مغز بادام پخته تا بقوام حریره آید و ب شش درم جوشانیده صاف نبوده و باز سبوس گندم دو کف فراسیون

قرصقبه و تخم جار که نفع عجیب دارد و یا طبیخ حرشف و اکل جرم آن و یا قطران و بانه هره خرس دودانرگ بحرالب و برا    

کنجد مفشر و شکر و یا رزق القلق و یا خاکستر به که آن و دوالجز اوست در کوزه سوخته بعسل آمیخته  و اکلعرق طلح نخل 

ب بربع اوقیه الصف آن بعسل و یرا  بشکر و دارچینی و یا بیخ کرم بیضاء یکمثقال و یا زفت رطو یا مر بقدر باقال تنها و مخلوط 

مضغ و یا امجوان خشم بعسل و نمم یا تخم آن و یا کراث شامی بعسل و یا نطرون بشونیز و جالب و یا انیسون و یقرالیهود ف

ان و بخور آن و یا کندش بعسل و یا حب الغار بعسرل و یرا   قندریون یکدرم با آب بادی یا اسقولو یا برگ فراسیون مربی بعسل و

یاسمین بر  بقدر یم اوقیه کوفته در یم رطل آب جوشانیده تا نصف بماند بشکر یا عسل بقوام آورده که مجرب شریف است 

یرا تخرم    آن و و یا بقله کاکنج و حب آن و یا زنجبیل و مربا  آن و یا ریه مجفف حمار وحشی باندک کتیرا و عسل و یا لحرم 

شبت و یا عسل و یا قلب هر حیوان ماکول و یاکباش قرنفل بعسل و یا سلیخه بعسل و یا ریه ازنب بسرکه عنصرل و یرا حرب    

و یرا ریره مریش خشرم کررده و       لحرم و شررب شروربا  آن و یرا کهربرا       الکلی یکدرم و یا خون جزر بشراب ریحانی و یرا 

البطم بعسل و یرا تررنج مربری     متوالی و یا ترب نیم پخته و یا ملمن خائیده ایام پاکمازرپوس خشم بشکر و یا کرود یا در ده

آمیخته مع  ختلخ از بیسرخ آمیخته بقدر نیم درم بابونه و یا مغز بادام  خور چلخوزه کباروزر بیبعسل و کثیر دارچینی در طعام و بخ

سرخ مخلوط و بایرد کره    زرنیخ یا رایخ و آمیخته و زرنیخجوز و  سرخ بقدر نیم درم و یا مغز زرنیخاوند و وج و یا بیعه سائله و رز

بعد این بخورات حریره سبوس گندم و مغز بادام مقشر و شکر بنوشند و گویند که بخور بزرالبنج و تخرم بنرادق سراخته و کراا     

وغرن زنبرق پختره باشرند     جندبیدستر و کاا پیه ماکیان و آب پیاز نیز نافع و چرب کردن سر و سینه بسر خفاش که مکررر در ر 

 . مفیدست و کاا تضمید صدر بعصاره فراسیون هر واحد نافع و باقی ادویه نافعه در باب سعان ماکور گردد

 

 

 ونانیهی  هذکر بعض ادویه مرکب
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که فی الحال تسکین بخشد و مجرب ست سلیمه زعفران مر یکی سرخ قسرط شریرین    :بخور که درین مرض از مجربات ست

م قرص در چلم قلیران بری آب نهراده دود آن    ی هسائیده در شراب یا آب خالص بقدر یم یم ماشه قرص بستمساو  باریم 

مکری و  سعال مزمن زراوند مردحرج و مر  برا  ربود ایضابکشند و فرو برند وقت صبح بر نهار این عمل نمایند فورام دم بکشاید 

دود آن بر نهار بگیرند و  کی بر آتش نهاده از نیی  هر کرده حبها بستتینج برابر همه و روغن گاو خمیمیعه سائله و قند مساو  را

 زرنریخ  سرخ عوض راتینج گیرند و بعد تبخیر حریره آرد گندم و مغز بادام در روغرن ترازه جهرت دفرع مضررت و دود      اگر زرنیخ

م شحم حنظل فراسیون انزدوت که برا  تنقیه بلغم در نیمرض معمول است غاریقون سه در :حب غاریقونبنوشند نیز مفید بود 

  خشم هر یم یکدرم ترب موصوف دو درم زراوند حرج نیم درم باب مطبوخ انجیر حب زوفامقشر بنفشه بادیان  السوس اصل

مغز بادام مغز چلغوزه صمغ عربی هر یم یم  السوس ربسازند خوراک از ده درم تا سه درم حب تالیف علو  خان فلفل سیاه 

 مجرب از برا  ضریق و سررفه و   :شربت زوفا .نخود حب سازند و در دهان دارند ماشه باریم سائیده بقدر ماشه نبات سفید سه

ملطف ماده غلیظه بادیان تخم کرفس پنج درم زوفا  خشم هفت درم انجیر عناب سپستان هر یم دیگر امراض صدر بلغمی 

سافراسیون هر یم سه درم پرسیاوشان هفرت درم  ایر السوس اصلبست عدد مویز منقی سی درم جلسه چهار درم تخم خطمی 

درم قند سفید دو رطل گلقند یم رطل بدستور متعارف شربت سازند شربتی از ده درم تا پانزده درم و عند حرارت مزاج کم کرده 

فشره  میشود بعض ادویه قو  الحراره زیاده کرده میشود مثل گل نیلوفر و تخم خشخاش و بدل گلقنرد تررنجبین یرا خمیرره بن    

زوفا  خشرم   السوس اصلمعمول در ضیق و سعال که سببش بلغم غلیظ باشد فراسیون چهل درم  :شربت فراسیونمیگردانند 

رچینی زنجبیرل  پودینه نهر  پرسیاوشان هر یم ده درم مغز بادام مغز چلغوزه حلبه بادیان انیسون هر یم پنج درم مصطکی دا

ان هر یم صد دانه انجیر سفید بست عدد جمله در هشت رطرل آب کررم ترر    سی درم عناب سپست هر یم دو درم مویز منقی

کنند و یم شبانه روز بگاارند پس بر آتش نرم بپزند تا نصف باند صاف کنند و با پنج رطل قند سفید بقوام آرند شر  یم ادقیه 

سون دو توله مویز منقی چهل دانه که درین مرض از مجربات مست و تخلف ندارد عنصل پا و آثار انی :شرب عنصلتا دو اوقیه 

انجیر والیتی هفت توله شهد خالص نیم آثار اول پوست باال  عنصل دور کرده مانند پیاز تراشیده باقی ادویه را کوفته برا هرم   

آمیخته تمام شب در آب تر داشته صبح خوب جوش داده فرود آورده خوب مالیده صاف نموده شهد آمیخته باز بر آترش مالیرم   

ار کوفره بعسرل   الفر  حب م شربت آرند و ناشتا یم توله با نقو  معمول بنوشند و از قی نترسند و اگر عنصل مشو  و مثل اوبقوا

درین باب از مجربات والد مرحوم منقول است خردل بوده ارمنی هر یرم   :دوائیکهبسرشند و حب بسته در دهن دارند مفید بود 

که جهت ضیق و سرفه کهنه و مرواد بلغمری و سروداو  و سرد      :نجبین عنصلیکسنیم درم نطرون یم دانگ با عسل بخورند 

پرسیاوشان اسطوخودوس  گاوزبانمقشر گل  السوس اصلواحشا و تقویت معده و دماغ مجرب پیاز عنصل ده درم زوفا  خشم 



212 

 

اه درم سرکه و چهار صد غاریقون سفید هر یم پنج درم پودینه بادیان بیخ سوسن قرومانا هر یم سه درم جمله را درصد و پنج

و پنجاه درم آب دوشبانه روز تر نمایند پس بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده با سه صد درم قند سفید بقوام آرنرد و هرر روز   

نافع آالت تنفس و صدر و مفید ضیق و سرفه کهنه پرسیاوشان  :عرق کزبره البرپنج درم با طبیخ پرسیاوشان و مانند آن بنوشند 

سپستان مویز منقی زوفا  خشم بادیان تخم خطمی خباز  بیخ سوسن هر یم شش درم بدستور عرق  السوس اصل نیم رطل

کشتند و اگر برگ اروسه نیم آثار شب در آب تر کرده صبح بدستور بقدر دو آثار عرق کشند و تا چهار توله بنوشند سرفه ور برود  

نافع ست  النفس ضیقکه برا   :قهوه چا  خطائیافزایند قو  تر گردد  را مجرب ست و اگر این برگ را در عرق سابق الدم نفث

خطمی بادیان خطائی هر یم چهار ماشه چا  خطائی و زوفا  خشم دارچینی هر یم سه ماشه نبات دو  السوس اصل گاوزبان

و در ضریق و سررفه همرواره    که تسهیل اخراج بلغم و تغلیظ مواد رقیقه نماینرد   :لعوق معتدل توله جوشانیده بطور قهوه بنوشند

مغز تخم کدو و پرسیاوشان بادیان زوفا  خشم مغز بادام  السوس اصلمعمول است مویز منقی انجیر زرد باقال تخم خشخاش 

مقشر حلبه پودینه والیتی صمغ عربی تخم خطمی کتیرا تخم کتان بهدانه کوکنار هر یم شش ماشه جوکوب نموده در دو آثار 

کره بررا     :لعروق آثار باند صاف نموده عسل پا و آثار داخل کرده بقوام آرند خوراک پنج ماشره ترا دو درم    آب بجوشانند تا نیم

بهمن سفید بیخ سوسن فلفل سفید هر یم یکدرم  السوس ربحرج  ندصمغ عربی زراو گاوزبانگل  گاوزبانمجرب  النفس ضیق

مغز بادام یم نیم درم مغز تخم تربروز دو درم تخرم کراهو     پا و باال خشخاش سفید چهار درم و نیم خشخاش سیاه دو نیم درم

 و سریعال  النفس ضیقنافع  ایضا مقشر یکدرم عسل سفید پنج دام نبات سفید پانزده دام بدستور لعوق سازند خوراک شش ماشه

رد هرر یرم   بادیان زوفا  خشم گل بنفشه هر یم یم توله عناب انجیر ز گاوزبانمقشر ایرسا گل  السوس اصلمزمن بلغمی 

بست دانه مویز منقی چهل دانه تخم حلمی تخم خباز  پرسیاوشان هر یم یم نیم توله جوشانیده صاف نموده نبات سفید پا و 

مغرز چلغروزه مصرطکی هرر یرم سره ماشره         السوس ربآثار عسل مصفی نیم پا و داخل کرده بقوام آورده در آخر صمغ عربی 

تخرم خطمری خبراز  سربوس      گاوزبانمقشر  السوس اصل سوءتنفسنافع ضیق و  یضاادارچینی دو ماشه باریم سائیده آمیزند 

یم شش ماشه زوفا  خشم نه ماشه جوش داده صاف نموده با نبات سفید پا و آثار  گندم هر یم یم توله گل بنفشه ایرسا 

دو ماشه  گاوزبانر یم سه ماشه مغز بادام مقشر مغز تخم خربزه مغز چلغوزه ه السوس رببقوام آورند و فرود آورده صمغ عربی 

که درین مرض مجرب نوشته افتیمون غاریقون سفید هر واحد یم توله کوفته بیخته  ایضاباریم سوده آمیزند خوراک در ماشه 

سرفه بلغمی بزر کتان زوفا  خشم  و نافع ربو مطبوخبلیسند  گاوزباندر شهد سفید شش توله آمیخته هر روز نه ماشه با عرق 

مقشر نیمکوفته پرسیاوشران هرر یرم صرد درم      السوس اصلهر یم یکدرم بادیان دو درم بیخ بادیان نیمکوفته  اوزبانگ ایرسا

 السروس  اصرل که مجرب عوید  اسرت   ایضاانجیر چهار عدد مویز منقی پانزده دانه نبات دو توله در آب جوش داده بعمل آرند 
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م اوقیه شکر داخل کرده بنوشند ی  هفت عدد خوب جوش داده صاف نمودمقشر نیمکوفته پنج درم بادیان دو درم انجیر سفید ه

عظیم النفع است و مطبوخ بزر کتان جلسه هر یم هفت ماشه مویز منقی یم توله نیز  السوس اصلو طبخ شیخ ارمنی و ایر ماه 

ر ماشه سپستان بست دانه برگ سواب پودینه هر یم چها السوس اصلبارد بلغمی و سن پیر  مستعمل  که در ربو :مطبوخمفید 

بیخ سوسن  السوس اصلجوشانیده شهد دو توله داخل کرده دهند و گاهی فراسیون چهار ماشه بجا  سداب میکنند و یا بادیان 

هر یم چهار ماشه زوفا  خشم سه ماشه جوشانیده نبات یم توله داخل کرده دهند باز اسارون عوض بیخ سوسن داخل کنند 

دماغی عصبی نافع و بیخ سوسن ملطف ماده است دفعه نباید داد مگر در سرفه و ضریق کهنره معمرول     اسارون جهت علل باره

هر یم چهار  الثعلب عنبالنج بزور  شش ماشه خورده اسطوخودوس بادیان بو مزمن کثیرالبلغم مع استسقا کبرا  ر ایضا. است

 السروس  اصرل وله داخل کرده بنوشند و اگر فائرده نشرود   ده گلقند دو تجوشانی ماشه زوفا  خشم سه ماشه مویز منقی ده دانه

پودینه دو ماشه جوشانیده  ز منقی ده دانهچهار ماشه زوفا  خشم سه ماشه موی مایرسا هر ی الثعلب عنبان فراسیون پرسیاوش

. ز مسرتعمل سرت  و نبات دو توله آمیخته صمغ عربی کتیرا هر واحد نیم ماشه سوده پاشیده بدهند و معجون زوفا و شیر شتر نیر 

که در ربو بلغمی معمول انجیر زرد تمر بیرون هر کدام ده درم مویز منقی ده دانه تخم کرفس باریان پرسیاوشران   :مطبوخ زوفا

زوفا  خشم فراسیون هر کدام پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا بنصف رسد صاف نموده در سره روز   السوس اصل

مرواد  که در ربود ضیق و جهرت نضرج    :معجون زوفاهند و تا یم هفته بعمل آرند بعده تنقیه نمایند با دو مثقال معجون زوفا بد

منضج مواد سینه نافع ربود سرفه زوفا  :نو  دیگر. در قول جرجانی خواهد آمد سعال نزلی باردمحتبسه سینه مجرب ست در بح 

تخم کتان مغز چلغوزه هر یم سه درم فلفل بادیان پودینره  پرسیاوشان مویز منقی هر یم پنج درم مغز بادام تلخ  السوس اصل

نافع ربود ضیق و مخرج رطوبات لزجه و  :السوس ربمعجون خشم بیخ سوسن هر یم یم درم عسل سه وزن شربت سه درم 

یاوشان مده از صدر از مجربات حکیم علی زراوندمد حرج تخم انجره قرومانا فلفل مغز بادام تلخ حسب الرشاد زوفا  خشم پرس

دو جزو کوفته بیخته با عسل کف گرفته معجون سازند و هر روز سه درم تا چهار درم بخورنرد و   السوس ربهر یم یم حریر 

و  ه و درد سینه و معده و جگرر و ربرو  نافع ربود سرف :معجون قفی عقب آن خمیره بنفشه در آب گرم حل کرده بتدریج بیاشامند

سلیخه دارچینی دارشیشعان هر یم یکدرم قصب الززیره قفا  اذخر  الطیب سنبلرم زعفران مصفی آواز مویز منقی بست و پنج د

علم البطم مقل هر یم دو نیم درم مرمکی چار درم آنچه حل کردنی ست در مثلث حل کننده و آنچه کروفتنی سرت کوفتره    

نرو   و به آب گرم در درد جگر و معرده  بخیته جمله را با عسل مصغی بسرشند شربتی یکدرم با شربت زغا درد و سینه و سرفه 

که ضیق و سعال خرمن و درد معده و قولنج و درد سینه را نافع و آواز صاف کند مرمکی میعه سائله کیترا صمغ عربی هر  :دیگر

غز فراسیون از هر یم سه درم زوفا  خشم م یم پنج درم کند، مغز بادام تلخ زراوند مدحرج قرومانا زعفران پرسیاوشان ایرسا
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چلغوزه از هر یم پنج درم مویز منقی ده درم ابزارا کوفته بیخته و صموغ را در سه اوقیه طبیخ زوفا حل نموده در عسل و نبات 

 .مقوم معجون سازند شربت دو درم بآب گرم

 ذکر ادویه مفرده و مرکبه هندیه

شانند هرگاه چهارم حصه بماند بنوشند و اگرر  که در این مرصل نافع ست بیخ کشائی بزرگ پاره پاره کرده در یم پا و آب بجو

بیخ کشائی خرد گلو پهکرمول دار فلفل بهارنگی کاکره اسنگی ز کچور هر یم سه ماشه در یم آثار آب بجوشانند هرگاه نیم پا 

کره شرحم   و بماند صاف نموده نیمگرم بنوشند تنگی نفس و سرفه را نفع دارد و نوشیدن بول شتر نیز مجرب گفته اند و گویند 

قاوند  کد بند  پهلوانامند بقدر دو سرخ همراه دو بتاشه ناشتا خوردن مجرب است و اگر دانه مل کنگنی بقدر دو ماشه بلع می 

نمود و باشند نیز نافع ست دیگر درخت خرد پیابانسه با بیخ و برگ در سایه خشم کرده کوفته بخینه سفوف سازند و کف دست 

م دو یر  هبیارند پهلی ببول پخته شد دیگرباریم سائیده هر صبا  آنچه در دو انگشت آید بخورند  تخم سربن دیگرنهار بخورند 

تر  آمیخته نهار یم کف دست بآب بخورند تا هفت هفته غاا  آثار و در سایه خشم نموده مع پوست و تخم کوفته بخیته شکر

اکو نوشیدنی که بعد کشیدن تنبراکو سروخته سریاه میگرردد     نان گندم بی نمم با روغن بسیار پرهیز از جمله چیزها و یا گل تنب

گرفته در آتش نهند که سوخته سفید گردو سائیده نگاهدارند و بقدر دو سرخ در برگ تنبول میخورده باشند و از براد  و ترشری   

در آتش بسروزانند کره    ردهپرهیزند که نافع بود سرفه بلغمی ست و اگر کهار گل تنباکو باین وجه بر آرند که گل تنباکو یکجا ک

و آن خاکستر را در آب حل ساخته شبانه روز نگهدارند و در روز  دو سه مرتبه حرکت داده و آب صاف کرده در یرا   سفید گردد

کهار درخت چرحپه اندک اندک  ایضاپتله بجوشانند تا بعد سوختن آب نمم آن بماند و بقدر دو سرخ ورپان بخورند مجرب ست 

چته وز قوم برا هرم آمیختره    بلغم پاک کند و ضیق و در سازه و خاکستر ز قوم بهتر ازین ست و یا خاکستر چر بدهند سینه را از

دیگر چوب کریل بسوزند و خاکستر آن بقدر ماشه میخورده باشند دیگر سهاگه تیله بریان یم توله باریم سرائیده   اندکی دهند

د در دو سه روز تخفیف تمام دهد دیگر شاخ گوزن بسروزند کره سرفید    آمیز در وقت خفتن دو سه انگشت نبین در چهار توله شد

گردد بقدر یم ماشه با شهد بخورند و اندک اندک هر روز افزاینده هرگاه حرارت محسوس شود بر همان قدر که حرارت نکنرد  

ایلوه مهاگه بول سرخ  یگربسند کنند دیگر صدف بسوزند و خاکستر آن بآب ادرک کعرل نموده مقدار نخوذ حب ساخته بخورند د

فته برابر نخود حب بندند و دو حب صبح و دو شام خورند دیگر آب اورک آب پیاز آب گهیکوار شهد هر چهرار برابرر   مساو  کو

گرفته در ظرف چینی یا شیشه زیرزمین نهند و بعد سه روز برآورده بقدر خر مهره هر روز بخورند و کوشریدن آب بررگ اروسره    

برگ ببول هر سه بریان کرده لیسانید و بقدر  را مجرب ست دیگر برگ اروسه به نکچهکنیضیق و سرفه  مروق و عرق آن نیز

نافع ربود سرفه بلغمی است بانسه دار شیشعان پهکرمول  حبیکهرا عجیب ست  النفس ضیقچهار سرخ ورپان میخوره باشند که 
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 دیگرر ساو  بآب ادرک حب سازند و بقدر یم درم بخورنرد  کاکر داسنگی سونهه فلفل دار فلفل شو نیز بهارنگی تخم کبائی م

مال کنگنی پاودام نیل بر  چوک ترش هر یم یم دام خوب سائیده برابر مرچ سیاه حب بسته هرر روز دو حرب برآب بدهنرد     

جهت ضیق و سرفه بلغمی مجرب ست و در نسخه دیگر چوب چرک عوض چوک ترش ست و نوشرته کره حرب برابرر نخرود      

و یم شام بخورند و از ترشی پرهیزند و غاا مرغن خورند دیگر دار فلفل یم توله در پارچه نم داده پیچیده در  م صبحی هساخت

ف یرم  فلفل عاقرقرحا نصجان فلفل سیاه هر واحد مثقال دارالخاکستر گرم گاارند و بعد یم ساعت برآورده سهاگه بریان خولن

حب بندند و یم حب بخورند که نافع ضیق ست دیگر لونرگ   مقدار نخود سحق بلیغ نموده جزو باریم سائیده در آب گهیکوار

 ب مثل جوار  و دوم بقدر دانه تور وهالوسه قسم حب بندند اول حبندر آب برگ ستنباکو تلخ و تند مرچ سیاه هر واحد یم دام 

چهرارده روز بعرد از آن قسرم     اول یم یم حب قسم اول هر دو وقت تا چهارده روز بخورند بعده قسم دوم تا سوم مقدار نخود

نافع این مرض پهکرمول بهرارنگی فلفرل دار فلفرل     داادال تور پرهیز از باد  و ترشی وسوم چهارده روز خورند غاا نان گندم ب

م ماشه صبح و یکماشه شرام خورنرد و در   ی هتخم کنائی کاکره اسنگی نمم سیاه رنگ سنگ سنجی لولة مساو  کوفته بیخت

کتانم صبح و مثلره شرام   ی  هزیاده نمایند دیگر کاکراسنگی پهکرمول بهارنگی دار شیشعان مساو  کوفه بیختطعام روغن زر و 

فلفل سیاه عود مساو  در شهد آمیخته از دو ماشه تا چهار ماشه دادن  السوس اصلبخورند دیگر پهکر مول بهارنگی مویز منقی 

ماشه سوده وقت خواب بآب بخورند دیگر چوب تهور سه و هاره گرفته نیز مفیدست دیگر تنکار بریان نمم سیاه اشخار هر یم 

اندرون آن خالی کرده نمم و قدر  اجواین پر نموده بگل حکمت گرفته در آتش خاکستر نمایند و یم سرخ خورده باشند کره  

رل کررده حبهرا   بیخ اگ شش ماشه و نیم آثار و نیم پارو آب ادرک کهر  تمجرب بعضی اطباست دیگر بچهناگ سه ماشه پوس

زائرل میشرود دیگرر بچهنراک و افیرون و       بقدر ماش سازند و یم حب صبح بخورند و روغن زیاده خورند در سه روز مرض ربو

عاقرقر حاد تخم دهتورا مساو  بگیرند و افیون را بر آتش انگشت مالئم در ظرف آهن بریان کنند و یا در جوز بوا  مجون پرر  

وغن گاو بریان نمایند تا آنکه آرد سیاه گرد و بعده افیون را برآورده باقی ادویه بسایند و در آب حبها کرده در آرد گندم گرفته در ر

بقدر نصف یا ثلث ماش به بندند و یم حب صبح و یم شام بخورند بشرطیکه بلغم غالب و مزاج مریض بسیار بار دو قروت او  

 ان مینویسند که اگر جره دار عروض پجمنراک   و  خنماید و حکیم علنتصاب نفس را دفع متحمل باشد بلغم را بگاارد و ربو و ا

نمم کهار  نیم پا و اجمودنیم پا و پهل وحتوره شش عدد  دیگرکنند بی ضرر باشند و اگر هر دو داخل نمایند ضرر او کم گردد 

اشند جهت ضیق و سرفه از سائیده قدر  خورده بپاچم دشتی نهاده آتش دهند بعده  در ظرف گلی مطین نموده اندر دو سه آثار

مجربات اوستاد مرحوم مرقوم است و ایضا در بیاض آن مغفور مسطورست که اگر آرد گندم در آب پیاز خمیر کرده با روغن نان 

بلغمی بسیار نافع ست برگ آکه که زرد شده از درخت افتاده باشد  النفس ضیقکه از برا   :سفوف هند پخته بخورد مفیدست 
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بر  و نمم از هر یم دو نیم دام پخته هر دو را در آب سائیده بر برگ مراکور طرال سراخته خشرم نمروده در      یم آثار چونه 

مولرف   :ل حااقااقو. سبوچه گلی نهاده در میان آتش پاچم دشتی تا یکپاس گاارند تا سوخته شود قدر  مناسب خورده باشند

مسهل هم مستغنی میسازد باید که وقت صبح اول سرعوط یعنری   و از  دستکه این تدبیر درین باب بسیار مفی داقتباس مینویس

ناس نزله بکار برند تا رطوبت بسیار از راه بینی و حلق بر آید و بفاصله سه چهار گهر  شوربا  مرغ کره برروغن بسریار پختره     

و ماشه در عسل دردو تا در معده قرار گیرد پس جور مالقی سه ماشه فلفل گ انیده چهل قدمی نمایند سه چهار گهر باشند خور

هر یم نه ماشه بیخ خربرزه   السوس اصلم و پوست سیاه االیش مطبوخ تخم شبت و ترب و شلجیم توله آمیخته بلیسانند و ب

هر  از مغز برادام هفرت عردد    نیاید بپرزغ مدد دهند و بعد دوگ سه توله با سکنجبین عسلی چهار توله بنوشانند اگر قی بفراغت

 ن زرنب حب السمنه هر یم ده ماشه نریره کشیده بنوشانند و این دو ادرین باب از مجربات ست همبنیسه ماشه ش السوس اصل

ایرساقر نقل مرواریرد نرا هفتره هرر یرم پرنج ماشره         گاوزبانگل کچور دارچینی هر یم پانزده ماشه عود درد نسج عقربی بسد

بادام سره  ه مغز لز چلغوزه مغز پنبه دانه هر یم یم توهر یم نه ماشه زعفران هفت ماشه مغ الطیب سنبلمصطکی بادرنجبویه 

روغن قنب نه توله و نه ماشه در سه چند قند قوام ساخته بیامیزند شربتی از سه ماشه تا نه ماشه و اگرر   توله مویز منقی نه توله

غاریقون و یا این حب  این مرض دوره کند سه چهار روز پیش از حدوث دوره اول بدستور قی کنند بعده سفوف بنفشه و یا حب

تربد سفید هر یم سه توله زنجبیل فلفل گرد هر یم یم نیم توله مویز منقی پنج توله حبها بقدر فلفرل بسرته    دهند برگ سنا

شربتی از نه ماشه تا یم توله بمطبوخ تربد مقو  بمناسه چهار مسهل داده لعوقات ماکوره و یا حب بیش و سیماب و یا حبری  

د بکار برند بفضل آلهی در اول و دره نیاید و اگر آید بسیار خفیف بود و اگر صبح یم عدد حب بیش بخورند و که باال نوشته ش

دقت عصر حب سیماب و سوا  لبنیات هرچه خواهند بخورند و تا چهل روز متواتر استعمال کنند ضیق هفت ساله دفرع شرود و   

شیر ماده گاو نیم آثار این دو استعمال نمایند تربد اکبرآباد  زنجبیل  ایضا برا  دفع دوره آن چهل روز متواتر وقت خفتن همراه

هر یم دو ماشه سناسه ماشه نبات برابر تا بست سوز بعده تربد را موقوف ساخته صرف سناد و ماشه و زنجبیل یکماشره نبرات   

ف شود در سال دوم چهل روز دیگر بکار برابر بعمل آرند غاا شوربا  مرغ بنان تنور  و اگر دران سال و دره ویر ویر آید و خفی

برند و چون در سال یکبار در موسم سرما و وره شود مسهل بگیرند و این حب هند  مفیدست عاقرقرحا فلفل پوست انار جمود 

برگ بافسه بیخ کژائی پوست مغیالن نمم سنگ و سابنهرا شخار سفید هر یم دو درم افیون دو ماشه کوفته بیخته بآب اورک 

ونانیه مسطور شد درین باب از مجربات ست ی  هبقدر نخود میسازند و در دهان دارند و عروق پرسیاوشان که در ادویه مرکب حبها

پرسیاوشران   السروس  اصرل شربتی از آن از نه تابست درم و این عرق زوق نیز نافع زوفا  خشم نیم رطل انجیر زروسی عردد  

گوید که در ربو بلغمی اگر  :مصنف خالصهب کالن چهل عدد شربتی بست درم فراسیون بیخ بنفشه بادیان هر یم ده درم عنا
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قاروره عالمات حرارت در یابند رگ باسلیق بزنند و مطبوخ زوفا و معجون آن دهند و تا یم هفته برین نو  بگاارنرد   در نبض و

وده با نمم آلوده بخورند قی بفراغت می بعد از آن بقی و اسهال قلع ماده نمایند و چون یم عدد و بارکتائی سه چهار قطعه نم

آورد و سینه را از اخالط پاک میسازد وجهی که در باب سعال خواهد آمد برا  تنقیه درینجا نیز مفید است و حرب کره در قرول    

د و مسیحی می آید درین باب موثرست و بعد از آن مطبوخ و معجون اول تا یم هفته دیگر مداومت کنند و باز به تنقیه پردازنر 

را مجرب شرحم   النفس ضیقهمین نو  بمعالجه اشتغال ورزند تا مرض زائل گردد و این سفوف بغایت مفیدست و سرفه کنند و 

ماءالعسل بدهنرد و ایرن    کدرم از آن بای  هزنجبیل مجمو  مساو  کوفته بیخت سولمغاز فلفل سیاه گوگرد  و حنظل بهنگره دیو

بگیرند و در آرد گندم آمیزند و قرص ساخه بر آتش بریان کنند و بیمار روز اول تا سه روز  دارو بغایت مفیدست شیر زقوم نیم دام

غاا  نرم دهند و روز چهارم اگر بیمار جوان و قوم باشد نصف این قرص بدهند و چون شش هفرت برار اسرهال گرردد قردر       

اا تناول نمایند و روز دوم نصف براقی ازیرن دارو   ماست با خشکه بخورانند و اگر با وجود آن شکم بند نشود و بار دیگر همین غ

با  کبوتر با خشکی غاا سازند و پنج شش روز دیگر هم غاا  نرم باید داد و در اثنا  خوردن و ربدهند بعد از آن تا سه روز شو

ه سخت نافع ست و صاحب داد بعد از آن تا چند روز از باد احتراز الزم دارند و در خانه محفوا که بسیار تاریم نباشد بنشانند ک

اد عوار مرض قند سفید در عرق بادیران  درمن صحت یافته اند و در هنگام استمجربات گفته که باین دوا چند کسان از ضیق مز

را در آن اضافه نموده گرم کرده بدستور قهوه نوشیدن فی الفور تسکین می دهد و شربت زوفرا یرا    السوس اصلحل کرده شیره 

گوید که مبادرت بقی نمایند و تا ممکن بود تلطیف غراا کننرد و    :اکیانطست دهندلعوق عنصل عظیم سوسکنجبین عنصلی و 

مادامیکه قوت قو  باشد ز فر ترک کنند اگر تپ موجود بود واال بحسب ضرورت و اگر چاره نباشد فراخ نوابیض صرف دهنرد و  

زوفا بدهند و مردار ید محلول از  بین عنصلی و شربت اصول یامطلق ترشیها ترک نمایند و کاا هندوانه و خیار و باید که سکنج

مجربات ماست و کاا مطبوخ فواکه بانیسون و غاریقون هر واحد یکدرم و هر که بزر کتان برا نصرف وزن آن عنصرل بسراید و     

و عقب آن یم  نیم درم بخورد تو هر کسی که حلتی و بخورا دروس شربابعسل سرشته دائم بخورد مرض را قطع کند و کاا سن

و بهر خالص یابد و مجرب صحیح ست و  النفس ضیقسکرجه آب مطبوخ انجیر و کرویا و انیسون و زیره مدبر بسرکه بنوشد از 

مثل اینست طبیخ بچه حداث بشبت و بورق و زیره و خوردن سرطانات بریان و طبیخ آنها بشرعیر و ایضرا از مجربرات نوشریدن     

و انتصاب النفس بسبب اشتراک آنهرا در اکثرر    النفس ضیق بدانکه شیخ عالج ربو و :خ الرئیسقول شی. ماءالعسل بزعفران است

امور و اسباب یکجا بیان نموده و فرموده که آنچه از رطوبات باشد عالجش آنست که توجه با فنا  رطوبات ریه برفق و اعتدال 

بب کثرت ماده است المحاله استفراغ بدن بمسهل نمایند و کنند باستفراغ باشد یا تجلیل و اگر بدانند که آفت عارض در آن بس

واجب است که ادویه ملطفه منضجه باشند بدون تسخین شدید که مود  تجفیف ماده و تغلریظ آن نگرردد لهراا متقردمین در     
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که مراد از آن منرع  داخل نکرده اند بسبب خوف آنها از غلظ و انجماد مواد مگر آن افیل و بیخ و یبروج بلکه بزرقطونا ومعاجین رب

نزله باشد چون کثرت پایر و دران هنگام استعمال آنها اندکی با مصلحات جائزست و بهمین سبب واجبست کره تعهرد ترطیرب    

عنی ترقیق و تسلیل و انضاج آن نمایند چون غلیظ یا لزج باشد و بر تلطیف و تقطیع صرف اقتصاد نکنند که اکثر عنف او ی  هماد

بجراحت در ریه گردد و بدین سبب جمیع ادویه مدره از جهت او را بنرابر اخرراج او رطوبرات رقیرق براین       و عصیان ماده هوو 

ربو در کبد غلظ محسوس گردد باید که بادویه صدریه ادویه از جنس غافث و افسنتین و امثال آن  مرض ضرر میکنند و چون با

او مثل فروه الصربغ و نیرز راوندسرت و چرون       د استع بجمع شدیو آنچه میان امرین جاماز ادویه کبدیه مناسب مخلوط سازند 

معتدله مثل آب بادیان رطب بشیر آمیخته ایشان را کفایت کنرد و شروربا     هشد ادویه شیر ماروش آمیزند و ادویطفل بامریض 

  خشن خصوصرا  خروس پیر معین بر نضج و نفث ست و از تدبیر نافع استعمال و لم سینه و متصل آنست بدستها و پارچه ها

پس اندکی روغن بمالند و باید کره   دبس بدون روغن مگر آنکه ماندگی پدید آیمعتدل یاچون درینجا نفس انتصاب باشد بالم 

در دلم بروغن در بعض اوقات ادویه مجلله قویه مثل قیسور و نظرون مسحوق استعمال نمایند و بدان دلم شدید کنند و بقول 

درد  شراب سوخته چهار درم فقا  اذخر فرفین هر واحد یکدرم باریم سائیده بروغن آمیختره برر   شار  اقو  از این آنست که 

سینه بمالند و اگر ماده بسیار و مرض مزمن باشد البدست از تنقیه بمسهل قو  معمول از تخم انجره و بسفائج دفتار الحمرار و  

ن این ادویه صرف نباشد بلکه بمصلحات آنها تعردیل نمروده   سنحم حنظل ومانند آن ادویه که تنقیه صدر از رطوبت نمایند لیک

ضرات جزئیره   باشند و از جمله تدبیر بعد تنقیه و قی استعمال صوت و رفع او بتدریج بسو  قوت و طول سرت کره منجملره ریا   

صل خصوصرا بعرد   بصورت اما هنگام بقیه مواد قلیل بعمل آرند و از جمله تدابیر بعد از تنقیه بمسهالت استعمال فی مت مختصر

العسل و این دوا قو  است استعمال او نشاید مگر چون مرض قو  و شرب چهاردهم بمدق پنج او قسم ماء خوردن ترب ست یا

امر صعب گردد و خربق سفید بسیار نافع ست و آن در امراض صدر ماهون غیر مخوف ست و بهتر آنست که قطعه ها  خربق 

رند بعده بر آورده آن ترب را بخورند و ایضا بگیرند خردل و نمم هر واحد یکردرم و بروره   م شبانه روز بگاای  هدر ترب خالیند

ارمنی نیم درم و نطرون یکدانگ سوده در بیخ استار آب و عسل یم اوقیه آمیخته بیاشامند و باید که بعد استعمال قری کمرال   

ده دارند و از جمله تدبیر حیدوین مررض او امرت لرین    احتیاط مرعی دارند که وا  بار و بصدر نرسد بلکه بطبوس سینه را پوشی

قرطم و لبالب و چقندر امانت برا  مینماید و  م و طریخ کهنه و شوبا  مرغ پیر مبغبزطبیعت ست و تناول کبر تمکین قبل طعا

فتیمون درین مرض گر این کفایت نکند ماءالشعیر شدید الطبخ مع فرفیون اندکی یعنی از نیم دانگ تا سه ربع دانگ بنوشند و ا

مایرد و همچنرین تنراول او یکمشرقان     شدید النفع ست اگر از آبیکه دران افتیمون جوشانیده باشند ماءالعسل بساز ز نفع شدید ن

سراخته باشرند نرافع و ایضرا     ملین طبع ست و کالم انجیر و پودینه و سداب که در آب جوشانیده و از آن ماءالعسل  بمیفتخیج
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ه عسل بسیار قبل غاا بزمان طویل استعمال نمایند وبعد غاا سعادت کنند و همچنین طبخ مرویز و جلسره   ه بانجیر ذبطبیخ حلب

بآب باران و نیز از تدابیرش ریاضت ست که از بطور بسرعت تدریج نمایند تا عجلت و ایشران احرداث اختنراق بتحریرم مراده      

یشان نضیج متوبل از عجین خمیر بود و نقل آنها بلطفات باشد ان اشان نیز بتدریج باشد مثل ریاضت نبضعف ننماید و اغتنا  ای

صعتی و پودینه افتد و رسومت اغایه آنها از شحوم خرگوش و گوزن و غرزال و خصوصرا ثعلرب     و زوفا که دران حسب ارشاد و

یه قنفا بر  باشد و خصوصا دید آن که ریه ثعلب چون خشم کنند و دو درم از آن بیاشامند ودا  این مرض هست و کالم ر

سرائر طیرور      نهر  غیر اجامی و مثل گنجشم و تدرده دراج و شوربا  خروس پیر و کراا ولحوم برا  آنها مثل ماهی صخر

قلیل السمن نافع ست و گاهی لسان الحمل در اغایه اصحاب بود داخل می کنند و شراب ایشان ریحانی کهنره قلیرل المقردار    

ایشان را نیز نفع می  و مویزبر نفت کنند بسیار رقیق از آن استعمال نمایند و شراب عسل  باشد و چون اراده کثرت نضج و اعانت

کند و در شرابها  شیرین معادن باشیا  ملطفه بسبب جال و تلیین و تسخین نیز منفعت ست و باید که در شراب و غاا فرق دو 

یفزاید و از آب یم دفعه سیراب نشوند بل بدفعات اندک سه ساعت کنند تا شراب غاا  غیر منهضم را نافا نکند و مواد مسود ن

و خرواب بسریار و    اندک نوشتند و اما اموریکه اجتناب از آنها واجب است از آنجا حمام ست حتی المقردور و خصوصرا برر طعرام    

حررارت در   و خواب بر طعام مضرترین اشیاست برا  ایشان مگر آنکه بسبب بیدار  فتور شدید و ماندگی و خصوصا خواب روز

بدن بهم رسیده باشد که درین هنگام اندک خواب بعد طعا کنند و از حباء حبوب کرد دران نفخ باشد اجتناب نماینرد و از شررب   

آب خواه شراب بر طعام احتراز ورزند اما ادویه مسهله قویه که مالئم ایشان است مثل نوشیدن جا و شریر و شرحم حنظرل هرر     

مع اشق و استعمال حب غاریقون در هر ماه در بالال بدسرت چرون مررض قرو       جندبیدسترو یا واحد نیم درم بماءالعسل ست 

کرز قبل ازین ی  هحسب ساخته بعد استعمال حقنه ساذجگردد و ایضا شحم حنظل نیم مثقال اینسون سدس مثقال با آب سرشته 

کدرم افتیمون نریم  ی  هحنظل دو دانگ تخم انجرمثل آب چقندر و روغن کنجد و بورق و مانند آن استعمال نمایند و ایضا شحم 

م شربت سازند و سه ساعت بر آن صبر نمایند بعده از یم ادقیه تا سه اویه ماءالعسل بنوشند و ایضا شخم ی  هدرم بعسل سرشت

بعرد  حنظل و شیخ مساو  بورق نیم جزء بیخ سوسن یم جزو جاو شیر یم جزو حب بسته از یم نیم درم تا دو درم بخورند و 

انتظار یم ساعت نصف تو طولی ماءالعسل بنوشند و ایضا خردل یم مثقال نمم طعام نیم مثقال عصاره فتاءالحمار نیم مثقال 

هشت قرص از آن ساخته و یکروز در میان یم قرص بماءالعسل بخورند که تلیین طبیعت و تنقیث بسهولت نماید و اگر عصاره 

استعمال نکنند  ه در آن تبدیل نمایند و دائم یم دوااما سئر او و بیدپس واجب است ک ماکور نباشد بدل او شحم حنظل کنند و

که طبیعت مالوف آن گردد و ایضا میان ادویه وابدان مناسبات است مدرک نمیشود و مگر تجربه و چون تجربه کنند لزوم دوا  

تدبیر آن بعالج نزله که ماکور شد مع تدبیر تنقیه خلرط  النفع نمایند و باید که جهت مصب ماده نیز مرعی دارند اگر از سر باشد 
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امرا تفراریق ادویره پرس مثرل دوا        نمایند و گاهی در آن مخدرات می آمیزند و گرل ارمنری عجیرب اسرت در منرع نروازل و      

ایضرا   ابهل و جوز السرو بآب بخورند و مثل سکنجبین شراب ویسقوریدوس ست و مثل زراوند حرج که از آن هر روز نیم درم د

قاشرستین چهار دانگ و نیم بماءاالصول و ایضا سرکه که در آن تخم ابخره چند بار تر کرده باشرند و یرا دو درم تخرم     و فاشرا

اسرت و عنصرل    دهندنصف و ربع بسکنجبین عنصلی که سنکجنی عنصل خیلی سو بیخ فوهحرف روغن بادام بران چکانیده و 

بیدسرتر و ایضرا   و شیح و سوسن و کما فیطروس و جند  از زراوند مدحرج و فوبتخان بریان سوده بعسل سرشته دو ماشه بدهند و

و قنطریون هر دو قسم نافع ست درین مرض در هرر دو حرال غلریظ عنردالحرکت دور ابتردا و دقیرق       مطبوخ قنطوریون بعسل 

بارز دوجا و شیر خیلی نافع اینمرض لعوق سازند و ایضا علم االبناط تنها یا مع اندکی عاقر قرحا و عندالسکون و در آخر بعسل 

یرند حرف و کنجد هر واحد سی درم ست لیکن از غائله عطیمه او بعصب حار نمایند و دوار الکبریت شدید النفع ست و ایضا بگ

ا  خشم ده درم و بعسل آمیزند شربت حسب مشاهده حال و ایضاریه ثعلب خشم کرده پنج درم پودینره کروهی چهرار    و زوف

نج دو درم و از آن دوا  مرکب بسازند و یا بگیرنرد آب پیراز   ت همانا فلفل هر واحد چهار بزرالباذج هر واحد هشتخم کرفس س

عنصل مثل آن عسل فائق و بر آتش انگشت انعقاد نمایند و بقدر مسیطرون قبل طعام و مثل او بعد طعام بخورند و ایضا فوتنج 

و بقدر بندقه صبح و شام استعمال نمایند و ایضا جعرده و شریخ ارمنری و کمرا     و حاشا و ایرسا و فلفل و اینسون بعسل بسرشند 

فلفرل سرفید دو    هر واحد یم مثقال بعسل بیامیزند و آن دو شربت است و یا برورق چهرار   زوفا و رو کند جندبیدسترفیطوس و 

ند مدحرج و اشق هر واحد مثقال فلفل و زراو جندبیدستربسرشند و شربت بقدر باقال بماءالعسل و یا  بمیفختجانجدان سه اشق و 

سفید عصاره قثارالحمار هر واحد نصف مثقال بعسل سرشته بقدر باقال بمار العسل گرم بخورند و ایضا خردل و بورق هر واحد دو 

ح جو فوتنج نهر  عصاره قشارالحمار هر واحد یم جزو بسرکه عنصل سرشته بقدر کرسنه در ماءالعسل بر نهار بخورند و یا شری 

اول بسکنجبین بخورند و با یا مطبوخ او بعسل انعقاد نمایند و نتین و سداب معجون بعسل و یا این ادویه بعسل بجوشانندو ساف و

خ فوتنج بشیر و خصوصا چون درینجا حرارت باشد و بدانند که راسن و آب ادو درین مرض شدید النفع ست و از جمله ادویه یطب

نیخ براتینج ست که از آن حب سازند و یا اندک زرنیخ بماءالعسل بدهند و کبریت در بیضره  رز قویه درین مرض عند صعوبت تر

نافع ست و نیمبرشت بخورند و از ادویه جیده قریب االعتدال کمون کوفته بسرکه ممزوج کرده است و آن بنفس انتصاب بسیار 

زد شدت اختناق و ضیق نفس بورق چهرارم درم بردو درم   خردل سفید بمثل او عسل لعوق بپزند و استعمال نمایند و ن ایضا لعاب

را نیز نافع سرت و روغنهرا  کره برر اشرربه ایشران        النسا عرقحرف کوفته همراه ماء العسل بدهند که در ساعت بکشاید و آن 

کرالم   میچکانند روغن بادام شیرین و تلخ و روغن مغز چلغوزه است و مروخات مثل روغن سوسن و غارست بر سینه بمالنرد و 

روغن شبت و اما دخن مثل زرنیخ احمر کبریت است هر دو مساو  کوفته بشحم گرده بز آمیخته قرص بسنه در حلرق بتوسرط   
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و ایضا میعه سراکه و برارزود    وند آمیخته هر روز دو بار و بگیرندقمع دخان آن بگیرند و ایضا مرو قسط و سلیخه و زعفران وز را

ایضا زرنیخ اصفر و زراوند طویل هر دو مساو  بسایند و بسمن بقر سرشته بنرادق سرازند و   صبر سقوطر  بدستور بعمل آرند و 

 گوید که مالک امر در عالج رو :صاحب کامل ز سه بار که نفس فی الحال بگشایدبقدر یکدرم از آن ده روز رنجوز گیرند هر رو

به آن ها تقطیع و تنقیه باشرد ترا رطوبرت را فرانی و     بحادث از رطوبات بلغمی آنست که استعمال کنند اشیاء مسخنه ملطفه که 

قطع و جال  آن نمایند ازینجمله سرکه عنصل و سکنجبین آن و ایارج فیقررا و شررب زر اونرد مرد حررج بماءالعسرل اسرت و        

ه ازینها قنطوریون دقیق در آب خوب جوشانیده آب او بسکنجبین عسلی یا بعسل نوشیدن و یا بگیرند زوفا و ایرسا و شو نیز هرچ

النفرع و مفرتح سرد و     و یا بعسل آمیخته بنوشند کره قرو    میسر آید باریم کوفته بعسل سرشته بلیسند و یا بسکنجبین عنصلی

و همچنین آرد گرسنه و ترس و بادام تلخ هر واحد یم جزو باریم سائیده بعسل سرشته لعوق  است قصبه ریه مقطع بلغم غلیظ

بدهنرد و حرب    رارت قو  ننماید بماءالعسل یا بمیفتخریج نوشند و اگر صاحب او احتمال حکردن یا سکنجبین عنصلی آمیخته ب

صنوبر با حب بطم بعسل نافع ست و اگر قند یکدرم در آبیکه انجیر سفید یم دقیه جوشانیده صاف کرده باشند گداخته با یکدرم 

ل جمیع ادویه ماکور و بعد تنقیه بدن بدوا  مسرهل  روغن بادام آمیخته سه روز بنوشند نفع بین نماید و واجب است که استعما

غاریقون ونمم لفظی و شرحم حنظرل باشرد و اگرر اسرتفراغ بردن بقری از تررب و          و بلغم و رطوبت مثل دوا  مرکب از تربد

سوسن سکنجبین کنند بدن او از بلغم و خلط غلیظ پاک گردد و لعوق که از فراسیون و پیاز اسقیل بریان هر واحد یم جزوه بیخ 

نیم جزو سائیده بعسل کف گرفته سرشته بسازند صبا  بقدر یم ملعقه همراه آب مطبوخ شبح یا حاشا یا برنجاسرف یرا پودینره    

بخورند و ماءالزوفا مرکب هر روز چهار اوقیه با یم مثقال معجون قفی و یکدرم روغن چلغوزه بنوشند و اگر احتیراج بقرو  ترر    

هرر یرم هفرت درم بادیران فراسریون       السروس  ربدر آن حل کنند و لعوق کرسنه پرسیاوشران  ازین افتد تریاق اربعه نیم درم 

و صمغ  و مویزغاریقون زوفا  خشم هر یم سه درم میعه سائله صمغ بطم هر یم دو درم مویز منقی بست درم کوفته بیخته 

م مثقال خوردن نیز نافع ست و کالم حب ی هخج تر کرده سوده و همه را آمیخته و یا بعسل کف گرفته آمیختتوسیعه را در میف

صنوبر کبار مغز پسته بادام تلخ مقشر هر واحد پنج درم تخم انجره بادیان کرسنه حلبه هر یم سه درم مغز پنبه دانه مغرز حرب   

قرال  یخته بقدر یم مثسرشته لعوق سازند و روغن بادام تلخ آم بمیفختجباریم سائیده بمطبوخ انجیر و  فلفل هر یم چهار درم

مع سکنجبین عنصلی بخورند و یا حلبه مقشر دو جزو حب الصرنوبر کباریرم جرزو در آب شریرین خروب       بمیفختجآب مویز یا 

جوشانیده باریم بسایند و بعسل کف گرفته آمیخته لعوق سازند و یا علم االنباط ربرع رطرل در چنرد آن آب کره آنررا بپوشرد       

نداخته بپزند تا آنکه لعوق گردد استعمال نمایند و جالینوس در کتاب ادویره مرکبره   بجوشانند تا بقوام عسل آید فاینا نیم رطل ا

ذکر کرده که پیاز عنصل خوب کوفته آب او بگیرند و مثل او عسل آمیخته بر آتش انگشت بپزند تا بقوام لعوق آید و قبل طعام 
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هر واحد یکجز و آب باران سه جزء  مغسولقی و حلبه و بعد او یکیم ملعقه بخورند و ایضا جالینوس در میامر نوشته که مویز من

خوب بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده عسل آمیخته بپزند و کف او بردارند تا بقوام شربت آید و بمرات متوالی بنوشند شرربت  

هر یرم دو   لسوسا اصلوقیه و ربع و شربت نافع انتصاب نفس نیز مفیدست و آرد کرسنه آرد حلبه هر واحد پنج درم شونیز  دو

درم عاقر قرحا یکنیم درم باریم سائیده موم در روغن سوسن یا روغن ناردین گداخته آمیخته مثل مرهم سازند و بر سینه ضماد 

عمله اعنی حار یا بس لطیف باشند و مثل تیهود و دراج و قور و معمول ن مشاکل در مزاج و جوهر بادویه مستنمایند  واغایه ایشا

ه و شبت و دارچینی و خولنجان و فلفل یا مطبخن بروغن بادام و دارچینی و کرویا و مر  و ماننرد آن بسرازند و   بآب نخود بزید

اگر احتیاج بیابس تر از این افتد لحوم غزال و ارنب و ثعلب دهند که لحم ثعلب برا  ایشان موافق اسرت الیسرماریه آن چرون    

نفاه اگر بطریخ و کوسج ادام شانیده باشند بدهند و کالم ریه ادران مویز جوبغیر نمم خشم کنند و کوفیه بیخته و درم بآبیکه 

  هسازند نافع بود و از بقول سداب و کرفس و نعنا  و رشاد و صعتر رطب و باوروج و چقنردر و خرردل و ماننرد آنسرت و از فواکر     

سب البطم نافع و از اغایره مولرد بلغرم    و حب البطم و جنه الخضرا و ناطف معمول بعسل و حب صنوبر و ح و مویزابس انجیر ی

مثل سمن و ماهی تازه و شیرها و حاست و حبوب جمله که منفخ و مزید این مررض انرد اجتنراب نماینرد و کرالم از تمرامی       

مولدات نقج و ریا  و شراب غلیظ و حلو بپرهیزند و بعد غاا خواب نکنند بلکه بعد نزول او اندک از معده بخوابنرد و طرول هرم    

ایالقری و  د و غاا بعد ریاضت چون از تعب آن استراحت گردد استعمال نمایند و برابردان ایشران آب مرالح لطرول نماینرد      ندهن

سلیق از دست چپ کنند بعده ا بقصد بامینویسند اگر ماده در عروق و شرایین ریه و در خلل ریه باشد و مانعی نبود ابتد :جرجانی

اه دهند و مراهی شرور بجرا     ند و شوربا  خرگوش و آهو و گوزن و روبنمایبادیان داخل  تدابیر دیگر بکار برند و در خمیر نان

که درین مرض بالخاصیت نرافع سرت و   خته بدهند رپشت خشم کرده کوبند و با شکر آمیخ باشد و شش روباه و خاماهی طری

ر خورند بهترست و بعوض آب ماءالعسرل  بعد طعام تا مدت دراز نگارد آب ننوشند و اقل آن خاصله دو ساعت باید و هرچند کمت

سود دارد و مالیدن سینه و پهلو بکف دریا و فطرونسوده نافعترست و اگر از مالش ماندگی شود روغن یاسمین یا روغرن خیرر    

 اندک بمالند و اما تدبیر خوردن و واچنان باید که بول بدو بی مغرد شرو  کنند مثل سکنجبین که از چهار دانگ تا یرم مثقرال  

سوده دراب سداب حل کرده بدهند و سکنجبین بزور  و عسلی موافق است ماده غلیظ را نضج دهد و بآسانی برآرد و سینه پاک 

کند و خصوص که زوفا  خشم در آن داخل کرده باشند و هرگاه ادویه مفرد کفایت نکنرد بادویره مرکرب چرون مطبوخهرا و      

 السروس  ربهند و یا غاریقون چهار دانگ و نیم تخم حنظل یم نیم دانرگ  معجونها رجو  کنند و برا  تنقیه حب غاریقون بد

تخرم   السوس ربیکدرم حب سازند و این یم شربت ست و ایضا غاریقون نیم درم شخم حنظل ثلث درم نمم طعام دو دانگ 

از بنفشره  انجره ایرسا هر یم نیم درم و آن یم شربت ست و جهت کسی کره در سرینه او حررارت باشرد یرا ترپ همیگیررد        
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هر یکدرم غاریقون ربع درم کتیرا نیم درنگ حب سازند و آن یم شربت ست و غاریقون و افتیمرون را در نیمررض    السوس رب

خاصیتی عظیم ست و حب جا و شیر دهند و جهت دفع مضرت آن بعصب روغنها  گرم و خوشبو مثل روغن یاسمین بمالند و 

نفس ازین نو  بایرد بگیرنرد   کردن سودوار و ادویه و حبوب منقی سینه و مجار  هرگاه بدن بادویه مسهل پاک گردد دائم قی 

گر ازین لعوق سازند جائزست و باقی ها سازند و مدام در دهان دارند احا و علم االنباط و کوفته باندکی بارز و سرشته حبعاقرقر

میگوید کره بتردبیر    :مسیحی .سکنجبین دهندهمان ادویه ست که در قول شیخ مسطور شد و اگر حرارت باشد آنهمه ادویه در 

ملطف محلحل اخالط غلیظه عالج نمایند و لهاا ریاضت و دلم بنطرون مسحوق و امتنا  از اشیا  مرطبه مثل نوم و استحکام 

انند آن و سکون نفع میکند و باید که نانی که در خمیر آن انیسون و شو نیز و زیره سرشته باشند تناول کنند و از بقول ترب و م

دهند و بعد طعام بزمانه طویل آب گرم اندک  اندک نوشند نه دفعه و در هر هفته دو بار تلیین طبیعت نمایند و بروغن سوسن و 

و فقا  قیصوم بدهنرد و   کنند رغار و شبت و سداب که در هر واحد یا در جمیع این روغنها قدر  موم گداخته باشند تمریخ صد

یا بگیرند سانیده صاف نموده بنوشند و یا تخم رشاد سوده بعسل و روغن بادام لعوق ساخته بخورند و یا تخم انجره در سرکه خی

ماذریوس ار و سرکه و از آن سکنجبین بعسل سازند و کالم طبیخ زوفا  خشم و فراسیون و ایرسا و کفوه و قرومانا و حب الف

تلخ بنوشند و یا لعوق از علم االنبراط و عاقرقرحراد برارزرو داشرق     ا روغن بادام ی هبروغن چلغوز و جعده و حاشا و پودینه نهر 

ساخته استعمال نمایند و در هر ماه دو یا سه بار بغاریقون و افتیمون اسهال آورند و هر گاه قی استعمال کنند اول باشیا  خفیف 

تر از آن مثل اکل ترب کره در آن  تر مثل ترب منقو  در سکنجبین بعده بد آنچه قو  تر باشد مثل خردل و بورق سپس بقو  

مقداریکنیم اوقیه جوشانیده باشند بروغن برادام چهرار درم    و مویزخربق خالنیده باشند بعمل آرند و بعد از آن آبیکه در آن جامه 

 ویزو مر یخ انجیرر  ند بدانچه تسهل نفث نماید مثل طببنوشند بعده اسهال طبیعت بحقنه حاد و حبوب نمایند پس از آن اعاده کن

بروغن بادام تلخ بعده از انجیر و آرد جو و شو نیز روغن سداب یا روغن شو نیز بر سینه ضماد نمایند بعد از آن انجیر بجوشانند و 

و پودینه کوهی کوفته بیخته آمیزند و بطرور لعروق    پرسیاوشانو  دیگر جوش دهند تا بقوام آید پس حلبه صاف کرده آب او بار

عالجه این مرض باین طور کرده میشود که هر روز ثلث رطل مطبوخ زوفا بدو مثقال معجون زوفا تا یم استعمال کنند و گاهی م

هفته بنوشند بعد از آن بخردل و عسل و سرکه قی کنند بعده باین حب اسهال آورند غاریقون سه ربع درم شحم حنظل ربع درم 

یم شربت است و اگر کفایت نکند باز اعاده تردبیر نماینرد ترا     نیم درم حب سازند و این السوس ربعصاره فثارالحمار دو دانگ 

آنکه صحت حاصل شود و از اغایه غلیظ قابضه حامضه پرهیز کنند و لعوق اسقیل نافع ست و کاا دوائی که از راونرد چینری و   

ف حب الرشاد سی درم زراوند طویل و جلسه هر واحد سه وقیه مرافسنتین فوه هر واحد یم اوقیه زعفران یکدرم بسازند و سفو

کمنجد بست درم زوفا  خشم ده درم فانیا بست درم مرتب ساخته بقدر حاجت استعمال کردن نیز مفید ربوسرت و همچنرین   
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جعده و قیصوم و کمافیطوس و زوفا  خشم و فراسیون مساو  و داوئی که در آن ریه ثعلب خشم پرنج درم سرت دور قرول    

بعسل انجیر سرشته حب سازند و هنگام خواب استعمال نمایند و افضل زین همه لعوق  شیخ مسطور شده جمله ادویه آن کوفته

انجیر و حلبه است بگیرند حلبه و شسته با انجیر خشم بجوشانند و صاف نموده آب او بعسل بپزند تا غلیظ شود و بقروام لعروق   

ال باحتیاط استعمال نمایند تا تپ هیجان نکنرد و  آید و چند ساعت قبل از طعام بخورند که منفعت عظیم نماید اگر تپ نباشد وا

گوید که ربو حقیقی که از رطوبرت برارده غلیظره منصربه در      :طبر اگر هیجان کند اول تسکین آن نمایند بعده استعمال کنند 

اقسام قصبه ریه باشد عالمتش ضیق نفس درد صدر و تهیج وجه و قلت نشاط ست و نفس صراحب آن شربیه برنفس شرخص     

عنی متتابع میباشد و خواهش او با خراج نفس اکثر از ادخرال هروا برود و    ی  هو تعب کشیده و یا بلند  رفته و کشتی گرفتدویده 

عالجش اینست که اول بحال بدن مریض نظر کنند اگر شدید االمتال باشد فصد باسلیق نمایند و از اغایه غلیظ بپرهیزند بعرده  

علیل بارد باشد و در قاروره ادخامی بود که در حقنه قدر  از چاوشیر یا سرکنبیج داخرل   بحقنه لینه حقنه کننده مگر آنکه مزاج 

مقشر پنج درم مویز منقی بست درم فطرر اسرالپون پرنج     السوس اصلکردن مضالقه ندارد جا و شیر بهتر است بعد از آن بگیرند 

رستین هر واحد چهار درم زوفا  خشم پرنج درم  ش ده درم قردمانا حمافا پرسیاوشاند سه درم کرفس بادیان هر واح تخم درم

جمله را بجوشانند تا مهر اگر دو صاف بوده در ظرف آبگینه بدارند و هر روز بست درم ازین مطبوخ بوزن پانزده درم این شرربت  

آنکه مهرا متقی یکرطل صغیر و ترنجبین صد درم در هفت چندان آب بجوشانند تا  و مویزبنوشند بگیرند انجیر سفید من صغیر 

شود بعده صاف نموده بقدر نصف آن عسل داخل کرده بپزند تا بقوام سکنجبین آید و اگر در آن قدر  زعفران داخل نمایند بهتر 

باشد و اما غاا از لحم حمل صغیر طیاهیجی که بر آن سرکه عنصل و مر  پاشیده باشند بسازند و اگر ایرن معالجره در آن اثرر    

اگر ازین بخا  حاصل نشود باینطریق دیگر که آنرا معالجه اوسط نامند منتقل شوند و آن اینسرت کره    کند ازین عدول نمایند و

بگیرند اصقیل کالن تازه و قطعه ها  خرد آن ساخته مثل قالده منتظم سازند و در ظرف اخضر که نصف او از سررکه تنرد پرر    

د بعده پنج روز در سایه گااشته سر او بکشایند و مالیده صراف  باشد بیندازند و سر آن بگل محکم کرده پنج روز در آفتاب گاارن

نموده وزن کرده در دیگ انداخته بر هر رطل آن زوفا  خشم و پرسیاوشان هر یم پنج درم جاوشیر یکدرم داخل کرده خوب 

آن با یکدرم این سفوف  آرند و هر روز ده درم از بقوامبجوشانند و بار دیگر صاف نموده و مثل ربع او عسل یا شکر داخل کرده 

ج نریم درهرم   یکدرم و ثلث عاقرقرحا یکدرم مرویز بنوشند بگیرند زوفا  خشم پنج درم تخم کرفس دو درم و نیم پرسیاوشان 

همه باریم سائیده و نصف وزن و شرک طبرزد آمیزند و غاا زیر باج شیرین بعسل سازند و برین معالجه مداومت نماینرد پرس   

قی کنند باینطور که بگیرند ترب کالن و پارچه پارچره   بارکیروز  معالجه ثالث رجو  کنند که میان هر پنجاگر زائل نگردد باین 

روز بگاارند و در دیرگ سرنکیین انداختره انردکی     و م کف و در آب تر کرده و دی  هنمیاند و برگ شبت کف کبیر و خردل کوفت
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اوقیه وچهار  و بآتش مالئم بپزند تا مهرا شود بعده افشرده صاف نمایندم دانگ خربق در پارچه بسته اندازند ی همیعه سائله و صر

ن از آن بنوشند و از پر بروغن بیدانجیر آلروده  ن دو دانگ نمم سوده داخل کرده قد  کالازان بگیرند دران چهار اوقیه سکنجبی

شند بعده پنج روز راحرت داده مرتبره   قدر  گالب گرم کرده بنو ددراین همه دواقی کنند و معده پاک گ و چون ندنمایم تحری

وفا و اندکی مر جوشانیده باشند بر زدیگر قی نمایند و مابین ایام تی روغن خیر  و یاسمین که در آن قدر  مصطکی و اندکی 

سینه بمالند و هرگاه سه بار باین طور عالج کردند پس امر بخوردن این معجون نمایند که خلقی کثیر را براین معجرون عرالج    

ینمرض کردم و بسیار  از آن صحت یافتند چندانکه گویا ربو و سعال بآنها نبود و ایرن معجرون را حرانیران ترکیرب داده انرد      ا

افطراسالسیون کما فیطوس جعده فراسیون هر واحد سه درم  شرفا سه درم و ثلث حماما السوس رببگیرند زوفا  خشم ده درم 

له و یابسه مصرطکی  ینج ده درم فرفیون سه درم و ثلث میعه سائاحد هفت درم سکبت زراوند حرج هر وافتیمون چهار درم کبری

ج هر واحد چهار درم و نیم انیسون بادیان صغر هر واحد دو درهم همه را بستانند و هر آنچه سائیده نشرود در  علم االنباط راتین

و جمله را بعسل کف گرفته بسرشرند و در هرر    طبیخ انجیر یا سرکه عنصل تر کنند تا گداخته شود پس بادویه مسحوقه آمیزند

هفتاد و هفت ساعت دو درم از آن بخورند و باال  آن نبینه کهنه صاف غیر تلخ بحر  کنند و دائم سینه را بروغن ماکور بمالند 

یهو و تدرو باشرد  برسازند و اگر از سینه ت و تکثیر مالش روغن نکنند بل بمقداریکه تلیین نماید و غاا بلحم سینه گنجشم یا قنا

جائز است و از اغایه غلیظه و لنبیه بپرهیزند و ریاضت معتدل جائزست و از جما  حار کننرد کره مرومن صدرسرت و از جملره      

حبوب منفخه مثل باقال و عدس و لوبیا و مانند آن اجتناب نمایند و این معجون نیز اینمرض را بسیار نافع ست اگر بدان حرارت 

هر یم ده درم اسقیل بریران سری درم و سروا      السوس اصلبارز و پنجاه درم زراوند مدحرج زوفا  خشم مزاج نباشد بگیرند 

بارز و بسایند بعده انجیر خشم بجوشانند و مالیده صاف نموده عسل او بر آرند و مثل او عسل سفید داخل کرده برآتش مالئرم   

گردد بعده دیگر ادویه مسحوقه آمیزند و این معجون هر روز بمرات بپزند تا بقوام آید پس بارز داخل کرده حل نمایند تا مختلط 

در حالت خلو شکم استعمال نمایند و آن در غایت جودت ست و کثرت آن ننمایند و هرگاه مزاج مریض بحرارت متغیر گردد این 

ا یر  هطوبات لزجه در اقسام قصبه ریطریق معالجه ترک نمایند و تسکین مزاج نموده باز اعاده این معالجه کنند و اگر بقایا ازین ر

تینج سیاوشران  گوگرد زرنیخ سرخ علم االنباط را صدر باقی ماند باین بخور تبخیر کنند که تنقیه او نماید بگیرند زوفا  خشم

 مصطکی مساو  کوفته با پیه گرده بز آمیزند تا جمله آمیخته شود و بنادق ساخته بر آتش نهاده بقمع ودد آن بگیرنرد و گراهی  

صاحب ربو سوا  تدبیر دیگر باین بخور سمت یافته و اگر خلط متعسر باشد و باقی ماند این حقنه اسرتعمال نماینرد قنطوریرون    

دقیق و  غلیظ هر واحد کف کبیر قرطم تخم کتان تخم حلبه دو کف خطمی سبوس گندم هر واحد سه درم انجیر سفید چهرل  

درم ورق سداب کف کبیر همه را بپزند تا مهرر پرس یکصرد درم آب آن صراف     عدد سکنبیج سه درم بارزد دو درم جاو شیر یک
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بصدا   و نموده قدر  روغن سداب و روغن بید انجیر بر آن چکانیده نیمگرم بدان حقنه کنند و این حقنه ربو را ببرد چون از بازد

ز رطوبات بارد و بصدا  یار در اصحاب روکائن اکهنه مزمن باشد و مشائخ را که مزاج آنها بسیار بارد باشد نیز نفع میکند و ابن س

برا  سعال کهنه و خشونت قصبه ریه و انتصاب نفس این سفوف اسعتمال میگردد انتفا  کثیر از آن مری یافتنرد    کهنه میشود 

بگیرند زرنیخ سرخ دو دانگ گوگردیکه و ثلث ریه فلوص در آفتاب بدون نمم خشم کرده پنج درم سرگین خرگوش سره درم  

سائیده شکر بررزو مسراو  آمیختره هرر روز نهرار دو درم بخورنرد و       همه وفا  خشم پرسیاوشان زراوند مد هر واحد دو درم ز

شربت حلبه بگیرند تخم حلبه رطل  وشند و حکیم موصوف امر میکرد باستعمالباالیش شربت عسل یا شربت انجیر یم اوقیه بن

شربت آرند  بقدر ربع آن عسل آمیخته بقوامد تا مهرا شود مالیده صاف نموده آن آب بجوشاننچند غیر و تمر بیرون سه رطل بدو

و دائم استعمال نمایند و افالطون صغیر معروف بسقلبی در کتاب کی ذکر کرده که در عالج ربو بر سرینه در چهرار موضرع برر     

 . و آن از عالج مشهوره استیمین و یسار و مقابل آنها در موضع داغ دهند بآله عریض که سر او بقدر دینار باشد 

 الط که در شرائین باشد عارض گردددخانی که از استیال  انجره دخانی بر قلب و از اخ عالج ربو

هر یم  گاوزبانفصد باسلیق از دست چپ نمایند و برا  تسکین حرارت قلب شیره تخم خرفه نه ماشه در عرق کاسنی و عرق 

سربز برر    کشرنیز ر هر یم یم نیم توله داخل کرده بنوشند و طال  صرندل و آب  هفت لوله برآورده شربت صندل شربت نیلوف

ب و صندل و فواکه و میفرخرات برارد   بنفشه دهند و ماءالشعیر و شربت سیلوفر و شربت اسپغول با شربت نی لعاب نمایند و سینه

ار گفته آید بعمرل آرنرد و بقرول خنجرر      با شربت انار مفید شناسند و آنچه در عالج خفقان ح گاوزبان خورانند و مداومت لعاب

تسکین حرارت قلب بسکنجبین ساده و شربت لیمون کنند و ترک مسجزات و تناول اشیا  مانع بخیر نمایند و بقول حکیم عابد 

تخم بار تنگ و آب او مجرب ست و اکل مسلوق او بروغن بادام تا ایام متوالی نیز مفید و این معجون خفقران دریرن نرو  نیرز     

رب ست ملیله زرد و سرخ و سیاه افتیمون هر واحد یکدرم بلیله دو آرم آمله چهار درم کشنیز خشم شانزده درم روغن بادام مج

شیرین ده درم ترنجبین شهد مصفی هر یم بست درم شکر سفید شصت درم بدستور اطریفالت مرتب سازند و با گالب بخورند 

و نیلوفر مالیده شرربت برزور  داخرل کررده برالنگو       الثعلب عنبو کاسنی و  وزبانگاو یا بعد فصد باسلیق عناب بهدانه در عرق 

شربت بنفشه خاکشی دهند و گاهی خطمی مری   نجوشانیده شیره کاهو شیره خیاری السوس اصلپاشیده دهند و یا عناب بهدانه 

ند و گاهی در ضیق ید استعمال نماه مرداریو شربت بنفشه بدهند و خمیرافزایند و یا بهدانه عناب دانه هیل در عرقیات جوشانیده 

نبات داخل کرده میدهنرد در مرزاج سروداو      دهیو خروج بلغم خطمی خباز  گاوزبان گل بنفشه عناب جوشانبا خفقان و سرفه 

عناب بهدانه سپستان بعرق شاهتره جوشانیده شیره کاهو شربت بنفشه خاکشی دهند باز خطمی خباز  جو مقشر در جوشانده و 

 گاوزبران  السوس اصلشش ماشه خورده  گاوزباناز بخارات سوداو  قلب خمیره  ده پاشیده افزایند و ایضا در ربوغ عربی سوصم
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و کیوژا جوشانیده شربت بروز  بار دو داخل کرده دهند و اگر برا   الثعلب عنبسه ماشه در عرق  گاوزبانهر یم چهار ماشه گل 

دانه هیل هر یم چهار ماشه عود مصطکی برگ فرکمشم هرر یرم دو    السوس اصل گاوزبانگل  گاوزبانخفقان رطوبی باشد 

ماشه نبات دو توله جوشانیده بطور قهوه دهند که در تجوید هضم نیز مجرب است و یا مطبوخ ابریشم که در عالج ربرو بلغمری   

ن و یا مطبوخ افتیمون مقرو  برال   گاشت بدهند و هر گاه احتیاج استفراغ ماده شود بعد نضج تنقیه از مسهل سودا وحب افتیمو

جوردو مانند آن نمایند و ماءالجبن با حبوب و سفوفات بناب استعمال کنند و اطراف بمالند و بندند و در آب گرم نهند و بشویند و 

محاجم بی شرط یا بشرط حسب حاجت بر زمین نهند و بهترین تدابیر آنست که نقل بهوا  برارد نماینرد و اگرر ممکرن نباشرد      

 گاوزبران و یا ماءالشرعیر بشرکر و مرداومت عررق      گاوزبانوا  خانه را ابرو و اطیب سازند و لعوق انار املسی و شربت او بعرق ه

سودا  درا مقید نوشرته انرد و    النفس ضیقچهار کرنات خوردن ربود  مغسولبشکر نیز در سودا و  نافع ست و حجرالجور غیر 

سوداو  مفید گفته انرد و کراا شریر     ب مجرب سوید  است شیر شتر نیز برا  ربودو درم درین با مغسولخوردن حجر ارمنی 

اش مقشر مع روغن بگوسفند و ماده خر و آنچه در عالج ضیق از ابخره دخانیه گاشت بکار برند و غاا بماءالشعیر سازند و گاهی 

لرائحره و استنشراق خوشربو و    و خشرم طیرب ا  بادام و شعیر مقشر مطبوخ بقر  و اسفاناخ و مانند آن غاا میسازند و فواکه ترر  

امر و دو خیار و ریاحین بارده مثل بنفشه و نیلوفر و گل سرخ و صندل و گالب و کافور و طال  اینها بر سینه  ب دبهیشمیدن س

زاج متاخرین مینویسند که بعد فصد باسلیق یا ابطی جهت تعدیل م بعضیمناسب و از اشیا  یا بسه مجففه احتراز ضروریست و 

م عدد طباشیر الجورد مفصول هر یم یم ماشه آمیخته بلیسرانند بعرده شریره    ی هخمیره صندل ترش راز  یم توله ورق نقر

 گاوزبران هفت ماشه در گالب و بیدمشم و عررق   گاوزبانهفت ماشه و خیارین و مغز کدو هر یم نه ماشه لعاب  السوس اصل

هر یم دو توله داخل کرده تخم فرنجمشم نه ماشه پاشیده نوشانند  گاوزبانهر یم هفته توله برآورده شربت سیب و الیتی و 

و غاا شوربا  بزغاله بنان تنگ دهند و اگر احتیاج تنقیه باشد بمطبوخ افتیمون فواکهی علو  خان کنند و یا ماءالجین یا سفوف 

اءالجبن جهت تقویت و تعدیل مزاج یاقوتی یارد الجورد دو حب افتیمون و شربت شاهتره بدر شاه ارزانی نوشانند و بعد فراغ از م

و ابریشم و تخم بالنگود شربتی دهند و خروردن انرار میخروش و مروز و      گاوزبانذکاء اهلل خون بعرق شیر علو  خان و شربت 

 وزبران گانیشکر و سیب و زرد آلو و شفتالو و تربز و خربزه و لیمون شیرین و قرص لیمون فائده عظیم دارد و همچنرین خمیرره   

یا شربت صندل و سیب و همچنین قرص کرافور   السوس اصلو ابریشم و گالب و  گاوزبانعنبر  و خشخاش با عرق صندل و 

با شربت نیلوفر و عرق بیدمشم و بعضی مردم سوداو  و مدمن الخمر را این نو  بسیار افتد و بعرد فصرد باسرلیق و صرافن و     

ت و ذبول باشد عالج نپایرد بوسی هشم و قلیلی شراب خفتی عظیم یابند و آنجا کمداومت فاوز هر با عرق بیدمشم و شربت ابری

وس اسپغول سه ماشه با شربت نیلوفر چهار توله و عرق بید سوده و نیلوفر و صندل هر یم چار توله بدهند و یرا شریر   لیکن سب
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ذبول اخا دهند و باقی از بحث تپ رق شیر میش و ترنجبین دهند اگر قوت داشته باشد واال لعوقات مرطبه ذ  لعابیت همراه ع

گوید که گاهی ربو از اجتما  دو نو  حادث میشود و شدیداالعراض میباشد حکیم شریف خان می  صاحب غنی منی: تنبیه. کنند

نمرودم و   نویسند که بسیار  را از دو نو  یعنی از ابجزه قلب و نزله عارض شد و بر اکثر اطبا امر ایشان خفی بود و معالجه آنها

 . صحت یافتند

 عالج ربو ریحی

شیره تخم کشوت شیره بادیان در آب برآورده گفتند مالیده صاف نموده بنوشند و دیگر ادویه کاسر ریا  مفتح سده و جوارشات و 

 و تکمیدکمادات و حکام استعمال نمایند روغن ناردین و سداب و خار بر سینه و پهلو بمالند و مرزنجوش بران موضع ضماد کنند 

صدر و پهلو بمرزنجوش مطبوخ کنند و کاا بمطبوخات دیگر نمایند و بعد نضج بمنضج بلغم از مسهل بلغم تنقیه کنند و معجون 

 م آن و حب الرشاد و ایارج فیقرا و حبهافالسفه و نشدارو و سنجر بنیادامر و سیا و معجون قفی بخورند و آب بادیان و شیره تخ

است و از منفحات احترراز نماینرد    دهندیر در آب سداب حل کرده بسازند هر واحد درین باب سخت سوج و جاء شنکه از سکنبی

بالجمله بقول شیخ در عالج این نو  ربو قصد دو امر باید یکی تحلیل ریح برفق بملطفات که در ربو بلغمی مسطور شرد و دوم  

  اسرت بدهنرد گرل    بو یکی این مغلی منفج که محلل ریار در که: گویندتفتیح سد و تا عاصی التحلیل از آن منفا یابد فقط و 

درنجبویه پوست بیخ بادیان هر یم نه ماشه اذخر انیسون فوه هر یم سه ماشه بادیان هفت ماشه گلقند عسلی بابونه بسفائج با

پوسرت هلیلره زرد    چهار توله و بعد حصول نضج تنقیه بدن بحب فراسیون و غاریقون علو  خان باضافه تر بدوریوند خطرائی و 

ترنجبین هر یم  خیارشنبریم نیم توله انجیر زر و هفت عدد مویز منقی سه توله زنجبیل چار ماشه  سیاه هر یم نه ماشه سنا

هفت توله شربت دنیار چهار توله روغن بادام هفت ماشه کنند غاا نان تنگ و شوربا  مرغ و سنگ خرواره وقرت شرامو صربح     

ند بعده صقرانیسون بیخ کرفس بسفائج اذخر هر یم چهرار  سیلوده در جوارش جالینوس آمیخته بتبرید از مصطکی سه ماشه س

ده دهند یشپاچهار توله هالون نه ماشه  اشه جوش کرده شربت بزور  حارپرسیاوشان بادیان هر یم هفت م السوس اصلماشه 

ت معده جوارش مصرطکی مرکرب علویخران و    غاا بدستور همین نمط سه چهار مسهل داده جهت تعدیل و تحلیل ریا  و تقوی

 . عرق تنباکو و جدوار و عنبر دهند

 استرخائی که از استرخا  عضالت صدر افتد عالج ربو

دارچینی جوشانیده عسل آمیخته بنوشند و روغن نرگس و سوسن و بان و روغن شو نیز بر سینه بمالند و روغن ناردین را  حلبه و

و و شو نیز باریم و سائیده بروغن شبت یا سداب سرشته ضماد کنند و مطبروخ نرافع انتصراب    تاثیر عظیم ست و انجیر و آرد ج
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یکماشه فلفل سیاه مر مکی هر یم دور با عسل لیسیدن و باالیش چرا  خطرائی مطبروخ تجرر       السوس ربنفس نوشیدن و 

بطبریخ مرویز خروردن     یده دو درمد و شش روباه خشم کرده سائکردن از مجربات ست و باقی عالج همچون عالج فالج نماین

بغایت نافع ست و حکیم عابد نوشته و که نفع خوردن ریه حرور و اجواف سلحفاه نهر  پاک کرده باقی را سروخته مرع قردر     

فلفل عسل آمیخته بصحت تجربه پیوسته و حرمل کنجد مقشر هر یم ده درم زوفا  خشم هفت درم باریم سرائیده بعسرل   

نمایند و اگر برگ تنباکو فلفل سیاه مویز منقی هر یم چهار درم شم خالص نیم دانگ گرفته اول برگ لعوق سازند و استعمال 

تنباکو را در گالب خوب سحق نمایند تا مثل مرهم گردد بعده فلفل و مشم سوده بیامیزند بعد از آن مویز منقی آمیختره حرل   

حب صبح و یکی شام بخورند و از ترشی و شیرینی و مرطبرات   می  هذات گردد و حبوب بقدر فلفل ساخت می  هکنند تا که جمل

ا  عضالت صدر عارض شود انتصاب نفس و گوید ربو که از استرخ :طبر  استرخائی و بلغمی نفع تمام دارد و پرهیزند برا  ربو

زاج بارد باشد و بآن حادث گردد و مشهور بنفس بکائی ست و عالج این نو  عالج فالج و استرخاست اگر م النفس ضیقاعراض 

چیزها که در معالجه این بعد تنقیه استعمال نمایند غرغره بشر بت  بارد و ضعف حرارت می باشد و بهتریناکثر حدوث این علت 

قصب الزیره مرصربر   الطیب سنبلانجیرست و در بعض احیان مویزج و عاقرقره کوفته در میفتج حل کرده و این ضماد مصطکی 

بیعت قربض شرود   ه بگالب آمیخته بر پارچه طال کنند و بر سینه گاارند که بسیار نافع ست و هرگاه طنار مشم مسا  و سائید

 . و استرخا گاشت بعمل آرند و باقی عالج او نیز از فالج و استرخا اخا کنند و غاا الئق این معالجه باید حقنه که در باب فالج

 از یبوست ریه افتدی که سبی عالج ربو

بز و شیرینی و شیر زنان و شیر خر تازه بنوشند و شیر گوسفند با ترنجبین نیز مجرب ست و شیره برزور رطبره و   ماءالشعیر شیر 

احلیه و قیروطیات و مراهم مرطب بر سینه گاارند و از بنفشه و خیرار و خطمری و    عابات و لعوقات مرطبه بکار برند و همچنینل

زه داخل کرده آبزن نماید اگر بآن تپ نباشد و یم کف اسرپغول هرر صربح و    نیلوفر و دیگر مرطات جوشانیده و روغن بنفشه تا

عناب و نیلروفر و خمیرره    م دارد و اشربه مبرده مرطبه مثل شربتشام بآب فرو بردن و مدتی دراز بران مداومت کردن فائده تما

 د و روغن بادام در حریره هرا و شرراب  فیبنفشه نافع ست و عصارات و اوهان بارد رطب مثل روغن کدو و بنفشه و بادام بسیار م

را نافع نوشته اند و اغایه بارو رطب اعراق  یبسیو ضیق  روغن بنفشه در حمام ربو رقیق المزاج استعمال نمایند و شرب دو درم

ع قو  و محالت و مجففات پرهیز سازند و حکیم بماند نوشته که شخصی را این نرو  ربومر   از مسخنات و سمه اختیار نمایند و

م مثقرال پوسرت خشرخاش یکردرم     یر   هبهدان و شقال السوس اصلماکوره فائده نگرد پس شدت تپ عارض شده بود و ادویه 

ه و ادم و دیسپستان سی عدد نبات سفید یکتوله سوا  بهدانه همه را کوفته جوشانیده صاف نموده دو درم صمغ عربی سوده پاش
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وشیدن این مطبوخ خاکشیر دو توله تا چهار روز نیز دادم و صرحت یافرت و   همچنین وقت شام و هنگام صبح بعد دو ساعت از ن

 .بکار برند باقی هرچه در نفس متقلص مسطور شد

 بارد که از برودت ریه عارض شود عالج ربو

 و مرویز و بادیران   مغسرول سوا  تنقیه هرچه در عالج ربو بلغمی و ریحی مسطور شد استعمال نمایند و نوشیدن مطبوخ جلسه 

با دهان حاره مثل روغن نرگس و ایرساو روغن بابونه و  اطلیه تمریخ صدر قی با قند شیرین کرده و دیگر مسخنات مشروبه ومن

داخل کرده بنوشند و یا بقوام لعوق آورده هرر   لبه و انجیر جوشانیده صاف نموده عسلو اگر ح دهنداکلیل الملم و مانند آن سو

  .ستدهندصلی و لعوق عنصل در ربوبارد سخت سوو شربت زوفا یا سکنجبین عنصبح یم قاشق بخورند نیز مفید آید 

 ا حجب یا کبد یا طحال یا خناق باشدی  هورمی که از ورم ری عالج ربو

و یا  شود حیه حادث شود یا متقعالج امراض ماکوره نمایند چنانکه در محل هر یم ماکورست و طبر گوید هر ورمی که در ری

بود و اگر رخو بود از جنس ربود  الریه ذاتتیین و تحلیل ست اگر حاد باشد او از جنس  ر معالجه ورم صلبصلب گردد و غرض د

نفس بغیر وجع و نفث باشد و اگر رخود بود انتصاب نفس یا وجع انتصاب انتفاخ باشد و عالمت ورم صلب درین آنست که باو  

نفس سالم شدید و خشرکی دهرن و سررخی     نس و بیالت باشد انتصابا از جی  هنس ممراندک و نفث باشد و اگر ورم حار از ج

و آن فصد  واحدست الریه ذاتعالج  واتر نبض بود و عالج این نو  ربو ورخسار و عطش و حاجت باستنشاق شدید و سرعت و ت

ن درد سراکن شرود   و آب عصی الراعی است و چو الثعلب عنبباسلیق و تطفیه بماءالشعیر و تضمید صدر با آرد جو مخلوط بآب 

بقیروطی متخا از آب جرا ده کدو و آب برگ بید و آب برگ بزرقطونا و جناز  و موم و روغن که نست باین آبها کررده باشرند   

تمریخ صدر نمایند و اگر لهیب شدید باشد موم و روغن موقوف سازند و خرقه را باین آبها تر کررده برر سرینه گاارنرد و قربض      

ان ندارند و اگر قبض شود و لهیب او زیاده گردد این حقنه بعمل آرند بگیرند جو مقشر سه کرف و  طبیعت صاحب این مرض رو

م یر   هسبوس و خطمی هر واحد یم کف در صره بسته و عناب سی عدد و سپستان یم کف پرسیاوشان یم باقد کبیر بنفشر 

آن صاف نموده با روغن بنفشه بست درم و شکر  کف صغیر جمله را بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حسو شود بعده بقدر حقنه از

ذات گردد و نیمگرم حقنه نمایند و در وقت ازدیاد و لهیب و قبض طبیعرت   سفید پنج درم و اندکی بورق در هاون بمالند تا یم

اقی عرالج او  همین حقنه بکار برند و اگر قوت قو  باشد اعاده فصد نمایند و باید که دوا  مسهل از فوق استعمال ننمایند و بر 

 . است الریه ذاتعالج 

  ر آنیعالج ربو حار و غ
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ه یر رط التهراب قلرب و ر  فر ه مبرده عالج کنند و باشد که نرزد  یه عارض شود با شربه و نقوعات و مزورات و اطلیاگر ازحرارت ر

قرت قسرمی از   یآن در حق و نرد یات مبررده اسرتعمال نما  یر روطید که در آن مراهم مبرده و قیخ می فرمایاج بکافور افتد و شیاحت

دن آب کاسرنی و آب  یر دران نافعسرت و نوشر  یره بنفشره و شررب آن و مراء الشرع    یالنفس و شرت خم یقست نه ض سوءتنفس

ب دارد و بلعاب بزرقطونا و آب برگ خرفه و مروم  ید گفته اند وحی العالم نفع عجیز مفیو شکر و بنفشه و مانند آن ن الثعلب عنب

ارج و ماننرد آن  یه معده است بقی و بحب ایرش تنقیند و ربو که از امتال  معده بودند بینه ضماد نمایسد و روغن بنفشه بر یسف

و ربو خلقی عالجری  د کرد یات معده و آنچه در امراض حاده روز بحران ظاهر شود عالجش نشاید هضم بمقویل غاا و تجویتقل

 .ندارد

 

 سعال

ه یت را از عضو  وآن عضو در سعال رید بآن اذیعت دفع می نمایی ست که طببدانکه سعال که بفارسی سرفه نامند از حرکات

اغ را در حرکت از بهر دفع موذ  و اسباب یصدر را مثل عطسه است مرد ه ویا مشارکه آنند و بسعال ری واعضا  متصله بآن و

ز  یدن چیه سوم رسیبثور ر قرو  و ام وا با ماده  دوم انوا  اوری کی اقسام سوءمزاج ساده بودیسرفه بقول جرجانی سه نو  ست 

ز  بغفلت در مجرا  نفس و اگر چه یا فرو رفتن چیر آن یا غیا غبار یا دود یموذ  ناگاه بآالت تنفس از خارج چون باد رد 

 ا بمشارکتیات یبسبب مشارکت همه بدن چنانچه در حم بود ون اعضا سالم یار باشد که ایست بس حرکت سرفه از آالت تنفس

شهبا و یانوا  ر و سوءمزاجد که باعتبار انوا  ید و هم او گوید آیجگر و طحال و پستان سره پد عضو چون معده و مر  و می

گرم ساده دوم سرفه بسبب  سوءمزاجکی سرفه بسبب یه و آالت تنفس افتد سرفه اصلی شش نو  است یبثره ها که در ر

ا ماده چهارم سرفه بسبب یگرم  سوءمزاجند سوم سرفه بسبب یگون  هر دو نو  را سرفه خشم یسوءمزاج سرد ساده و ا

ش آالت تنفس ششم سرفه بسبب بثرات یند پنجم سرفه بسبب آماس و رین نو  را سرفه تر گویا سوءمزاج سرد با ماده و

د گرم بود که یآ هیی که از آن بریباشد و دم غااار شود خون متولد هم گرم ین چنان باشد که هر گاه جگر گرم بسیالسعال و ا

ه خراج بهم می رسد وسرفه ین خون در ریند و گاه از ایه را و دران بثور بهم رسد و آن را به عربی بثرات السعال گویبسوزاند ر

ه می باشد که ی  در رزیکه سرفه بچا در فاخر نوشته یدا گردد و محمد ذکریگر پیگر عارضی باشد و بر تبع مرض دیها  د

ه را دغدغه ید و قصبه ریق حادست که دائم از سر فرود آیا رقیظ و یا خلط غلیا خون و یم و یاری زیآن چ و محتاج با خراج است

ا بارد بلغمی یا صفراو  و یمو  و د ا حدوث ورم در آن خواه حاریبوست و حرارت آن و یا یه است و یا بجهت رطوبت رید و ینما
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ل یا بر سبیه باشد و یا بسبب خاص در رید که سرفه یمی فرما :خیش رسد وه یا بجهت هوا  بارد که بر ری ا سلب باشد ویو 

ز  از اسباب خارجه ست که اعصا  در یه سعال چیا سابق و اسباب بادی ا واصل ویست  و اا بیمشارکت وسبب موجب سعال 

ا یا حجاب و یا عضالت صدر و یه ید مثل سرد  که بر ریا تفرق اتصال آن نمایئت آنها موف گرداند و یه را در مزاج و هیو ر

یا مخشن مجرا  ریه  شی بسبب ای  هه مسخنیا شئ از اسباب بادویره و یا آب سرد مشروب و غیر آن رسد از هوا  مستنشق یغ

مثل دخان یا غبار یا طعم غاا  ترشی یا عفص یا حریف یا شی غریب که در قصبه فتد چنانچه سرفه بسبب سقوط چیز  از 

ین مجر  از غفلت یا اشتغال بکالم عارض می شود و یا چیزیکه مهیا گرداند برا  تفرق اتصال از استعمال طعام یا شراب در

ا مجففه بغیر ماده و یا ی ها مرطبی  هادویه مقرحه ریه و اما اسباب واصله سعال مانند آنست که از اسباب بدنیه سخنه مزاج یا مبرد

یظ و یا سوداو  عارض گردد و از سودا کمتر افتد و عام ست که اخالط ماکوره از یا صفراو  یا بلغمی رقیق یا غل دمو بماده 

ا کبد یا طحال از بعض اعضا  ی  هباال فرود آیند و در فضا  قصبه بریزند و لا  کنند یا در ریه مستقر شدند و یا منافع از معد

ا در ی  هریس دور حجاب یا ورد سپجهت اورام و صدر بسو  بعض آن و یا متولد در آن باشند و گاهی بسبب تفرق اتصال یا ب

له این مواد و بنابر آفات ریه و حجاب ها جزو حجاب میان ریه و قلب باشد و اما اسباب سابقه امتالست حلقوم و جمیع مواضع قاب

ن و مر  و تقدم اسباب بدینه اسباب واصله ماکوره و سعال حادث بمشارکت مثل سعالی ست که بمشارکت ورم جگر و آفت آ

ا حمی یوم تعبیه و مانند آن و یا با ی هزخم معده و پستان و طحال افتد و یا بمشارکت تمام بدن در حمیات خصوصا با تپ محرق

تپ و بانی افتد و یا بمشارکت بدن بغیر حمی باشد مانند سرفه حادث از دق شیخوخت و بدانند که سعال یا یابس ست یا رطب 

حار یا بارد یابس  سوءمزاجابس از ی  هست که نفث با و  نباشد و رطب آنکه با خروج نفث بود و سرفو در اصطال  اطبا یابس آن

الجنب و گاهی  ساذج می باشد و گاه در ابتدا  حدوث اورام حاره در نواحی صدر تا حصول نضح می افتد چنانچه در ابتدا  ذ 

واحی معالیق و بندرت در اورام طحال و گاه بجهت عدم نضج ابس می باشد و گاهی بسبب اورام کبد و نبا ورم صلب سعالی ی

ماده چز  از آن بسرفه مندفع نمیگردد و گاهی بسبب امتال  فضا  صدر از ریم افتد و بدانکه گاه بندرت در سرفه چیز  

فولس و  ا قصبه تحلیل لطیف و اسکندر وی هسخت مثل حمص و تگرگ بر آید و بسبب او تحجر خلط غلیظ است از حرارت ری

شیخ الرئس این را مشاهده نموده اند و حکیم علو  خان مینویسند که من شی صلب را مشاهده نمودم که از سرفه شخصی بر 

میگردد و سرفه در  الدم نفثآید ولیکن بصالبت حجر نبود و از اجسام غددیه صلب تر بود و بقول شیخ سعال شدید اکثر مود  ب

حادث می شود و گاهی در ربیع معتدل و نیز عندسبوب باد شمال زیاده می افتد و چون سیف زمستان و در ربیع مثنو  بسیار 

شمالی با قلت باران و خریف جنوبی با کثریت باران باشد سعال در زمستان بسیار بهم رسد و بقول راز  صاحبان مزاج رطب و 

گر از جهت ریه باشد ن از امراض مخوفه است اپیران بلدان شمالی را در فصل خریف و ربیع سرفه بسیار عارض میشود و آ
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طریق . و بقول صاحب کامل گاهی صاحب سعال حادث از انصباب نزله بریه را حمیات مختلفه عارض میگردد بدداشتند او یا

ان بر می آید اگر  اسباب سرفه هر که شکایت سرفه نماید از او بپرسند که سرفه خشم است یا چیز  رطوبت در :تشخیص

ا جگر بیان کند و با آن ی  ها پهلو یا معدی  هوید سوال کنند که در جائی درد معلوم می شود یا نه اگر درد در حلق یا سینخشم گ

ا ورم کبد نیز یافته شود سببش ورم این اعضا ی  هیا ورم معد الجنب ذاتصدر یا  ا اجتما  مده دری  الریه ذاتآثار ورم ها  مر یا 

انکار کند بپرسند که سرفه کدام وقت شدت میکند اگر در شب و بعد خواب گوید و عالمات نزله از نزول خواهد بود و اگر از درد 

حاد باشد و اگر شدت آن  چیز  بسو  سینه و دغدغه در حلق و تمدد قریب جبهه و سده منخرین و غیره نیز بود سببش نزله

اگر زیادتی سرفه هنگام سرد  هوا و تناول اشیا  بارده ی معده و هضم غاا گوید مسببش مشارکت معده باشد و امتالئ عند

اره باشد و رنگ چهره رصاصی یعنی سفید مائل بسبز  و قلت عطش و تقدم آن وقت گرمی هوا و تناول اشیا  ح گوید و کمی

ریه بود و اگر اسباب مبرده مثل سکون در مکان بارد و تناول اغایه و اشربه مبرده و بوئیدن اشیا  بارده باشد سببش برودت 

م نبض از آب سرد باشد و سرخی چهره و عظ هنگام گرمی بگوید و یا التهاب صدر عطش دائم که تسکین او بهوا  بارد بیشتر

و تضرر از حرارت آفتاب و حمام و آتش و راحت از هوا  سرد و اشربه بارد و تقدم قیام بسیار در هوا  گرم و تناول اغایه و 

ن روائح حار بو و سببش حرارت ریه باشد و اگر گوید که وقت سخن گفتن و خواندن و از غبار دوخان اشربه گرم و کثرت شمید

اگر . به حار سرفه زیادتی میکند و نبض سریع و بول گرم و تند باشد سببش بثور ریه باشداشر الم بهم میرسد و از هوا  گرم و

ید و عند سکون و پر  معده و استحمام و شرب مرطبات مثل وقت حرکت و گرسنگی و تناول اشیا  یابسه زیادتی سرفه بگو

و تقدم اسباب بمخففه مثل کثرت  النفس ضیقشراب ممزوج و ماءالشعیر خفت رو نماید و بدن الغر و نبض سریع و متواتر و 

ا تپ محرقه ی  هبسه نیز باشد سببش یبوست ریه باشد و اگر سرفای  هاستفراغات وجو  و صوم و جما  و سکون در مساکن حار

دبائی بود سببش مشارکت همه بدن باشد و اگر با صالبت طحال بود بمشارکت طحال باشد و اگر هیچ یم از  با  یوم و یا

افته نشود تقدم اسباب مخشن قصبه ریه مثل رسیدن غبار یا دخان یا خوردن اشیا  ترش یا عفص یا حریف ی  هعالمات ماکور

د بهر کدام از اینها که اقرار کند سببش همان باشد و اگر مریض در سوال اول بر آمدن رطوبت و یا وقو  چیز  در حنجره بپرسن

در سرفه بگوید پس جنس نفث بر جنس ماده داللت کند یعنی از رنگ خلطی که در سرفه خارج شود و وجود نقل در سینه و 

لط لزوج بسرفه شدید و عروض سرفه بعد زکام دیگر عالمات مخصوصه غلبه هر خلط بر نو  ماده استدالل نمایند و خروج خ

دلیل نزله باردست ولین بشره وجه و عروض سعال بمشایخ و مرطوبین مثل اطفال و اناث و اصحاب وعت و استسقا  زقی بارد 

و رطب و کثرت خرخره خصوصا در خواب و بعد او و تقدم اسباب مرطبه مثل مقام در مواضع رطبه و تناول اشیا  مرطبه و 

ا حلق شعبه ی ها طائفه جرم ریی هتنشاق آنها نشان سعال رطوبی است و اگر با سرفه عالمات فرو  ریه از نفث خشکریشه و مداس
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یا اورام دوبیله ریه و صدر بود سببش سل باشد و اگر سرفه باکثر مردم  الدم نفثقصبه ریه و حدودث آن بعد از نوازل اکاله و 

رود  دد و عدم تشنگی و سقوط اشتها بود ودر آخر نهبجن قی کنند بلکه بول و براز هم خارج گرصغار و کبار عام بود و از شدت آ

گاهی با سرفه بارد نزله بار و نیز شریم گردد و نزول شیء بسو  صدر  اکنون بدانکهچشمها افتد سرفه وبائی از تعفن هوا باشد 

ا چیز  بسرفه بر نیاید و بعد از آن بلغم خام سفید و یا مائل محسوس شود و از جاب ماده بسو  بینی سرفه کم گردد و در ابتد

بزرد  و سبز  بر آید و گاهی بآن تپ الحق شود و سعال که از سور مزاج ساو  افتد با نفث نمی باشد و آنچه با ماده بود با 

ل حرارت و با وجود آن ساذج باشد مث سوءمزاجنفث میباشد لیکن ضرور نیست که آن ماده محدث سعال باشد مثال حدوث از 

چنان اتفاق افتد که در جوف ریه اندک بلغم باشد و این حرارت آن را بگااز و دور نفث بر آید و گمان شود که سرفه از بلغم ست 

و سبی لتحرز ازین غلطی آنست که اگر نفث در ابتدا ظهور نماید و بسرعت منقطع گردد بدانند که این نفث از غیر ماده مرض 

ر اندک تاخر کند بعد از آن بزیادتی نضج زیاده گردد آن نفث از ماده عرض باشد و گاهی چنین نباشد اگر در ریه بلغم است و اگ

شدید الخلط و الزوجه باشد پس در اوال امر حرارت لطف آن و طبیعت بر اخراج آن قو  نباشد و بعد از آن حرارت قو  گردد و 

نباشد ابس ماد  که بان نفث ی هاو بیفزائد و خروج اوا سهل گردد و ایضا اکثر سرفچندانکه حرارت در شدت زیاده شود تلطیف 

ا نقا  ماده از آن میباشد و فرق فیمابین آنها اینست که آنچه از نقا باشد بعد انحطاط مرض ی  هری سبب ضعف قوت دافعه صدر و

از خادمی  وت ساقط و ضیق در نفس بود و آنچهن قو خفت اعراض و بعد نفث کثیر فضیح بود و آنچه از ضعف دافعه باشد بآ

ماده باشد اگر بعد گاشتن مدت طویل بر مرض بود بآن اعراض صعب و ضعف قوت باشد و اگر در اوائل مرض بود بان اعراض 

ث غیر مشتد باشد و آنجا که نفث نه رقیق باشد و نه غلیظ نه در ابتدا و نه بعد او پس سبب خشونت صدر باشد و سعال بالنف

سعال با دغدغه قصبه ریه عارض گردد و سبب آن نزله باشد که  راسی گاهی بسبب ورم صلب ریه نیز بود و جالینوس گوید هرک

فرود آید پس اگر بآن نفث نباشد ماده مخدره رقیق مائی حاد بود و هرکرا سرفه بهم رسد و دقت تکلم و گشادن دهن  از سر

ا بسبب رسیدن سرد  بدان باشد و بقول بقراط گاه ی  هکه بسبب خشونت قصبه ریهیجان نماید بجهت علتی داخلی نباشد بل

صاحب تپ را سعال عارض میشود اگر تسکین سعال نکنند تپ اگرچه خفیف شده و در تزید بانتها رسیده باشد در اشتداد بسو  

فه ماد  بسبب عارض نفث محتبس ابتدا رجو  میکمند و اکثر این سرفه شدید و زمانه سرفیدن طویل میباشد و چون در سر

 . شود و پایها گرم شوند ماده عفونت پایرده در تپ عفنی یادق افکند

 عالج کلی سعال

بقول شیخ اشیا  حاره ترقیق ماده میکنند و نفث نمی آرند و بارده مثل شربت خشخاش و حریره خشخاش جمع می کنند ماده 

منجمد میگرداند حاصل آنکه گاهی محتاج میشوند در تهیه ماده برا  نفث بسو  را برا  انتفاث مگر آنکه چون افراط آنها کنند 
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اشیا  حاره و این هنگامی ست که ماده شدید الغلظ باشد و اراده اندک تلطیف او کنند تا مهیا بخرروج از نفرث گرردد و گراهی     

اراده تعدیل قوام او نمایند تا خروج ادبنفث درین احتیاج می افتد بسو  اشیا  بارده و این وقتی ست که ماده شدیدالرست بود و 

سهل گردد زیرا که هر واحد از افراط غلط و رقت مانع از نفث ست و در اکثر امر حاجت باشیا  بارده پیشتر افتد زیرا که مانع از 

صالح ست چون اراده  اشدید الغلظ باشد و شربت زوفای هنفث در اکثر رقت مواد میباشد مگر آنکه ماده لزج شدید التشبث بجرم ری

جال  خلط غلیظ محدث سعال کنند درینوقت او بهتر جایی ست و لما خلط رقیق را شربت ماکور صرالحیت نردارد و قروابض    

م و تعزیه و غیرره گوینرد کره    اقو  مجار  نفس را تنگ میسازند و ماءالشعیر بهتر جامع برا  نفث ست بنابرانضاج و تعدیل قو

اما بی حدت نباشد و اصال  حدت بمسکنات کنند و سعال که با اسهال باشد ادویه او مثرل نشاسرته و   سرفه هرچند از بلغم بود 

و قرص ان و شربت انرار و صرندل و خشرخاش درینحالرت مقیرد شناسرند و        االس حبصموغ بریان نموده بکار برند و شربت 

رقیرق باشرد تغلریظ آن     زوفرا  خشرم کننرد و اگرر    جالینوس گویند که اگر در سرفه ماده غلیظ بر آید تلطیف آن به پودینه و 

نمایند و اگر لزج باشد تقطیع آن بسکنجبین و اشیا  حریفه سازند و اگر بسیار باشد حتی که مریض از کثررت آن   بنشاسته وارد

مقدار  ضعیف گردد استفراغ بدن بدوا  مسهل کنند و اهل هند می نویسند که اگر کاکژاسنگی را کوفته بیخته بآب حسب بندند

فلفل و در دهن دارند هرگونه سرفه را نافع ست و ایضا اگر برگ حبه سفید بقدر ماشه با چند دانره فلفرل سریاه در آب سرائیده     

صاف نموده بقدر نیم قد  بنوشند جمیع اصناف سرفه را زائل سازد ولیکن احتیاط آنست که در سرفه گررم و خشرم اسرتعمال    

یسد که استاد من صاحب سعال را امر میکرد که بگیرند هر صبح یرم انرار شریرین و دران    نکنند و صاحب شفاء االسقام می نو

فل آب او مص کنند و ثسوراخ کرده شحم او بر آورده روغن بادام در آن ریزند و در خمیر گرفته بخاکستر گرم بریان نمایند پس 

دم االفوین یکمثقرال برا نبرات پرنج درم بدهنرد و عررق        باشد الدم نفثدر دهن گیرند و اگر با سعال  السوس رباو اندازند و یا 

سه  السوس اصلحشیشه السعال هم نافع ست و خطمی بجوشانند و آب او سرد کرده عوض آب استعمال نمایند و یا عناب و یا 

ن نفع میکند پرسیاوشان هر واحد یکدرم در آب بخیسانند و آب از بدل آب خالص بنوشند و بقراط گفته که آب بارا گاوزباندرم 

سعال را و خصوصا چون اشربه سعال در آن بجوشانند و خوردن مربقدر باقال سعال خرمن و عسر نفس انتصابی و دجع جنرب و  

مابین هد و باید که در سفال تدهین صدر و را سود مید هنهصدر را نافع ست و خوردن حلتیت مع زرد  بیضه نیمبرشت سرفه ک

ین و موم که در آن مصطکی بر آتش گداخته باشند و از اشیا  مالح و حریف و حامض و عنص و کتفین نمایند بروغن بادام شیر

هرچه در آن نفخ و قبض باشد مثل سفر جل و بلح اجتناب نمایند و گویند که از انجیر رطب احتراز کنند و ایضا ادویره مخشرن   

مضر است و تقلیل خواب سیما در روز در جمیرع اقسرام   قصبه ریه مثل کاسنی و گل سرخ و گلقند و هلیله در اکثر اقسام سرفه 

سعال خصوصا آنچه صا آنچه از نزله باشد ضرور باید کرد و شیخ در فرابادین قانون نوشته که این دوا جمیع اصناف سرفه را نافع 
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ه ربرع  ست و انقطا  صوت را اصال  دهد بگیرند پوست خشخاش مع تخم او ثابت سی و هفت صدور کرفس حبلی مسحوق س

و گلنار هر یم دو توله و یم ماشه پادباال دارچینری پرا و کرم دو     السوس اصلرطل وسعفن منقی و ریوند چینی و گل سرخ و 

دو ماشه پا و باال ادویه را کوفته در آب باران یم قسط پا و باال خیسانیده سه روز بگاارند بعده بآتش مالیرم   الطیب سنبلماشه 

ربع رطل مصطکی  السوس ربشرده صاف نموده صمغ عربی کتیرا هر واحد ربع رطل مرکی ثمن رطل بپزند تا ثلث آب برودا اف

شش رطل بران ریخته برار دیگرر برآتش     ده بآب ماکور تسقیه نمایند بعده میفتخیجزعفران هر یم ربع درم خوب باریم سائی

ان عالج کنند حیکم فابد نوشرته کره ایرن دوا بتجربره     مالیم بپزند تا انعقاد یابد پس در ظرف آبگینه بدادند هر نو  سعال را بد

صحیح یافتم و گویند تدهین مقعد بهر روغنی که باشد مسکن سعال است بالخاصیه و کاا تدهین سره بروغن بنفشه و یهرود   

بشرکر   گاوزبران س بستن اطراف مفید نوشته و طبیخ دوا و قیره  ند محجمه بر فقره ثانی نهند و بوگوید که چون سرفه شدت ک

نوشیدن مسکن سرفه قو  است فی الحال و پوست اثار شش ماشه بلیله چهار ماشه کتیرا صمغ هر واحد دو ماشه بروغن بادام 

نیم  و مویزانوا  سرفه را مجرب است و کالم مغز بادام و شکر هر واحد یم جزو  کرده حب ساخته استعمال کردن اکثرچرب 

ساو  در آب ادرک حبها بقدر مونگ بسته در دهن نگاهدارند برا  اکثرر اقسرام سررفه    جزو مجرب و اگر از گل پسته و ملیله م

و خرفه و گردو و بیضه نیمبرشت  ادام و شکر و مزوره ماش و خباز  و ملوخهمجرب نوشته و اغایه سعال مزور رشتا و حریره ب

نافع ست و کاا خوردن بادام شیرین و عسل و و حسوئیکه از گندم و گرسنه و عسل بروغن بادام سازند و حلوا  نشاسته و شکر 

سروده  شکر و مغز چلغوزه و پسته و خربزه شیرین و خوردن انجیر خشم مع جوزه بادام قاطع سعال مزمن است و کالم فندق 

که در مرضی که کهنه گردد هیچ تدبیر  سرد  فزا هرگرز اسرتعمال    :گویندصحت بخشد و  بماءالعسل خوردن سرفه مزمن را

کرد و خصوصا در سرفه مزمنه و آنچه درین باب آزموده اند چهارچیزست یکی خون گرفتن و نفس را گرم داشتن خصوصا نباید 

در سحرگاه که بیدار شوند سر و رو  را از هوا نگاهداشتن و سخن نکردن و دم را بمقدر فرو گرفتن و بآهستگی گااشتن و هرر  

ب آن فرو بردن و بر رو خفتن دوم خواب کردن بشرطیکه بمنومات واقع شود یکی یا صمغ عربی یا کرنگبین در دهن داشتن و آ

تا منع ریختن مواد در خواب بر شش نیز کند سوم استعمال مسکنات و مجففات اخالط ست چون بر شعثا و مزید عمر  و حافظ 

پایچه که قنرد برر آن سروده    بصحت و امثال آن و با آنها طعامها  نرم لزج و شیرین و چرب چون هریسه باندک شکر سرخ و 

پاشیده باشند چنگال خرما و کافی شکر  یا عسلی و نان و حلوا  بادام و نام و فرنی بروغن بادام و زیر بریانی کم نمم و مانند 

آن چهارم استعمال ادویه مقو  ریه بالخاصیت چون شش گور خر و روباه و گوشت راسو و مشم پران و خرار پشرت در سرایه    

ا زیاده با نبات برابر خورانیدن و یا با زرد  بیضه مرغ وقت صبح بجا  غاا دادن و چشم گوسفند و حبه ی هه ماشخشم ساخته س

سفید آن با نبات نیز بغایت نافع ست و همچنین زرده بیضه مرغ با مریکی و گویند که در میان هر دو کتف تا آنجرا کره دسرت    



237 

 

سرت کراا فری    زلو چسبانیدن همه انوا  سرفه کهنره را مفید  بقدر احتمال قوتا سه چهار با زیاده مریض بر قفا برسد بر همانج

پاس علی االتصال باشد در میان هر دو شانه تا سرین یکهزار شاخ حجامت بالفاصله کشریدن و هرم   الحبطی و سرفه که از یک

 . چنین بر هر دو ساق سرفه را ساکن میکند

 گردد اگر از نزله حار رقیق عارض عالج سرفه نزلی حار

سرل  که بهر نزله حار در بحث زکام و ربو مسطور شد بعمل آورند و مبادرت بعالج این زیراده کننرد کره اکثرر منتقرل ب      تدبیر 

و غراغره حبوب و لعوقات مانع نزله استعمال نمایند و گاهی دریرن مرکبرات افیرون داخرل      امیگردد و شربت خشخاش و دیاقوز

نج و تخم خشخاش و کاهو و لعوق خشخاش نیز حابس نزله حارست و ت و کالم با بزرالبکثیرالمنفعت س میکنند و افیون تنها

اماله ماده قصد قیفال میکنند و گاهی برا  تسکین و نضج العبه مثل لعاب بهدانه و اسپغول بشربت بنفشه و نیلوفر و  گاهی بهر

ز تخم کدو و مغز تخم تربوز و تخم کاهو و گاهی مثل مانند آن استعمال مینمایند و گاهی در آن زیاده کرده می شود و شیره مغ

بهدانه و عناب و سپستان جوش داده با شربه ماکور میدهنرد و گراهی در آن شریره حبروب مراکوره داخرل میکننرد و گراهی         

یا قوذایرا  و مانند آن می افزایند و گاهی باین مطبوخ و  گاوزبانتنها یا مع گل نیلوفر و بنفشه و خطمی و خباز  و  السوس اصل

ه روغن بادام و ترنجبین و شیر خشت حسب حاجت در مطبروخ مراکور   خیارشنبرخمیره خشخاش میدهند و برا  اسهال فلوس 

زیاده می کنند و عند حرقت بیقروطی والعبه مناسبه بر سینه طال نمایند و غاا مزوره ماش بمغز بادام و اسرفاناخ بدهنرد و ایضرا    

ت دانه سپستان بست دانه جوشانیده شربت عناب با شربت خشخاش دو توله ه و عناب هفم خطمی خباز  هر یم پنج ماشتخ

شش ماشه صمغ عربی کتیرا هرر یرم    وذایاقشیره خشخاش نبات بدهند د السوس اصلداخل کرده دهند و یا شیره عناب شیره 

هدانه گرل بنفشره جوشرانیده شرربت     مقشر کوفته ب السوس اصل گاوزباننیمه ماشه سوده بهم آمیخته بخورند باالیش سپستان 

ال و حسرو  سررخ و سرفوف سررخ و     له و حب زعفران و حب نشاط و حب سعاعجاز حل کرده دهند و لعوق شمردن و حب نز

سفوف خشخاش و قرص آن و شربت فریادرس و لعوق سپستان حسب حاجت استعمال نمایند و گاهی در سرفه خشم نزلی و 

صمغ عربی کتیرا کوکنار مغز بهدانه مغز بادام هر یم دو ماشه سپستان دودانه مغز تخم  تپ این دوا میدهند که تخم خشخاش

هندوانه دو ماشه نبات سفید شش ماسه کوفته بیخته بلعاب بهدانه حبها سازند و در دهن نگهدارند و تخم خشخاش چهار ماشه 

ند کتیرا هر واحد یم ماشه مغز بادام پنج دانه در سه کوکنار پنج ماشه تخم کاهو پنج ماشه عناب چهار دانه سپستان نه دانه گو

پا و آب بجوشانند تا سوم حصه جاب شود غرغره نمایند از صمغ عربی کتیراافیون شکرتیفال هر یم یم مثقال زعفرران نریم   

لعابات صرف یرا   مثقال شکر سفید پنج توله بدستور معو و لعوق نیاز سازند بالجمله در سرکه نزلی حارکه با تپ باشد شیرجات و

بالقو  یا بمطبوخ برا  تسکین حرارت و هیجان تپ تا سوم روز نهایت پنجم روز میدهند و چون اعراض تپ و نزلره و سرکون   
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یابد نقو  یا مطبوخ مناسب وقت باید و او و اگر تسکین هم منظور باشد طبیخ باشیرجات دهند و غلبه هرکررا باشرد رعایرت آن    

شیره تخم کاهو شربت بنفشه خکشی میدهند پس گاهی شیره مغز تخم  السوس اصلا لعاب بهدانه شیره زیاده کنند مثال در ابتد

کدو و گاهی شیره مغز تخم تربوز و شیره عناب و شربت خشخاش بجا  شربت بنفشه و گاهی عوض کراهو و شرربت بنفشره    

ناب و شربت خشخاش عروض شرربت بنفشره و    شیره خیارین و شربت بزور  برعایت ادرار و گاهی شیره خیارین و باز شیره ع

و شربت بنفشه و گاهی شیره خارخسرم و   السوس اصلگاهی شیره عناب شربت نیلوفر وصمغ عربی کتیرا سوده پاشیده بجا  

خیارین بجا  کاهو برا  ادرار و گاهی شیره مغز تخم تربوز عرق شاهتره شربت نیلوفر عوض کاهو و شرربت بنفشره و گراهی    

لعاب اسپغول بجا  بهدانه میکنند و گاهی تبریا بجهت آخر روز لعاب اسپغول یا بهدانه همراه عرق شاهتره و  شیره خشخاش و

نده باین طور دهند که دیاقوذاشش ماشه خورده خورده عنراب پرنج دانره    خیسا ا شربت نیلوفر میدهندو یا ی هنفشکیورا و شربت ب

هر یم چهار ماشه در آب گرم تر کرده شیره خیارین شش ماشه شربت  السوس اصلخطمی  گاوزبانسپستان بست دانه بنفشه 

بهدانره در آب گررم    السروس  اصرل بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه داخل کرده بنوشند و یا سپستان خطمری ریشره خطمری    

ماشره و یرا گرل     چار السوس اصلخیسانیده شیره شیره خرفه شربت بنفشه داخل کرده اسپغول پاشیده هند و یا جوشانده بهدانه 

م دو شریره و شرربت مناسرب مشرل شرربت بنفشره و شررب        ی هو یا بهدانه نموده همرا السوس اصله عوض بنفشه شش ماش

کننرد براز    السروس  اصرل خشخاش و شربت نیلوفر بدهند و گاهی تخم خطی شیره مغز تخم تربوز شربت بنفشه خاکشی بجا  

شریره خیرارین شرربت بنفشره      السروس  اصلنه تخم خطمی جوشانیده شیره بجا  تخم تربوز تخم خیارین و یا گل بنفشه بهدا

شیره مغرز تخرم کردو کررده میشرودو یرا       و خیارین  السوس اصلی بدهند و گاهی عناب عوض گل بنفشه و عرض شیره خاکش

تان شیره مغز کدو شربت بنفشه خاکشری بدهنرد و گراهی بهدانره سپسر     وجوشانیده  الثعلب عنبتخم خطمی بعرق  السوس اصل

جوشانیده  السوس اصل بهدانه و شربت بنفشه میکنند ویا عناب گل بنفشه الثعلب عنبخباز  شربت نیلوفر عوش خطمی و عرق 

و باز تخم کدو موقوف و روز سوم بادیان نبات عروض خیرارین و   شیره مغز تخم کدو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند 

تربوز بجا  کدو و خیارین درین نسخه میکنند و بعد یم دو روز بجا  بهدانره  شربت برعایت تقویت هضم و گاهی شیره تخم 

سرتان بهدانره خطمری جوشرانیده     سپخطمی و بجا  عناب زوفا و بجا  شربت نبات و شیره مغز تخم کدو موقوف میکنند و یا 

کتیرا سوده می افزایند و با عناب شیره مغز تخم تربوز نبات بدهند و گاهی گل بنفشه در طبیخ و شیره کاهو بجا  تخم تربوز و 

شربت و یا قوذا خاکشی روز دوم شریره   السوس اصلشیره کاهو شیره  غز تخم تربوزخظمی خباز  گل بنفشه جوشانیده شیره م

 الحاصلخرفه بجا  تخم تربوز و کاهو روز سوم شیره خیارین به تبدیل شیرجات بعده شیره بادیان و کتیرا سوده پاشیده میکنند 

اه کرب و بیقرار  از مرض بسبب هیجان و سوزش مواد نباشد طبیخ صرف دهند مثال برا  سرفه نزلی اتپ عناب خطمی هرگ
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خشرخاش   خباز  بهدانه جوشانیده نبات صمغ عربی کتیرا یم یم ماشه سوده بدهند و گاهی بجا  نبات و یرا قروذا و شریره   

بیفزایند و صمغ و کتیرا و خشخاش و یا قوذامظغرات و قابضرات دور   متقی  و مویزطبع گل بنفشه  افزوده میشود و بجهت تلیین

چارماشه سبوس گندم شش ماسه سپستان پانزده عدد شربت و یا قوذا دو توله جوشانیده صراف   گاوزبانکنند و بجهت آخر روز 

صررف بنفشره مری     کرده بطورقهوه نیمگرم بدهند و گاهی در نسخه اول بنفشه خیارین کوفته عوض خباز  می کنند و گاهی

جوشانیده شربت بنفشره بدهنرد و گراهی بنفشره گاوزبران       السوس اصلمی دهند و یا بهدانه عناب سپستان  یند و با دیاقوذاافزا

خباز  اضافه کرده میشود و گاهی برا  نزله حار که با تپ باشد تخم کاهو بهدانه جوشانیده شربت بنفشه خاکشی میدهند و یا 

م دو درم عناب پنج دانه سپستان یازده دانه مویز منقی پانزده دانه تخم خطمی خباز  بهدانه هر واحد هر ی السوس اصلبنفشه 

یم مثقال جوشانیده بسدتور بعمل آرند و یا سبوس گندم یم توله پوست خشخاش یکعدد صمغ عربی دو ماشه سپستان یازده 

یرم   گاوزبران وله داخل کرده بنوشند و اگر خفقان هم باشد مقشر نیمکوفته دو درم جوشانیده نبات یم نیم ت السوس اصلدانه 

مثقال افزایند و اگر تپ زیاده بود تخم خطمی گل نیلوفر و دو درم افزاینده و بعده حسب حاجت رفته رفته همه مغلظات موقوف 

ی بهدانه خطمی و گاه گاوزبانسپستان جوشانیده نبات دهند پس گاهی خطمی  السوس اصلکرده ملطفات عوض آن کنند مثال 

و گاهی زوقا  خشم گل  السوس اصلمنقی پرسیاوشان و گاهی گل بنفشه بادیان مویز منقی پرسیاوشان عوض  و مویزبادیان 

نیلوفر مویز منقی ویا قوزاعوض سپستان و نبات و گاهی بادیان زوفا بیخ بادیان مویز منقی بتدریج عروض سپسرتان میکننرد و    

خباز  شربت بنفشه عوض نبات و گاهی بادیان اسطوخودوس گل بنفشه عوض سپسرتان و   زبانگاوگاهی بهدانه عناب بنفشه 

کاکژاسنگی دو ماشه سبوس  گاوزبانگاهی مویز منقی پرسیاوشان و زوفا  خشم شربت بنفشه عوض سپستان و نبات و گاهی 

گر قلمی میگردد مثال برا  سرعال  نسخه چند برا  سرفه نزلی مع عوارض دی اکنون.م چهار ماشه عوض سپستان می کنندگند

بعرق عنب العثلب جوشانیده شربت خاکشی داخل کررده   السوس اصلکه با تپ و درد سینه باشد سپستان خطمی خباز  بهدانه 

دهند و یا بهدانه سه ماشه سپستان نه دانه تخم خطمی شش ماشه نبات توله بطور قوه بنوشند و اگر با ضرعف قلرب برود گرل     

و اگر با ضرعف دمراغ برود     الثعلب عنبالمسم معتدل عرق شانیده نبات خاکشی و آخر روز دواءبهدانه جو زبانگاوخطمی عناب 

گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده توورمی چهار ماشه پاشیده و اگر با تهیج چهره باشد گرل بنفشره اسرطوخودوس     گاوزبان

ب پنج دانه گل سرخ گل نیلوفر هر یم چهار ماشه بهدانه سره ماشره   بهدانه جوشانیده نبات و اگر با صالبت معده باشد اول عنا

وذا یراق سوم دز بعرق شاهتره ده توله جوشانیده شیره کاهو شش ماشه روز دوم شیره خیارین شش ماشه شربت نیلوفر ده توله رو

از  جوشانیده شیره مغز خطمی خب السوس اصلچهار ماشه زوفا  خشم سه ماشه افزایند بعد از آن  السوس اصلیم توله بعده 

افزاینرد و اگرر برا     الدم نفثکماشه برعایت ی هتخم هندوانه شش ماشه و یا قوزاتوله دهند چهارم روز شاهتره شش ماشه زهر مهر
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جوشانیده شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دوم روز شیره مغز تخم کدو سوم  السوس اصلقبض و تپ باشد عناب گل بنفشه 

شربت بجهت تلیین طبع دهند و اگر با تپ نباشد پرسیاوشان چهار ماشه مویز منقی دو توله عرق شاهتره ده  روز ترنجبین بجا 

سبوس گندم شش ماشه سپستان پانزده دانه شربت و یرا   گاوزبانو بجهت آخر روز  گاوزبانتوله در نسخه اول افزاینده دوم روز 

 السروس  اصرل بسبب هزال بمثابه دق باشد کافور صمغ عربی نشاسته کتیرا قوذاتوابطور قهوه نیمگرم بدهند و اگر باسهال و تپ 

مغز بهدانه کوفته بیخته بدواءالمسم پارد سرشته با شیرجات مناسبع دهند و کاا در سرفه کهنه و تپ و ضعف و الغر  و کرم  

د روز دوم قررص طباشریر   شربت بزور  بارد خاکشی دهنر  الثعلب عنبشیره کاهو شیره خیارین عرق  السوس اصلغاایی شیره 

سه باشد صمغ عربی کتیرا و دو ماشره کرافور یرم سررخ سروده       ملین سوده تناول نمایند باالیش دوا بنوشند روز سوم طباشیر

د و بادیان چهار ماشه شربت بزور  برار ین شیره خرفه هر یم شش ماشه شیره پنج توله شیره خیار بخورند بعد از آن آب تربوز

ا عرق بید تخم ریحان پاشیده افزایند و اگر با خفقان حار و تپ باشد صمغ عربی یم ماشه سوده بآمله مربی توله از عرق کیسوژ

پنج توله عرق  شیره دانه هیل چهار ماشه عرق صندلیکعدد سرشته بخورند باالیش شیره خیارین شیره کاو هر یم شش ماشه 

چهار ماشره اسرپغول شرش ماشره پاشریده و       السوس اصلم شیره وله خمیره صندل خاکشی داخل کرده دهند روز دوسه ت کیورا

افزایند و اگر قدر  خون آمده بند شود و تنگی نفس عارض گردد بهدانه جوش داده شربت بنفشره داخرل کررده دهنرد و اگرر      

شرد بهدانره   بهدانه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهند و اگر با تپ و درد گلرو با  گاوزبان السوس اصلباشستگی اعضا شد 

عردس مسرلم    کشرنیز ج کوکنرار کزمرار   الثعلب عنبت بنفشه خاکشی دهند و غرغره از سپستان خطمی خباز  جوش داده شرب

جوشانیده نمایند و اگر از خوردن شیرینیها غیشان شود صمغ عربی کتیرا خطمی خباز  مغز بادام مقشر تخم کاهو مقشر تخرم  

لعاب بهدانه و لعاب اسپغول چهار ماشه حب سازند و اگر در  بادام چرب کرده در بیخته بروغنخشخاش هر یم سه ماشه کوفته 

آب بارو بدهند و یا بار تنگ سائیده دو درم بآب بار تنگ دهند و یا گل ارمنی یا گرل  بسرفه خون آید پنیر مایه خرگوش یکدرم 

بوخ بکندر دهند و اگر کفایرت نکنرد فصرد کننرد و     مختوم بآب سرد یا آب بارتنگ بدهند و یا ماءالشعیر بکندر و یا آب برنج مط

که گاهی در سرفه نزلی مزمن جهت نضج نزکه حار طبیخ بطور قهوه می دهند مثل  بداننداندک اندک خون بچند دفعه برآرند و 

 سپستان نبرات  گاوزبانعناب  السوس اصلعناب بهدانه تخم خطمی سپستان سبوس گندم جوشانیده نبات داخل کرده و گاهی 

جو مقشر زوفا  خشم نبرات   السوس اصلمی کنند و یا بهدانه  گاوزبانجوشانیده و گاهی جو مقشر پرسیاوشان بجا  عناب و 

جوشانیده بدهند و گاهی پوست خشخاش عوض جو مقشر میکنند و یا گل بنفشه خطمی خباز  زوفا  خشرم باویران نبرات    

زده دانره نبرات دو تولره    پران ر ماشه االیجی خرد سه ماشره سپسرتان   جوشانیده و یا بهدانه سه ماشه بنفشه خطمی هر یم چها

هر یم چهار ماشه کاکراسینگی دو ماشه سبوس گندم چهار ماشره   السوس اصل گاوزبانجوشانیده بطور قهوه گرم بنوشند و یا 
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هرگراهی کره مراده     ابریشم مقرض بهدانه هر یم سه ماشه نبات جوشانیده شیره کاهو داخل کرده و گاهی در سرفه نزلی حاد

مویز منقی انجیرر زرد جرو مقشرر عنراب      السوس اصلغلیظ باشم تخم خطمی کتیرا بهدانه تخم خشخاش سفید زوقا  خشم 

رم بیفزایند بهتر باشد و یا بهدانره سره ماشره    دو دف کرده میدهند و اگر روغن بادام سپستان جوشانیده خمیره بنفشه مالیده صا

 السروس  اصرل  الثعلرب  عنرب بطور قوه بنوشند و غرغرره  گندم شش ماشه نبات یکتوله جوشانیده  باقال کوفته چهار ماشه سبوس

 .خشم کوکنار جوشانیده نمایند کشنیزس مقشر عد

 

 سترفه نزلی حار معمول مولف ذکر بعض ادویه مرکبه که در س

ت اسرطوخودوس دو نریم ورم گرل    نزلی و اسهال دمراغی مجررب اسر      هعوقی است که در منع نزله و رفع سرفل: تریاق النزله

خشم هریم پنج درم تخم کاهو ده درم بزرالبنج پوست خشخاش هریم پانزده درم تخم خشخاش  کشنیز االس حب گاوزبان

آرند پس  بقوامسفید بست ورم شب در آب خیسانیده صبح بجوشانند پس صاف نموده قند سفید یکصد و پنجاه ورم داخل کرده 

در آن آمیزند خوراک نریم   نشاسته صمغ عربی کتیرا مرکلی هریم دو نیم ورم باریم سائیده لسوسا ربمقشر  کشنیزگل سرخ 

مقشرر   السروس  اصرل نج زعفران افیون تخم کاهو صمغ عربی بکه در سرفه نزلی و بیخوابی معمول است بزرال :ب نزلهحمثقال 

شردت   وقت خواب دو سه حب فرو برنرد و هنگرام   کندر کتیرا  مکی بهدانه مساو  به آب سوده جها مثل فلفل سیاه سازند و

مقشر هر واحرد شرش    السوس اصلمعمولی صمغ عربی کتیر النشاسته    هبه نسخ :ب السعالحم حسب در دهن دارند ی هسرف

ب سرازند بقرور   ز بادام ده عدد و بلغاب بهدانه حماشه افیون خشخاش سفید مغز بهدانه هر واحد چهار ماشه زعفران دو ماشه مغ

که همواره معمول است صمغ عربی نشاسته کتیرا هریم سه ماشه مغز بهدانه مغرز   :نو  دیگرود یم حسب در دهان دارند نخ

تخم کدو مغز تخم خیارین هریم دو ماشه مغز بادام مقشر تخم خشخاش سفید هریم چهار ماشه نبرات سرفید هفرت ماشره     

ال سه ماشه عوض مغز کدو و خیرارین داخرل   فیچهار ماشه شکر ق السوس ربکوفته بیخته به لعاب اسپغول جها سازند و گاهی 

مجررب و معمرول در   : اذیراقوذ فران یم ماشه نیرز افزاینرد   بلغمی باشد مویز منقی چهار ماشه زع   هکرده می شود و اگر سرف

سی عردد گرل   امراض صدر و ریه و سرفه و مانع انصباب نزله از سر بسو  اعضا خشخاش سفید مع پوست شرط نازده و تخم 

مقشر پنج مثقال عناب سپسرتان هریرم ده دانره ادویره را نیمکوفتره       السوس اصلهریم سه مثقال  گاوزبانبنفشه گل نیلوفر 

که جهت سرفه خشم  :شربت خشخاشآرند  بقوامجوشانیده صاف نموده نبات سفید سه وزن خواه بیست و پنج دام داخل کرده 

دوازده درم  السروس  اصلنج هریم سی درم خشخاش سفید و سیاه هریم صد درم بلو سل و منع نوازل مجرب تخم کاهو بزرا
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در پانصد درم آب طبخ دهند تا به دو صد درم آید صاف نموده لعاب اسپغول پنجاه ورم ترنجبین یا نبات صد درم داخرل کررده   

و بلغم پخته بره سرهولت برر مری آرد و     حار بی عدیل و قبض ندارد    هکه در نزله و سرف :لعوق شمعونآرند  بقوامبجوشانند و 

آورده  بقوامهمیشه معمول کتیرا صمغ عربی نشاسته مغز تخم کدو مغز بادام هریم دو توله قند سفید نیم رطل ادویه سوده قند 

ز اضافه یم توله افزایند و یا مغز بهدانه نی السوس اصلآرند بهترست و اگر  بقوامآمیزند و اگر قند را در عرق بیدمشم حل کرده 

پنج درم تخم خطمری بره    السوس اصلکه برا  سرفه نزلی بی نظیرست  :لعوق خشخاشکنند قو  تر گردد خوراک یم توله 

رم قنرد سرفید   با صد و بیست درسد دانه هریم هفت درم در دو صد و پنجاه درم آب شب تر کرده صبح بجوشانند تا به نصف 

رم نررم  خشخاش سفید خشخاش سریاه هریرم پرنج د   ه درم کتیرا چهار درم آورند پس مغز بهدانه صمغ عربی هریم س بقوام

 .سوده بیامیزند قدر شربت شش ماشه

 اقوال بعض مهره

او گویرد   ضرا یارقیقه باشد بد یا قوذات ساذجه و لعوقات خشخاشیه و لعابیه نضج دهند و    هشیخ می فرماید که اگر درینجا ماد

بر سر استعمال کنند و هر وقت و در شب خاصه حب نشاسرته زیرر زبران     دضماد انجیر افتکه اگر در منع او احتیاج به استعمال 

گیالنی و جرجانی و ایالقی و یاقوذا  ساده بخورند ترش و نه عفص باشد غرغره سازند ذنگاهدارند و به قوابض که نه طعم آنها 

ربت خشخاش و غرغره به آن است و از آنچه وقرت  می نویسد که آنچه نزله را منع کند و تغلیظ آن نمایند نوشیدن ش :مسیحی

دم یابند فصرد کننرد و      هخواب بدان غرغره کنند آب مطبوخ گل سرخ و عدس مقشر و خزنوب شامی است و اگر عالمت غلب

آرند لین بعمل    هخون به حسب قوت و زمان برآرند و تقلیل غاا نمایند و شراب ترک کنند و از خواب بر قفا حار نمایند و حقن

ا شرربت نیلروفر روغرن برادام     ی  هو هنگام صبح و یا قوذا و چاشتگاه ماءالشعیر که با سپستان و عناب پخته باشند به شربت بنفش

لعوق کتیرا که کتیرا نیم جزو مغز بادام دو جزء  ینبران چکانیده بنوشند و وقت خواب لعاب اسپغول با شکر بیاشامند و در نمیروزا

نریم درم   ونیهریم پنج درم اف السوس ربته کتیرا د بخورند و اگر سرفه افراط کند این حسب سعال نشاسسوده در جالب آمیزن

در لعاب اسپغول یا بهدانه حب ساخته وقت شب در دهن دارند و تخم خشخاش مدقوق بمویز منقی نافع است و این لعوق ابرن  

خم خطمی کتیرا صمغ عربی تخم خیار بهدانره هریرم   تخم خشخاش سیاه دو درم تدرم ماسویه نیز مفید تخم خشخاش است 

کوفتنی را کوفته در آب یا ران دو آثار یم شبانه روز ترر کررده      همقشر بست درم اسپغول پنج درم ادوی السوس اصلپنج درم 

کررده  بجوشانند و لعاب اسپغول و لعاب تخم خطمی علحده بگیرند و کتیرا و صمغ عربی علحده در نیم رطرل آب براران حرل    

آرند و اگر ماده غلیظ باشد هر صبح ماءالشعیر بره   بقوامبدارند و مطبوخ را مالیده صاف نموده آمیزند و نیم آثار شکر داخل کرده 

ا یر   هو یم کف باقال  مقشر یا اندک بنفش السوس اصلشربت بنفشه دهند و در ماءالشعیر وقت طبخ چهار درم خطمی دو درم 
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بنفشه در آب باقال مالیده صاف نموده نیمگرم بنوشند جائزست و تلیرین طبیعرت      هپنج درم خمیر روغن کدو داخل کنند و اگر

نمایند به اشیائی که مسخن نباشند مثل این مطبوخ که آن صالح است هرگاه مراده در صردر باشرد و حاجرت بره اسرهال افترد        

مقشر پنج درم انجیر زرد ده عدد در سه رطل آب  لسوسا اصلبنفشه چهار درم  ه عدد عناب و دوانه مویز منقی ده درمسپستان د

بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب    هده درم ترنجبین و پنج درم خمیر خیارشنبربپزند تا یم رطل بماند نصف اومع ده درم مغز 

و یرم مشرت   نیمکوفته پانزده درم مویز منفی ده درم کشم جر  السوس اصلبست عدد سپستان پنجاه عدد انجیر زرد سی عدد 

خشخاش سفید هفت درم تخم خطمی کتیرا بهدانه هریم پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا یم رطل بماند صاف نموده سره  

بنفشه حل کرده گرم کرده هر صبح بنوشند که نافع سعال نزلی حار و ملرین     هاوقیه ازین یا چهل درم گرفته با پنج درم خمیر

نیز بنوشند و این شربت نیز طین طبع است عناب سی عدد بنفشره  فاام یا روغن کدو قدر  طبع است و بعد دو ساعت روغن باد

بست درم هر دو را در یم نیم من آب بجوشانند تا به نیم من آید صاف نموده به قدر شصرت درم گرفتره ده درم مغرز فلروس     

فته بیخته بران پاشیده بنوشند و اگر در سینه کو گاوزبانو بست درم ترنجبین و ده درم شکرداران حل کنند و سه درم  خیارشنبر

سوزش و حرارتی باشد موم روغن از روغن مصفی و روغن گل ساخته و به آب خیار و کدو و آب خرفه مساو  تسرقیه داده بره   

نازلره از     هارمنی در حمام مفتح مسام و محلل ماد   هپارچه آلوده سرد کرده بر سینه گاارند و تراشیدن مو  سر و طال به بور

سر بسو  صدرست و گاهی برا  نزالت حاده لعوق خشخاش و دیگر تدابیر که در قول صاحب کامل مری آیرد اسرتعمال مری     

حار را این لعوق نافع ست مغز تخم خیار مغز بادام و تخم خطمری هرر واحرد شرش درم        همسیحی گوید که نزل ایضانمایند و 

مقشر کوفتره عنراب سپسرتان     السوس اصلرا کوفته به این مطبوخ بسرشند    هویصمغ عربی کتیرا نشاسته هر واحد سه درم اد

مویز منقی به آب شیرین بجوشانند تا پخته شود صاف نموده ادویه بیامیزند و قدر  از آن به روغن بادام بلیسند و اگر لهیرب و  

بوس سمید و آرد براقال روغرن برادام و    عطش باشد در مطبوخ بنفشه و در لعوق روغن کدو و لعاب اسپغول آمیزند و بحسو  س

خشخاش سفید غاا سازد و سینه را به قیروطی روغن شیرین و موم و کتیرا تمریخ نمایند و اگر زمانه سرفه دراز گردد از نشاسته 

به مغز تخم خیار مغز تخم کدو و تخم خشخاش مغز بادام مقشر باقال مساو  و نصف جمله بنات سفید سائیده  السوس ربکتیرا 

لعاب بهدانه حسب مفرطح سازند و دائم در دهن دارند و یا سپستان یم بعد دیگر  و بهدانه و کتیرا و صرمغ انردک انردک در    

ب سازند و چون کاهو سرشته ح   هبه عصار السوس ربدهن گاارند و اگر سرفه شدت کند از نشاسته و کتیرا و مغز تخم کدو و 

کند گردو کتیرا و صمغ عربی هر واحد بیست درم در آب بپزند تا آب مثل عسل گرد  سعال و خشونت صدر مع حرارت و التهاب

 :صراحب کامرل و جرامع   ند سر و بعده در آن روغن بنفشه و لعاب اسپغول بیامیزند و بر هم زنند تا هموار گردد و مداوم از آن بلی

   هلقوام اندازد باید که اشیا  که اعانت بر تنقیگویند که اگر سرفه از نزول ماده بسو  صدر و ریه باشد و مریض نفث معتدل ا
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صدر نمایند بدهند و این مطبوخ همین فائده دارد بگیرند عناب سپستان هر واحد یم کف مویز منقی بسرت درم انجیرر      هماد

ه درم در مقشر کوفته هر واحد پنج درم تخم خباز  و خطمی هر واحد چهار درم بنفشه س السوس اصل پرسیاوشانسفید ده عدد 

بنفشه پنج درم مالیده و روغن    هم رطل آید صاف نموده چهار اوقیه از آن بگیرند و در آن خمیری هسه رطل آب بجوشانند تا ب

آب سبوس و آرد باقال    هچقندر و اسفاناخ و خباز  و حریر   همثقال بر آن چکانیده نیمگرم بنوشند و غاا مزوریکبادام شیرین 

خراسانی و انجیر خشرم مرع برادام مقشررها مرع پسرته        و مویزر آن کراث شامی پخته باشند مع شکر بدهند یا ماءالشعیر که د

 خیارشرنبر بر نفث ماده اند و لعوق  معین بخورند و مسکه با شکر یا به عسل اگر حرارت نباشد بدهند که این جمله منقی صدر و

آب گرم بمالند و صاف نموده با قدر  قند یا عسل آتش نرم منعقرد  و در اندک  خیارشنبرنیز درین باب نافع است بگیرند فلوس 

   هد و در دهرن پرار  سازند و قدر  کتیرا و صمغ آلو سوده آمیزند و وقت حاجت با قدر  روغن برادام شریرین اسرتعمال نماینر    

غز تخم کردو و خرپرزه و   اف هر وقت بدارند و این حسب نیز استعمال کنند کتیرا صمغ آلو هر واحد دو درم مصریا م السوس رب

خیار هر واحد سه درم آرد باقال پنج درم فانیز برابر همه کوفته بیخته به لعاب بزر کتان سرشته حب مفر طح بسازند و زیر زبران  

نازله بسو  صدر رقیق حاد دائم السیالن باشد باید که فصرد قیفرال کننرد و بحسرب احتمرال قروت و          هنگاه دارند و اگر ماد

و زمان خون برآرند و ماءالشعیر غلیظ القوام که در آن عناب و خشخاش و سپستان غیر مدقوق پختره باشرند بره     مساعدت سن

خشخاش به اندک نشاسته و کتیرا و نبات ساخته دهنرد و لعروق خشرخاش معمرول        هشیر   هشربت خشخاش بدهند و حریر

ان آرد جوار  مع خشخاش و بادام مقشر ساخته و حسرا   نبه پوست او و شکر بخورانند و ب و شربت خشخاش معمول   هبادوی

نزالت حاده را بشکند تخم خشخاش سرفید   اش و کدر و عدس غاا سازند و این لعوقم   همعمول از اطریه و آرد عدس و مزور

ه درفرا نیرز   کوفته ده درم نشاسته کتیرا صمغ عربی هر واحد چهار درم مغز تخم کدو مغز بهدانه هر واحد سه درم باریم سرائید 

محلول به گالب سرشته استعمال کنند و این لعوق نیز نافع ست خشخاش مع پوست دیگر طل عناب پنجاه عدد سپستان صرد  

عدد جمله را در پنج رطل آب بجوشانند تا یم رطل بماند صاف نموده فانیا خراسانی یم رطل با میفنج یم رطل داخل کرده 

ایرن   ایضرا ید بعده کتیرا صمغ هر واحد هفت درم نشاسته پنج درم باریم سرائیده آمیزنرد و   لعوق آ بقوامبه آتش مالئم بپزند تا 

 السروس  اصرل لعوق نزالت حاره رقیقه نازله از سر بسو  سینه را نافع است بگیرند خشخاس فید و سیاه هرر واحرد بیسرت درم    

روز در پنج رطل آب بخیسانند بعده بپزند تا به  مقشر کوفته سی درم بهدانه تخم خطمی هر واحد پانزده درم جمله را یم شبانه

نصف آید و بر آن کتیرا هفت درم و صمغ عربی پنج درم و بهدانه پنج درم هر واحد خوب کوفته و شکر طبررز دو رطرل و نریم    

ی برداشرته  آرند تا مثرل لعروق گررد و در ظرفر     بقوامانداخته بر آتش معتدل بپزند و اگر حرارت زیاده نباشد مفخج داخل کنند و 

ندهد سر را به آبی که اندک  استعمال نمایند و اگر نزله شدت کند و آنچه از سر فرود آید رقیق باشد و این تدبیر در قطع او سود
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افیون در آن حل کرده باشند مالیده مو  آن بتراشند و گل مختوم یا گل ارمنی به آب بارتنگ سرشته برر سرر و پیشرانی طرال     

ه در آن خشخاش مع پوست کوفته و برگ مو رو پخته باشند بر سر بمالند تا دماغ بدان قوت یابرد و مراده   نمایند و روغن بید ک

غلیظ گردد و از آنچه همین فعل دارد حرف و سرگین کبوتر خشم و ثافسیات، چون باریم سائیده به آب اثل و بره آب بررگ   

و باقال پخته باشند استنشاق نمایند یا سنگ را گرم کرده در سرو سرشته بر سر طال سازند و بخار سرکه که در آن سبوس گندم 

سرکه که در آن سبوس جوشانیده باشند انداخته بر بخار آن انکساب نمایند و صندل و کافور بر اخگر گااشته بخار او استنشراق  

ماده غالباً وقت خرواب برر    کنند اگر حرارت قو  باشد و این جمله مخفف و مغلظ ماده اند و حتی االمکان خواب کم نمایند که

سینه می ریزد و بالین غیر مرتفع باشد و غاا حسو  معمول از نشاسته و آرد میده و غیره که ماکور شد دهند و اگر به این تدبیر 

بدهند که آن مغلظ موادست بگیرند خشخاش تازه با پوست یرم رطرل و در ده      هاصال  نپایرد لعوق خشخاش معمول بادوی

شانند تا بسه رطل آید صاف نموده عسل مصفی یم رطل و منفتج دو رطل اضافه کنند و اگر حرارت قو  باشرد  رطل آب بجو

لعوق آید پرس از آترش فررو گرفتره اقاقیرا مازوسرماق        بقوامفانیز عوض عسل گیرند و باز به آتش مالیم بجوشانند چندان که 

ائیده اضافه نموده برهم زننرد و بردارنرد و قرومی در آن قردر      لخیه التیس هر واحد یم درم باریم س   هزعفران گلنار عصار

افیون اضافه کرده اندک و اگر از این ماده منقطع نشود بخورات که در عالج زکام ماکور شرد تبخیرر نماینرد و اگرر از آن هرم      

شته که لعوق صبیبان با بعد بیان قول صاحب کامل در شر  قانون نو :حکیم علیمنقطع نگردد بر سر داغ دهند و آن خطر دارد 

و کتیرا و فانیا و بهدانره و صرمغ یرم یرم جرزو       السوس اصلشیر زنان و شیر خر برا  خشونت صدر و حرارت بدهند و یا از 

خشخاش یم نیم جزو نشاسته نیم جزو معجون سازند و بلیسند و جائز است که از آن قرص یا حب سازند و اسرتعمال کننرد و   

تغلیظ ماده نماید خوردن خشخاش است بهر طریقی که باشد و کالم اگر از آن ناطف و حلوا به روغرن   آنچه نزله را منع کند و

بادام بسازند و نشوقات ماکور در باب زکام حاد استعمال نمایند و به استنشاق گالب تعهد کنند و بخور به باقال که در سرکه نرر  

ن قوت جال و دفع نزله و آرد باقال بدهند که در آ   هور نمایند و حریرکرده باشند و به شکر و سندروس و صندل و زعفران و کاف

نیز در آن اضافه نمایند و روغن بادام و به شکر طبرز و اندازند و طبیخ عدس یم دو روغن بادام که  امانت برنفث ست و نشاسته

ت و ماهی شدید البیاض به روغن بادام بریان بیضه نیمبرش تر خواهند زردهیقو بر آن قدر  کتیرا پاشیده باشند بدهند و اگر غاا

ن بادام و جو منتشر و خشخاش سفید و روغ از باقال خشم خورانند و آب باقال به روغن بادام و حسو  متحد کشنیزو آرد جو و 

ءالسرکر و  جرالب و ما  مانی یا کدو مع فراریح و اطویه نافع است و شربت ایشان شرربت بنفشره و  ی هشیرنی و فانیز بسازند و بقل

  آب گرم و تعزعز بره آن اسرت و   معین بر سرعت نفت است او امت تجر و آب انار شیرین است و از آنچه نافع نزله و میفتخیج

ارمنری در     هگردد مو  سر تراشریده برور   منع او از سیالن می نماید و اگر امرشتدگرفتن حبوب سعال دور دهن تغلیظ ماده و 
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درشت بمالند تا سرخ شود و اگر کفایت نکند خردل سوده مطبروخ انجیرر      هلد سرخ گردد و به خرقحمام بدان بمالند تا آنکه ج

وضع شیون و خصوصراً آنچره برر    طال نمایند و بگاارند تا آبله ها افتد پس زمانی طویل مندمل شدن ندهند و یا به م   هسرشت

طر است و این عالج جمیع نزالت را که از سر بسرو   فوق یا نوخ ست داغ دهند لیکن داغ خفیف بدهند که در آن خ وسط سر

صدر و معده چشم نازل شوند نفع می کند و عمل جید مقرون تجربه است لیکن بدانند که این تدابیر به کمال تردبر و مراعرات   

در عرالج از   مزاج استعمال نمایند که حاد مزاج بدان ضرر می یابد و بیشتر در آن خوف حدوث سرسام لهاا گفته اند که تردریج 

   هال نزلی امالر عاسهل با قو  نمایند تا آنکه آخر عالج طال به خردل بعد از آن داغ باشد بعضی متأخرین می نویسند که در س

خشم  کشنیزریه بدیا قوذا بماءالشعیر بر تخم خشخاش و    هماده معطسات به سو  بینی کنند و منع نزله از نزول بسو  قصب

پوست خشخاش و بیخ لفا  نمایند و خوردن اندکی فلونیا در حبس نزله بغایت نرافع و غرغرره بمطبروخ    و غرغره بمغلظات مثل 

عدس و عناب و سپستان و خطمی و خباز  و خشخاش مع پوست او نیز به تغلیظ حبس نزله مینماید و بساست که مضمضه به 

قشر کوفته و برگ آس و تخم کراهو و گرل سررخ    لبنج و باقال  مطبیخ پوست خشخاش و بزراغر و بآب یخ نفع می کند و غر

همین عمل دارد و تناول تخم خشخاش کوفته اندک اندک با شکر نیز مفید و دیگر مطفیات و مغلظات مثل آب خرفره براد یرا    

وب مغلظ مواد که در آن مخدرات باشد در دهن نگاهداشتن مفید است و از آنجمله ایرن حرب   استعمال نمایند و حب قوذا  ساده

باقال  مقشر کوفته بیخته به  مقشر ت تخم خشخاش پوست خشخاش نشاسته کتیرا صمغ عربی گل ارمنی مغز بادام شیریناس

لعاب اسپغول سرشته جها سازند و مدام در دهن دارند و لعاب او فرو برند و غاا از بقول بارده مثل اسفاناخ و کدو و قطف و خیار 

ه مغز بادام شیرین و اسفاناخ و باقال  مقشر مهر اپخته روغن بادام روغن تخرم کردو و   ماش ب   هو خرفه با روغن بادام و مزور

مسجو و نبات و روغن کدو سازند و اگر    هشیر   هوجر منتشر و باقال و نشاسته و آب سبوس و یا از نشاست   هماءالشعیر حریر

و رقت نزله بسیار باشد ماءالشعیر با سرطان نهرر   طبیعت نرم باشد پست به شربت حسب الناس و لطریه بخورانند و اگر عدت 

 .ته باشند طبخ نموده بدهندسشستر و نمم که اطراف آنرا بریده و به آب خاک

 ردسرفه نزلی با عالج

و ماکور شد بکار برنرد و تنقیره   رب س می ماند آنچه بهر نزله بارد و به بحث زکام وبته غلیظ تر و لزج شده محاین در ری ماده و

ازله بسو  ریه و صدر بعد نضج نمایند و اما نزله از ریه و صردر بره طررف بینری و تقویرت راس و تسرخین آن کننرد و        ضول ن

مرویز   گاوزبران شرود یرا    زوفا  خشم جوشانیده شکر سفید داخل کرده بنوشند تا نضج ظاهر پرسیاوشانسپستان  السوس اصل

کنار یم یم توله و غیر نج و کوبض شکر داخل کنند و از بزرالنفشه عوزرد سبوس گندم عوض سپستان و شربت ب منقی انجیر

بهر تلطیف و نضج مراده   آن برا  حبس نزله غرغره نمایند و حسب الشفا مجرب است و اگر غلط ماده و برودت آن زیاده باشد
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  حب ها سراخته در  فلفل سیاه شکر مساو السوس ربایرسا جوشانیده عسل آمیخته بنوشند و از  السوس اصلجلسه  زوفا انجیر

سپستان جو مقشر جوشانیده ترنجبین روغن بادام داخل کررده بدهنرد و غراا     السوس اصلدهن دارند و اگر در سینه حرارت بود 

برا  سرفه و نزله و بلغم سینه و تپ گلو  سبز یم توله صمغ عربی  ایضاماش مع نخود مساو  به مغز بادام دهند و    همزور

زوفا  خشم بیخ بادیان هریم سه ماشه جوشانیده شربت اعجاز دو توله داخل کرده معمرول اسرت و    پرسیاوشان السوس اصل

زوفرا  خشرم جوشرانیده شرربت بنفشره داخرل کررده دهنرد و یرا           السروس  اصلسیاوشان برا  این سرفه مویز منقی پر ضاای

گاوزبران اسرطوخودوس دارچینری هریرم     بادیان اسطوخودوس گل بنفشه جوشانیده نبات داخل کرده بنوشند و یا  السوس اصل

و درم پوست خشرخاش یرم    السوس اصلچهار ماشه جوشانیده نبات حل کرده بدهند و اگر گاوزبان بادیان هریم چهار ماشه 

عدد صمغ عربی نیم درم سپستان یازده عدد تخم خطمی یم درم مویز منقی یازده دانه جوشانیده نبات یم توله داخرل کررده   

منقی و خطمی داخل کرده می شرود و   و مویزت و گاهی در این نسخه سبوس گندم یم توله عوض بادیان بنوشند مجرب اس

مقشیر نیمکوفته  السوس اصلسیاوشان پر گاوزبانبرا  سرفه شدید  ضایااگر با ضیق نفس باشد تخم کتان له برسا زیاده کنند و 

زعفران اضافه کنند باز تخرم خطمری      هخل کرده دهند بعدجوش داده شربت بنفشه دا الثعلب عنبهریم چهار ماشه در عرق 

ل گاوزبان سه ماشه بنفشه چهار ماشه گ گاوزبانخباز  بعده کوکنار افزایند و یا حب جدوار افیونی خورده ابریشم خام سه ماشه 

 گاوزبران چری خرر و   سیاوشان هریم چهار ماشه جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده دهنرد و در آخرر روز دارچینری االی   زوفا پر

جوشانیده شربت بنفشه حل کرده بدهند و اگر با رطوبت معده باشد بر شعثایم سرخ به جوارش مصطکی شش ماشره سرشرته   

دانه هیل سه ماشه شربت بنفشه دو توله بنوشند و اگر بلغم در سرفه بر    هچهار ماشه شیر السوس اصل   هبخورند باالیش شیر

   هفلفل یم عدد برا  تقویت معده و محافظت معدسطوخودوس جوشانیده نبات دهند دارر فلفل ادا السوس اصلنیاید سپستان 

مرویز   الثعلرب  عنرب بارد از ضرر پستان که مضعف معده است و برا  تقطیع بلقم داخل کنند و اگر مشارکت جگر و طحال باشد 

   هص گرل سروده پاشریده بنوشرند و جوشراند     بیخ سوسن زوفا  خشم جوشانیده نبات سفید داخل کرده قر پرسیاوشانمنقی 

 السروس  اصرل نزلی باردست یرا     هکنار جوش داده نبات داخل کرده نیز مفید سرفتخم خطمی خباز  زعفران کو السوس اصل

بجهرت     هکه دادن جوشانده بطرور قهرو   بدانند دارچینی جوشاینده نبات حل کرده بدهند و گاوزبانخطمی خباز  مویز منقی 

س نزله نیز ضم بایرد کررد مرثالً اسرطوخودوس سربوس گنردم       و نیز معمول است و اینجا دوا  حاببارد از دماغ ریز نضج نزله 

هیل اسطوخودوس سبوس گندم جوشرانیده نبرات داخرل       هدارچینی و غیره دهند و یا دارچینی بادیان خطائی چا  خطائی دان

هر یرم چهرار ماشره     السوس اصل گاوزبانالزج معمول است و یا  غلیظ   هکرده بدهند که برا  تحلیل و تقطیع و تلطیف ماد

کاکراسنگی دو ماشه سبوس گندم چهار ماشه نبات دو توله جوشانیده و گاهی ابریشم نیز می افزاینرد و گراهی در مرزاج نزلری     
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نبرات تولره    مراقی برا  تقویت معده و سرو جا  رطوبت سینه االیچی سه ماشه بادیان چهار ماشه سبوس گندم شرش ماسره  

مرزمن چروب      ههریم چهار ماشه می افزایند و گاهی در سرف گاوزبان السوس اصلجوشانیده جرعه جرعه می دهند و گاهی 

پانزده توله شب خیسانیده صبح جوشانیده چون نصف باند می نوشانند و براقی نسرخه هرا      گاوزبانچینی چهار ماشه در عرق 

اش حاد و یرا قروذا    خشخ   هائی و خمیرططریق قهوه بدهند و حب سالرس و حب عجوشانده که مسطور شد اگر خواهند به 

البنج معمولی و تریاق النزه و لعوق بزرشعثا و حسب جدوار د است و بروف سرخ و شربت زوفا و اعجاز همه مفیعلو  خانی و سف

تحجرر آن نفرث ظراهر نشرود پیره       کند و به سبب غلظ ماده و ه معمول است و هرگاه سرفه شدتبرا  حبس نزله بارد همیش

مسرتعد   را بز و روغن یا سیمن هر دو را بر آتش گاارند تا جوش زند بر سینه بمالند تا سینه را نرم کند و اخالط کثیفره    هگرد

دفع سازد و اسطوخودوس هد و چند آن عسل مصطی پرورده نمایند و هر شب سه مثقال آنرا برا فاوانیرا و مصرطکی و مرکری     

رنجبویه چهار اوقیه بیاشامند و یا مغز بادام و پنبه دانه و قرطم هر واحد یرم تولره   انگ نرم سوده آمیخته به آب بادد هریم دو

هریم هفت ماشه بزرالبنج پنج ماشه پوست خشرخاش صرمغ عربری هریرم      گاوزبانسیاوشان بیخ کرفس برگ پر السوس رب

البنج پوسرت  دارند و این غرغره نیز مفیرد برزر   نخود بسته در دهان چهار ماشه سائیده به ترنجبین سه توله سرشته حب ها بقدر

آن و کبروتر بچره بره       ههریم نه ماشه و غاا گوشت مرغ و جوج الثعلب عنب السوس اصلخشخاش گلنار عابه عدس مسلم 

فایند یا عسل مصفی  روغن گاو و مصالح گرم بریان یا شوربا  آنها یا نخوداب مطیب اندک روغن و دارچینی و غیره و اطریه با

نیز نافع است و از فوا که انجیر خشم و مغز گروگان و بادام نمم سود دهند و ماءالعسل تنها یا با فادیه حسب حاجرت عروض   

سر تراشیده بران خردل سوده و ثافسیا و سرگین کبوتر با عسل انجیر مطبوخ سرشته طال نمایند تا آنکه آبلره   مو و آب بدهند 

 .دمل شدن ندهند و اگر این تدبیر نیز سود  نبخشد باید که بر سر دو داغ نهندبه هم رسد و من

 ستنزله بارد باشد و همواره معمول  ونانیه نافع سرفه که ازی  هذکر بعض ادویه مرکب

 که به جهت سرفه و نزله مجرب افیون یم توله زعفران دارچینی زنجبیل مقل صمغ عربی کتیرا هر واحد یم نیم :ب جدوارح

مغز با دام شکر تیغال جدوار عنبر اشهب مروارید سوده و اگرر نباشرد زهرر مهرره      سباسه تخ خشخاش مغز بهدانهب ماشه جوزبوا

مزمنه که مانع خواب باشد افیون نیم ماشه    هبرا  سرف :ب سالرسحسوده هر واحد یم ماشه حب سازند شربت حسب مزاج 

یرم دو حرب و بره     مکی هریم دو ماشه حب برابر فلفل بسازند بجوانمر وسالس ربسائله کند    هصمغ عربی یم ماشه میع

 ایت نافع زرواند حرج افیون هریم یکمثقرال که در سرفه و عنیق به غ :حب عطائیطفل نصف یا ربع حسب سن و سال بدهند 

استعمال نمایند مناسبه    هسائله کندر مرصاف هریم سه مثقال حب ها ساخته از دانگی تا نیم مثقال با شرب   هملم البطم میع

که در نزله و سرفه مجرب و تقویت معده کند و قبض نسازد پوست خشخاش هشت توله قرنفل یم توله  :خمیره خشخاش حار
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تخم خشخاش و مغز برادام     هجو کوب نموده جوشانیده صاف کرده شیر همه را دارچینی جوز بواهر یم نیم توله الطیب سنبل

آرند و در آخر زعفران دو ماشه در بید مشم سوده حل کنند و اگرر   بقوامماکور برآورده با نبات سفید  هریم هشت توله در آب

 :قوزایرا قبض بسیار بود دو توله بنفشه در جوش داخل نمایند و اگر در آخر یم ماشه و یم ماشه عنبر داخل کنند بهتر باشرد و  

مقشر هریم پنج توله تخم خطمی چهار درم بیخ بادیان  السوس اصل تألیف علو  خان برا  سرفه و ضیق بارد نزلی مویز منقی

ذوا  خشم اسطوخودوس هر یم نه ماشه بزرالبنج عود صلیب هریم نیم توله پوست خشخاش مع تخم  پرسیاوشانیم توله 

د بعرده مصرطکی   آرنر  بقروام ده توله در آب باران یم شبانه روز تر کرده بجوشانند و صاف کرده با نبات سفید سره وزن ادویره   

بار و بر سرینه و مفیرد      همانع نزول نزل :لعوق بزرالبنجزعفران دارچینی هریم سه ماشه کوفته بیخته در آن آمیخته نگاهدارند 

زنجبیل هر واحد یرم تلروه مشرم     و سرفه و مقو  دماغ و معمول و مجرب بزرالبنج دو توله زعفران فلفل گرد دارچینی فلفل

ئیده و شهد نیم آثار شهد گرم کرده ادویره سرا   ددار فلفل هریم سه ماشه جوز بوا یکعحد شش ماشه دقرحا مصطکی هر واعاقر

هریم دو درم زوفا  خشم  پرسیاوشانمقشر بادیان تخم خطمی  السوس اصلنافع  آمیزند خوراک دو ماشه شربت کر و زنباب

ده عدد با پا و سیر شکر سفید بدستور شرربت  زیاپستان سی درم پوست خشخاش مع تخم حلبه تخم کتان هر واحد یم درم س

پستان سی عدد بادیان تخم خطمی هر واحد یم توله سپوست خشخاش مع تخم سی عدد  :لعوق خشخاشسازند که مفیدست 

مقشرر دو درم صرمغ    السروس  اصلآرند و بعده  بقوامچون نصف بماند صاف کرده در پا و آثار شکر  آب جوش دهند در نیم آثار

تالیف حکیم غالم  :لعوقدرم کیترا نیم درم سائیده آمیزند و وقت خواب و صبح به قدر دو توله بخورند که نافع است عربی یم 

مقشر مویز منقی هریم چهار درم پوست خشخاش مع تخم هفت عدد سپستان هفت  السوس اصلاست  دهندامام که خیلی سو

تخرم خطمری    گاوزبران  الطیب سنبلیاوشان تخم جلسه هریم دو درم سدرم انجیر پنج عدد بیخ بادیان پرده عدد بزر کتان سه 

بنفشه بیخ سوسن بادیان زوفا  خشم هر واحد یم درم همه را در سه پا و آب بجوشانند هرگاه که پا و آثار بماند صاف نموده 

عربی صمغ  السوس ربدو درم  آرند بعده مغز بادام نشاسته مغز چلخوره هریم چهار درم کاکرا سنگی بقوامم پا و قند سفید ی هب

 .تا دو مثقال بخورند یکمثقالکی ماشه سائیده آمیزند و یم درم دار فلفل نیم درم مرم

 

 ذکر بعض ادویه هندیه که درین نو  سرفه نافع است

بسیار می  مرغ نیز فائده   هاگر مرمکی صمغ عربی کتیرا سائیده به شهد آمیخته بلیسند سرفه نزلی را مفیدست و مرمکی با زرد

کند دیگر تخم تانوره دار فلفل هر دو مساو  کوفته بیخته به آب صمغ عربی حسب به قدر نخود بندند و یکی بدهند که مجرب 
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است دیگر فلفل دار فلفل مغز کره به نحوه تخم کتانی سهاگه بویان کتمه سفید هر واحد یم درم افیون نیم ورم کوفته بیختره  

ه حسب به قدر فلفل بندند و شب در دهن دارند دیگر قدر  خشخاش بریران کررده سرائیده برا     مکپاس به آب ادرک طول کرد

قدر  نمم الهور  و اندکی فلفل گرد آمیخته نگهدارند و به قدر یم ماشه در روز  دو سه بار خورند دیگر پوست خشرخاش  

ه بماند صاف نموده وقت خواب بنوشند مشروط چهار عدد نمم الهور  دو ماشه در یم نیم پا و آب بجوشانند چون سوم حص

م دو ماشه نمم انداخته صاف نموده بنوشند دیگر پوست درخت به برول یرم   ی هدیگر گندم چهار درم در پا و آثار آب جوشانید

دام در پا و آثار آب بجوشانند وقتی که سوم حصه بماند صاف نموده بنوشند و یم هفته بعمل آرند دیگر دارچینی فلفل پوسرت  

یله قرنفل هریم یم جزو کهنه سفید چهار جزو کوفته به آب مطبوخ پوست مغیالن حبها ساخته استعمال نمایند که مجرب هل

م ماشره  ی هرا نیز نافع دیگر زعفران به سباسه زرد بنا و جدوار فلفل سیاه قرنفل هریم دو ماشه تخم وحتور النفس ضیقاست و 

یم دو توله در آب  ر جوز ماثل چهار عدد اجو این خراسانی برگ بنگ هربمند دیگر تحبوب ساخته استعمال نمایقند سیاه برابر 

پا و سیز بجوشانند چون آب به نصف رسد صاف نموده مویز منقی چهل عدد انداخته باز بجوشانند تا خشم شود هر روز چهارم 

 بارد   هنوشته که در نزل :اق شیخ الرئیسااقوال بعض حنزلی بار و حار هر دو مجرب است    همویز خرده باشند که برا  سرف

رو  حب میعه معروف است و    همع مرو زعفران و غیره نافع است و هم او گوید که از حبوب مجربه مسکن سعال کهن یاقوذاذ

مغرز  برزرالبنج شرش جرزو     ضرا یاو اسارون و افیون مساو  و از آن حبها ساخته در دهن دارند و  جندبیدستربگیرند میعه و  ضایا

افیون و فلفل هر واحد نیم اوقیه روغن بلسران   و میعه مر ضایاچلغوزه سه جزو زعفران یم جزو به مبفتح سرشته حب سازند و 

دو مثقرال   السروس  ربکه این حب میعه مستعمل جرالینوس اسرت    گویندزعفران هر واحد دو درم به قدر کرسنه حب سازند و 

م نیم مثقال بعقید انگور سرشه حب سازند و یکی از آن بدهنرد کره سررفه را سراکن     افیون زعفران مرمکی هرکدا کمثقالی همیع

گوید که اگر سعال و نزله از برودت باشد گلقند  :ابوسهلگرداند و خواب آورد راز  گوید که اگر حرارت باشد میعه را ساقط کنند 

روغن بادام شیرین استعمال کنند و سینه را به موم سیاوشان و بیخ بادیان و و پر السوس اصلو  و مویزخ انجیر عسلی باب مطبو

سرخ که در روغن نرگس یا روغن سوسن گداخته باشند بمالند و آب بادیان سبز مروق با شکر طبرز بنوشند پس اگر کهنه گردد 

ند و اگرر برا   سر یبلآورده بیامیزنرد و   بقوامکرده بزر کتان اندک بریان کرده سائیده و انجیر را جوشانیده صاف نموده عسل داخل 

سائله و عسل با هم    هپودینه و تخم ترب و صمغ بطم و میع یا رطوبت غلیظ الزج باشد اندک فلفل سرمه سا نموده بیامیزند و

مری   :گیالنیسرشته استعمال کنند و انجیر خشم باجوز برا  سعال مزمن باشد که از آن رطوبت غلیظ الزج برآید تناول نمایند 

گرم یا بجا ورس گرم است تا    هغلیظ که از سر بسو  ریه نازل شود تکیه سر به پارچ   هعال حادث از مادنویسد که عالج س

آنکه گرمی او بفور دماغ برسد که در اکثر به این منقطع می گردد و انکباب بر بخار شراب که در آن سنگ گرم انداخته باشند و 
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و انیسون و قسط بپویند و ماءالعسل و مطبوخ زوفا بنوشرند و برزر کتران     برا  جاب ماده از حنم بسو  منحزین شو نیز بریان

ل و لعوق کرنرب اسرتعمال   تنها یا با قدر  فلفل بدهند و لعوقات مجفف مثل لعوق کندر و لعوق عنص   هبریان به عسل سرشت

اس بغیرر اسرخان مری نمایرد     ا به عسل سرشته صبح و شام خوردن نفع می کند و آنچه قطع سیالن و تقویت رنمایند و قرومائ

یم درم است از دو ورم تا سه درم از آن بخورند و حمرام اسرتعمال نکننرد     السوس ربسه درم تربد دو درم  مغسولحسب صبر 

مگر بعد نضج و بدن و قومین و جمیع مفاصل بدن و ناف و مقعد را به روغن گرم بمالند و غاا  آنها به آب سبوس و عسرل و  

بسرو  دمراغ    معرده  اده ازگوید که سعال نزلی که از قصاعد بر  باید ساخت دهم او چه ورز کام بارد ماکور شدو بدان روغن بادام

معده به قی و اسهال و تقویت معده است صاحب کامل و جرامع گوینرد کره       هداغدار او بسو  ریه و صدر باشد عالجش تنقی

ر گردد باید که به تدبیر مسخن ملطف و مقطع و منفری از اغایره و   او دشوا بار و غلیظ لزج باشد که نفث   هماد هرگاه سعال از

و تیهو و ندر و مطبخن بزیت و مر  و صعتر و کمون باشد یا نخوداب بزیرت و   اجادویه پردازند اما اغایه خبز خشکار و لحم در

ما  شور به اندک خرونی تناول نمایند و گر که عسل و سکنجبین که آن عسل یا بس ست شبت و دارچینی و خولنجان و باید

بخورند نفع یابند و وسلق مطیب بحل و مر  و زیت و خردل و ترب و کراث شامی بریان و مانند آن مفیرد و پسرته و چلغروزه    

 معتدل در حمام بعد ریاضتمویز منقی بخورند و احیاناً بادام تلخ خورند و شراب کهنه معتدل المزاج بنوشند و تقلیل غاا نمایند و 

سرت عردد   غاا داخل شوند و استعمال هوا زیاده از آب نمایند و اما ادویه باید که ماءالزوفا بدهند به این طور که عنراب ب  و قبل

مقشر کوفته بنفشه تخرم خطمری خبراز      السوس اصل پرسیاوشانانجیر سفید ده دانه درم ست سپستان سی عدد مویز منقی ب

قا  اوزوفا  خشم هریم سه قدم زراوند مد حرج مصطکی عنصل بریان هرر  قنفوریون غلیظ هر واحد چهارم درم بیخ از خرون

چهل درم از آن با یرم   روز م رطل آید صاف نموده هری هواحد دو درم همه را در چهار رطل آب به آتش مالیم بجوشانند تا ب

موده بنوشند آن ریخته نیمگرم ن معجون قفی مالیده و یم درم روغن بادام شیرین و یم درم روغن بادام تلخ بر یکمثقالدرم تا 

مسهل بلغم و اخالط غلیظ بدهند و ایرن     هبعمل آرند و چون خلط نضج و تلطیف یابد ادوی ا پنج روزی زو به این نو  تا سه رو

تخرم کررفس هرر     دانگ نمم سیاه دو دانگ شحم حنظلحب درین باب نافع است بگیرند تربد سفید یم درم غاریقون چهار 

و ایرن حرب نیرز     سرت  م کوفته بیخته به آب سرشته حبها سازند و به آب نیمگرم استعمال نمایند و این یم شربتواحد ربع در

شخم حنظل انرزوت هرکردام نریم دره     السوس ربمسهل بلغم و از اول قو  است تربد سفید غاریقون المارج فیقرا هریم درم 

تی دو نیم درم تا سه درم به آب گرم و بعد از آن بره اسرتعمال   هرکدام یم دانگ کوفته بیخته حب سازند شرب ه گلرخنمم سیا

م دو برار  ی هباشد قی به آب ترب و سکنجبین و آب گرم در هر هفت ن عسلی بزود  مداومت کنند و اگر زمانه تابستانسکنجبی

کتان برا عسرل سرشرته     تخم و لعوق فضول نمایند و آب سرد بسیار نباید خورد در اکثر اوقات ماءالعسل بنوشند   هبحسب غلب
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بدهند و اگر قدر  فلفل سیاه اضافه نمایند بهتر باشد و اگر غلظ ماده و برودت آن زیاده باشد این لعوق استعمال نماینرد جرزام   

و عسرل لبنری   کتان بریان یم جزو کند نه نصف جزو قرومانا زیره سیاه هرکدام ربع جزو همه را کوفته بیخته به عسل مگرس  

یع یم ملعقه از آن نهار بخورند و مثل آن وقت خواب به شب استعمال نمایند که در تقطرشند و هر روز مقدار هرکدام جزو  بس

در قول گیالنی گاشت ماتع سیالن نرازل از سرر   ست  مغسولو حب صبر غایت قو  النفع است بلغم غلیظ سینه و تلطیف آن ب

ان هریرم دو   یون بادیدرم افب الرشاد ده درم شو نیز چهار ند حاین منصوف نیز هر بامداد بدهبسو  صدر بغیر حرارت است و 

برا یرم    یکمثقرال نهر  صقر فارسی هر واحد سه درم کوفته بیخته هر روز یم درم تا    هپودین مثقال یمدرم زراوند و خرج 

وزن زراونرد  قرال نیرز داخرل سرت و     بعضی نسخه اسرطوخودوس دو مث  در اوقیه سکنجبین عسلی ممزوج به آب گرم بخورند و

نرگس بمالند و صبح به آبی که  ای و هر شب سینه مریض به روغن سوسن یکمثقالحرج دو مثقال و پودینه و صفر هر واحد مد

سرخن و     هدر آن بابونه و اکلیل و هر نجاسف و مرز به خوش پخته باشند نیمگرم بشونید و تکمیدراس بجاورس گرم و پارچر 

سنگ گرم انداخته باشد بعمل آرند و ببوئیدن شونیز و امثرال آن مراده را بره منخررین بکشرند      انکباب بر بخار شراب که در آن 

اسرت پرس    النفس ضیق  بود سببش نزله باشد و عالمتش به بود بارد ماد سوءمزاجنویسند سرفه که از  می :جرجانی و ایالقی

آید به حسب غاریقون کنند و هر صربح ایرن مطبروخ     رعایت قانونی که در عالج آنها ماکور شد باید کرد و اگر حاجت به تنقیه

بیخ  پرسیاوشان السوس اصلچهل ورم با پنج ورم حلنجبین و دو ورم روغن بادام بدهند انجیر زرد مویز منقی هریم چهل عدد 

به روغن بادام بادیان هریم هفت درم همه را در دو من آب بپزند تا نصف بماند صاف نموده نگاهدارند و اگر ماده غلیظ تر باشد 

شم جو درین مطبوخ بپزند و اگر حرارت و خشونت زیاده باشد ماءالشعیر کتلخ بنوشند و اگر در سینه اندکی حرارت باشد قدر  

مقشر پخته باشند بدهند لریکن ماءالشرعیر کسری را     السوس اصلکه در آن چهارم کشم جو نخود و یکدرم بادیان و چهار درم 

   هنگردد و این شربت زوفارین نو  سرفه موافق است انجیر شکر  ده دانه مویز منقی ده درم جلسر دهند که در معده او ترش 

م ی هزوفا  خشم فراسیون هریم پنج درم همه را در سه من آب بپزند تا ب السوس اصل پرسیاوشانمغول بادیان تخم کرفس 

زوفرا  خشرم    السوس ربعجون زوفا آمیخته بدهند ل ازین مسی درم از آن گرم کنند و دو مثقامن آید صاف نموده هر صبح 

هریم ده درم قرومانا فلفل هریم سه درم مغز بادام تلخ زراوند مد حرج هریم پنج درم و در بعضی نسخه ایرسا و  پرسیاوشان

ماده  حرف هریم پنج ورم نیز داخل کرده همه را کوفته بیخته به شهد مصطفی بسرشند و این معجون نیز سینه را پاک کند و

ور خردل قرومانا فلفل انیسون تخم انجره مساو  باشد مصفی بدست السوس اصلنضج دهد بگیرند زوفا  خشم پودینه را غلیظ 

کی مغرز  پنج ورم فلفل قرومانا مر م السوس ربغلیظ نماید    هسینه از ماد معجون سازند شربت یم ملعقه و این حب نیز تنقیه

درم بعسل سرشته حسب سازند و پیوسته در دهان دارند و آنرا که به شب آرام نیاید این حب یت یم بادام تلخ هریم دو درم حل
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ریران  بسائله کندر مساو  افیون ربع درم حب ها بقدر دانگی ساخته به شب در دهن دارند و از تخم کتران     همفیدست مرصیع

هی یا تخم ترب عوض فلفل کنند روا باشد و یرا  کو   هدو جزو فاغل یم جزو به عسل مصفی سرشته لعوق سازند و اگر پودین

عسل آمیزند و بکاربرند و قطران با نگبین سرشته نافع و صبر سقوط می به شهد سرشرته  بجاو شیر خردل مغز بادام تلخ مساو  

سرائله     هعیسی صاربخت نافع بگیرند و بادام تلخ هفت درم برار زرد میعر     هدر دهن داشتن مفید است و این معجون به نسخ

چهار درم فلفل ده عدد و  پرسیاوشانهریم چهار ورم زعفران جا و شیر هریم دو درم بعسل بسرشند و این لعوق نیز از دست 

مغز چلغوزه دو اوقیه ناردین یکدرم عسل و روغن چندان که بدان سرشته شود و این لعوق نیز نفع می کند بارزد جلسه هریرم  

مرمکی مغز بادام تلخ هریم چهار درم به شهد بسرشند و لعوق سیر نیز سینه را پاک کند و شیر جاو سه درم زعفران یم درم و 

 .استفراغ با یارج فیقراور و فس صواب بود   هو فلفل و فانیا مساو السوس ربکاا حسب السعال مرتب از 

 رطوبی عالج سرفه

زوفا  خشم بادیان بیخ  پرسیاوشانقو  تر خواهند  زرد مویز منقی نبات سفید جوشانیده بدهند و اگر مقشر انجیر السوس اصل

نقیه و خمیره بنفشه به آب گرم بخورند و بعد نضج ماده به مسهل بلغم و حب غاریقون ت فازوبادیان تخم کرفس افزاینده شربت 

مری کننرد و ایرارج    مسهالت این داخل در و ترس و سپستان و ریوند خطائی و شربت و نیاز نیز  گاوزبانو  سانمایند و زوفاه ایر

رم انجیر زرد ده عردد مرویز   مقشر کوفته سه د السوس اصلروفس ور نیباب نافع ترین مسهالت است و یا سنا  مکی پنج ورم 

بنفشه هر واحد سه درم عناب سپستان هر واحد ده عردد در سره رطرل آب     گل زوفا پرسیاوشانه درم بادیان خباز  منقی پانزد

و ترنجبین و شکر هر واحد ده درم مالیده صاف نمروده روغرن برادام     خیارشنبرده فلوس نموصاف بجوشانند تا یم رطل بماند 

درم بادیان فلفل قرومانا مغز بادام تلخ هر واحد دو درم حلیتت پنج  السوس ربداخل کرده بنوشند و این حب زیر زبان نگاهدارند 

زند و تخرم تررب   سرا گوشت مررغ بره مغرز برادام و قررطم      یم درم کوفته بیخته به عسل حبوب مفرطح سازند و غاا نخوداب 

لعوق عنصل که در  جوشانیده صاف نموده شهد آمیزند و نوشیده قی کنند و جهت نشف رطوبات لعوقات گرم مثل السوس اصلو

عربی  ایت نافع استهال نمایند و حسب حکیم محمد زمان همراه مطبوخ مناسب بدهند و یا ایر ساو زو فاصمغتلطیف و تحلیل بغ

انیسون مرصطکی هریم پنج ماشه مغز بادام مغز هندوانه هریم یم توله در عسل سرشته حرب هرا    السوس اصل السوس رب

ساختند بدهند و مطبوخ الصل السوس خطمی بادیان هریم چهار ماشه انجیر زرد و چهار عدد اسطوره سه ماشه برا شرهد نیرز    

کرده دادن نیرز  چینی بادیان هریم چهار ماشه جوشانیده گلقند دو توله داخل بلغمی و کوتاهی نفس را نافع است و دار   هسرف

سفید چهار ماشره نبرات      هزیر   هجوشانیده شیر الثعلب عنببعرق  زوفا  خشم مویز منقی دارچینی السوس اصل مفید و کاا

له اینجا ممنو  است و معجون زوفا از عفونت بغلم نافع که همه ملطفات است و جالسات نز مکدر ه و بولفداخل کرده برا  سر
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خشم ایرسا مغز بادام تلخ هریم چهار ورم حلیتت تخم انجرره    زوفا السوس ربمجرب حکیم علی درین باب بغایت نافع و یا

تررنجبین بدهنرد و    رند و در حمام عرق آورنرد و مغلری حلروا   هر واحد یم درم کوفته بیخته با عسل آمیخته حسب حاجت بخو

عبه قبل طعام خصوصاً حرکرت صردر   بریان و کباب و نان خشم بعد تنقیه تناول کنند و ریاضت مت   هه چون قلیناشف   هاغای

نزلی بارد اخا    هولم اختیار نمایند و از اشیا  رطوبت افزا و لحوم چرب پرهیزند و باقی تدبیر از عالج سرف بقرارت و الحان و

سبوس گندم پاشیده هفت روز خوردن نفع می کند بسعال مزمن و تنقیه صدر ره یحرکنند و دو درم یا یم درم را تنیج سوده بر 

رطوبی را زائل کند و یا بگیرنرد پودینره    خشم با مغز بادام یا مغز جوز سرفه مزمندریه می نماید و به قول ثابت خوردن انجیر 

ذبح نموده همچنان درسرت برا برال و پرر     تخم ترب صمغ بطم میغه سائله و بعسل سرشته استعمال کنند و اگر کبوتر صحرائی 

شرب طبریخ   :قول سوید بست و دهندبلغمی به غایت سو   هخاکستر آن با برگ تبنول بدهند برا  سرف حبه از میبسوزند و 

عنصل بریان سه درم معجون به عسل و شرب و مضغ مصطکی و خروردن   ازیو پقنطوریون دقیق و لعوق تخم کتان شش درم 

   هنیمکوفتره و علیترت در بیضر   مقشر  السوس اصلحشیشه الزجاج و    هسفید و طبیخ بیخ ماذریون و عصارخرما و شرب نفط 

بلسان لطبیخ زوفا دراسن بعسل نیمبرشت و خوردن جلسه  شرب طبیخ اومع انجیر و شرب حسب بلسان و شجم حنظل و روغن 

مطبروخ بره روغرن برادام و        هپیاز بریان و کرسنعنصل بعسل و خوردن عنصل مشو  به شکر یا عسل و    هو عصار و دوتو

عود بلسان و فراسیون یالعق جرم او به عسل مکرر و خوردن ترودر  و پسرته و    سادکوهی مع انجیره شرب طبیخ ایر   هپودین

و قنردریون   انجیر و گرفتن و خان زرنیخ زرد یا سرخ مخلوط به شحم در قمع و شرب طبیخ زوفا  خشم و جزوالسرودا سقولو

بانجیر یا مویز منقی یا به عسل هر واحد مفید سرفه مزمن است و هم او گوید که  گاوزبانالیوس و طبیخ ترب و سکر العشر وسی

سوده بد و بیضه  مثقال یمعرق گاوزبان به شکر شیرین کرده در سفال مزمن مجرب من است و سکنجبین نیز نافع و را تینج 

مقشر کوفته و انجیر فربه پرنج عردد بره سرعال      السوس اصلسبوس گندم به مغز بادام و  رهیحر مرشت آمیخته نهار خوردن ونی

و تخم کشوث و گزر بریان و مربا  او به عسرل  بشکر مزمن نفع عجیب بخشد و مجرب است و خوردن لحم بط و مغز چلغوزه 

خه یسلام شیرین و طبخ کرفس و نیز مجرب و دارچینی وقته و خطمی و صمغ او و خردل به عسل و زفت رطب به جالب و باد

یم درم و قنطوریون غلریظ همره    السوس ربسنگ پشت و بند ق هند  و سداب و شبت یا بس و غاریقون دو درم    هبیضو 

 .اند نافع سعال مزمن

 هندیه ذکر ادویه

ته حب بقدر نخود کرا سنگی مساو  کوفته بیخکا السوس اصلغمی پوست بلیله تخم کونچ فلفل گرد صمغ عربی لمفید سعال ب

که مکرر تجربه رسیده دیگر فلفل سه ماشه دار فلفل شش ماشه پوست انار یم توله قند سریاه  دارند سازند و دو حب در دهان 
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بقدر نخود سازند و یم حب بخورند دیگر ایلوه زعفران  حبها دو توله جواکهار کنیم ماشه ادویه کوفته بیخته به قند سپاه سرشته

ا کوفته به همه رسرخ کابلی یم ماشه فلفل گرد زنجبیل عاقر قرحاهر یم شش    هیوند چینی دو ماشه هلیلهریم سه ماشه ر

شرر هرر سره    ب بدهند دیگر مرج و سجی و نخود بریران مق دند و بجوان دو حب و به طفل یم حب بنآب ادرک برابر نخود ح

فلفل گرد نانخواه دار فلفل نمم الهور  نمم  یگردحاجت بدهند که مجرب نوشته  بندند حسب باورک ح   همساو  در شیر

نهاده دهن آن بند کرده در آتش نهاده بسروزند و بررآورده    ازده عدد در سبوچه گلیی  هسدرم برگ اردسیاه سهاگه هر واحد یم 

د که بعد سائیدن نوشته ان بعضی سائیده نگهدارند و هر روز به قدر چهار سرخ از آن در پان خورند که معمول بسیار مفید است و

دار فلفل در پارچه نم داده بپیچیده زیر خاکستر گررم بره    دیگربرابر آن صمغ عربی سوده افزایند و بقدر یم ماشه از آن خورند 

بعده در دست بمالند که دان ها  دار فلفل جدا شود و یم توله از آن بگیرند و سهاگه بریان و خولنجان بدارند قدر یم ساعت 

حسب مقدار انداخته به آب گیسو از سه روز بحق بلیغ نموده  در کهرل نیم توله کوفته قرحاوله فلفل دو توله عاقرواحد یم ت هر

و آمله  هیب اهل هندست دیگر پوست هلیله زرد و بلرطوبی وضیغ بلغمی را مجر   هب بخورند که سرفنخود بندند و یم عدد ح

بیخ انجیر هریم دو درم نمم سنگ نمم سونچر نمم سرابنهر سربحی   سنگی زنجبیل دار فلفل کتکی بهارنگی پوست اکاکر

شیه تیلیه هریم یم درم  قرحابیل عاقرجواکهار هریم یم درم کوفته با شیر آگه حب سازند خوراک نیم ماشه دیگر پیپل زنج

امرراض مراکور نرافع     عنی منیهی پنج دام کوفته در آب برنج ساتهی به قدر موجه حب سازند و یم حب بخورند نیز برا ی هحلب

است دیگر چرخ پیپل هر واحد یم درم تخم کتائی لوله سنجی هر یم دو درم کوفته بیخته به آب برگ بانسه حب ها به قردر  

کنار بندند یکی صبح و یم شام بدهند دیگر دار فلفل تخم کترائی نمرم سرانبهر برابرر کوفتره ریختره بررگ تهروش در آب         

م صبح و یم شام استعمال نماینرد دیگرر   ی هان دواها آمیزند و حب به قدر کنار صحرائی بستآن گرفته بد   هبشر   هجوشایند

زنجبیل دار فلفل سجی لوله فلفل گرد مغز تخم کونچ هلد  جواکهار کوفته بیخته مقردار کنرار روشرتی حرب بندنرد و بره آب       

رخ مرچ سیاه جواکهار مساو  سائیده به آکه س   هنیمگرم وقت شب یم حب بخورند که از علو  خان منقول است دیگر غنچ

سندیست دیگر طباشیر پرنج ماشره دار فلفرل       هقدر فلفل جها سازنده بوقت شب یم حب در دهن دارند مجرب صاحب تکم

 دیگرسفوف ساخته سه درم بدهند کبسه االیچی نایس پتر پترج هریم دو ماشه همچند چهار ماشه زنجبیل سه ماشه فلفل ناگ

چه چشمه با برگ و شاخ و تخم و بیخ خشم کرده بسوزند و نیم سیر ازین خاکستر در ده سریر آب بجوشرانند یرا    گویند که اگر

یکسر بماند ضعف از این خاکستر جوشیده مع آب نیم آثار گرفته با دو نیم پا و دار فلفل کنترل کرده حسب بقردر کنرار دشرتی    

که باقی مانده در آن نیم سیر اجو این انداخته وقت خواب یم کرف   بندند و یم حب هر صبح بخورند و نیم سیرآب با خاکستر

بلغمری ترازه و کهرن و ضریق حردیث و مرزمن مجررب و ممرتحن اسرت دیگرر              هبخورند و از روغن پرهیز کنند برا  سررف 
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به منضج  صمغ عربی هریم چهار جزو دار فلفل یم جزو شکر برابر سفوف ساخته به قدر دو مثقال چند روز خورند السوس اصل

سنگی هریم شش ماشه نمم الهور  نمم سیاه هر ار پوست انار والیتی دار فلفل کاکرسرفه و مخرج نفت است دیگ   هماد

واحد یم توله پوست هلیله دو توله کوفته بیخته سفوف سازنده در روز به دفعات قدر  قدر  بخورند که برا  سررفه و عقیرق   

سباسه هرر واحرد دو جرزو دار فلفرل     گی صمغ عربی پوست خشخاش سوخته بسناکرسه جزء کا السوس اصل ضایامعمول است 

سهاگه بریان پوست بلیله مغز تخم کونچ کات سفید قرنفل پوست انار والیتی هر واحد یم جزو سفوف سراخته بره قردر مرزاج     

مساو  سائیده هرر روز یرم   سنگی بهار رنگی دار فلفل کایپهل زنجبیل پهکر مول کاکرا دیگرکه درین باب بعمل آمده  خورند

نره  سیف قاطع است دیگر مغز سندر پهل فلفل دا   هبلغمی در بود در قطع بلغم منزل   هدرم به عسل آمیخته بخورند نافع سرف

 السروس  اصرل فلفل دار دیگرمساو  سائیده هر روز نیم درم بدهند  السوس اصلسنگی فلفل پوست خشخاش صمغ عربی کاکرا

قرحا بیخ سوسن غ عربی شکر تر  هریم ده درم عاقرسه درم وقت خواب به آب گرم بخورند دیگر صمطباشیر مساو  هر روز 

اسنگی قرنفل پهشکر  بهار رنگی پوست هلیله دار فلفل دو درم بخورند دیگر سهاگه کاکر هریم دو درم سفوف ساخته هر روز

 در کنار خرد سازند و وقت خواب یم دو حب بخورندها به قیل برابر همه کوفته بیخته به آب حبنمم سنگ چیته مساو  زنجب

کاکراسنگی خولنجان پوست هلیله کوفته بیخته در آب مطبوخ پوست مفیالن حب بقدر نخود  السوس اصلپنج کتانی خرد  ضایا

یرا تنهرا    شلغم را در پارچه پیچیده گل حکمت کرده در تنور بریان نمایند پس افشرده آب او برا نبرات   دیگربسته در دهن دارند 

یرم   نیمگرم دهند و خوردن سه درم برگ بانسه با یم دام شهد ممزوج کرده نیز نافع دیگر نمم سابنهرپا و آثار مغز گهیکروار 

آثار پا و باال در دیگ گلی ته بته نهاده سر آن به سرپوش پوشیده گل حکمت نمایند و خشرم کررده دربسرت و پرنج آثرار پرا       

یق بالنفس ضند که قاطع بلغم و نافع سرفه و د شدن برآرند و از چهار سرخ تا یم ماشه بدهچکدشتی آتش پهقر دهند و بعد سر

سنگی بهارنگی دار فلفل شب یمرانی تنکرار   له کاکردایپوست بلپوست هلیله  دیگرمرطوب ست    هو هاضم طعام و مصلح معد

تخرم   دیگرر م حب صبح و شرام بخورنرد   م یی هبریان شیطرج قرنفل نمم سنگ زنجبیل مساو  به قدر کنار خروج ها ساخت

پنواله سائیده به قدر چهار ماشه سه هفته خورند سرفهی بلغمی را نافع است و برگ کیله سوخته خاکسرتر آن برا قردر  نمرم     

   هدار فلفل بر چلم نهاده مثل تنباکو کوشند که مفیرد سررف   دیگرآمیخته در روز چند بار قدر  قدر  خوردن همین عمل دارد 

در شریر   آرد موتحه دیگرست و کچله هر قدر که خواهند و روغن زر و بسوزند و سائیده وقت نهار دو سرخ از آن خورند مزمن ا

مدار سرشته قرص ساخته بر اخگر بسوزند و باریم سوده به قدر دو سه سرخ در برگ تنبول بخورند یا به عسل آمیخته بلیسانند 

ر نمم الهور  نمم سیاه اجواین نمم نفطی سها گه هرر شرش دوا برابرر در    بلغمی است دیگر نمم سابنه   هکه مفید سرف

گلی کرده گل حکمت نموده در چقر نیم درعه از پاچکدشتی آتش دهند و بعد سرد شدن برآورده برابر آن صمغ عربی    هسبوچ
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ار مغز تخم کونچ خاکستر برگ م سنگ پوست انمن ترپهال دیگرآمیخته نگهدارند و یم ماشه از آن خورده باشند نیز مفید بود 

م ماشه صبح و شام خورده باشند در ی هروسه خاکستر جوانه هر واحد یم جزو بلیله دار فلفل گرد هریم نیم جزو سفوف ساخت

 دیگرسه روز آرام شود و اگر هالون کوفته به عسل آمیخته لعق نمایند نافع سرفه بلغمی و مانع مواد از سینه و دافع درد پهلوست 

چهار توله لونگ االیچی سفید هوبیر هر واحد یم توله کبور کچر  دو توله نبات مصرر    الطیب سنبلا  مکی هشت توله سن

بلغمی و ضیق مجرب    هچهار توله شهد نیم آثار همه را کوفته بیخته در شهد آمیخته وقت خواب دو توله بخورند که برا  سرف

قند سیاه حب ساخته فرو برند و اگر خواهند قدر  آب باال  آن بنوشند تا هفرت  نوشته دیگر تویتا  سبز یم دانگ سائیده در 

گهچزا  برا روغرن    چون اسهال و قی مضطر سازدروز در سه روز اول گرمی و فلق زیاده می آرد و قی و اسهال هم می آید و 

زائل می سازد لیکن نرازک طبعران و    مزمن النفس ضیقبلغمی و    هرد و سرفو بعد سه روز پاپیچ اضطراب نمی آبسیار بخورند 

که از رطوبت ریره باشرد      هدر سرف :قول ابومنصورضعیف مزاجان را نباید داد تا کار بدوا  دیگر برآید به این دوا جرات نشاید 

و وسرن  بخورند و برر سرینه روغرن س    و مویز ا روغن بادام و انجیر و خرمای  هبنفشه به روغن حب صنوبر یا روغن پست   هخمیر

سائله در دهن دخران بگیرنرد و ایرن معجرون        هنرگس و موم بمالند و یا مطبوخ زوفا که در بو گاشت بدهند و به کندر و میع

سعال بخورند مغز چلغوزه سه درم مغز پسته پنج درم مغز بادام ده درم لعاب تخم کتان ده درم فانیا مثل مجمو  معجون ساخته 

کتران بره عسرل سرشرته     و بیخ بادیان خورند و چون کهنه گردد بزر  و مویزمطبوخ انجیر  مثل جوز دهند و گلقند عسلی به آب

سیاوشان مغز بادام تلخ مسراو   پر السوس ربشند بادیان تخم کرفس باین قرص بنو فافث غلیظ باشد طبیخ زوبخورند و چون ن

قرول صراحب   اقال به روغن بادام و عسل بدهند آرد باقال یا آب ب   هبه لعاب بزر کتان قرص ساخته سه ورم بدهند و غاا حریر

ففات ناشفه مخلوط بجالیه نمایند و این رطب و رطوبت در نفس ریه بمج سوءمزاجآن شیخ می فرماید که عالج  :قانون و شار 

 پرسیاوشران من صفت ست گل ارمنی کتیرا صمغ عربی هر واحد یم جزو پودینه زوفا  خشم حاشا دارچینی ایرسا ی هترکیب ب

ر واحد نصف جزو به عسل مقوم معجون سازند و استعمال کنند و هم او گوید که اگر ماده غلیظ باشد تحلیل و جال به شررط  ه

ماکور در بحث ربو کنند بطوریکه تسخین زیاده نکنند مگر به اعتدال بلکه جهد نمایند در آنکه تلبین و تقطیع و از الق حاصرل  

د استعمال نمایند و آنچه درینجا مخصوص است علم ابنا به عسل است و یا قرطم و شود و منقیات که در بحث ربو مسطور ش

و کتیرا و قنه و مغز بادام شیرین مساو  و گاهی صبر به عسل در دهن می گیرند و نفع  السوس ربیا به سعد مثل او عسل و یا 

زرد و چهل عدد فلفل سروده بیامیزنرد و بغیرر    بسیار می یابند و یا بگیرند سه بیضه سالم و دو چند آن عسل نصف و آن روغن 

هفت عروس کراث شامی بگیرند و در سه رطل آب بپزند تا ثلث بمانرد صراف    ضایاانضاج انعقاد نمایند و صبح و شام بلیسند و 

صمغ  م جز وی  هو مغز چلغوزبگیرند درد رطب هشت جز ضایاقشر او و عسل مخلوط سازند و بپزند و    هنموده و به باقی عصار
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ست که بگیرند پودینه انهر  پنج اوقیه مغز ز آن معوق سازند و دوا  جید اینچهار جزو عسل به قدر کفایت و ا و مویزجزبطم یک

کتان و فلفل هریم سه اوقیه و به عسل بسرشند و استعمال نمایند گوینرد کره ایرن دوا    ه و تخم انجره هر واحد اوقیه بزرچلغوز

غلیظ که نفث آن دشوار باشد با مجرب است و تحلیل و تقطیع و تلیین و از الق آن می نماینرد و از     هبرا  سعال کائن از ماد

فع می کند و یا بگیرند خرما  لحیم پنج جزو سوسن هشت جزو زعفران فلفل هر واحد دو جزو کرسنه نیست جزو د نفث ماده را

 و لفل هر واحد یم جزو فراسیون زوف هر واحد سه جزو مرو ف الطیب سنبلبه عسل کف گرفته بسرشته و یا بگیرند زعفران و 

سوس هر واحد دو جزو به عسل مصفی بسرشند و برا  مزمن قطران به عسل بلیسند و یا قسط هند  به آب شبت مطبوخ بره  

لیسریدن   ضایاآن با پودینه و    هبزر کتان بریان به عسل تنها یا مغز فلفل و هم حص ضایاقدر سکرجه مع طعقه روغن کنجد و 

   هرودیطوس نافع و هم او گوید که گاهی در سعال کهنثم ضایاعسل لبنی یا عسل نحل و نیز جا و شیر و خردل و بادام تلخ و 

رطب و خن ماکور در باب ربو استعمال می کنند و اگر رطوبت منتن باشد زرنیخ احمر و خروار نب و آرد جو و پوست پسرته برز   

زراونرد و مررد    ضرا یادر یم یم درم ساخته در آفتاب خشم نمایند و سه بار از آن بخور کنند و رو  بیضه سرشته قرص ها بق

سازند و یکی از آن بر آتش نهاده بقمع و دو حلق بستانند  رخ برابر همه در روغن گاو سرشته بندقهمیعه و بازرد مساو  زرنیخ س

کنند نیز بررا  سرفال مرزمن و نفرث منرتن         بدستور ماکور بخوربادام و مغز چلغوز مساوو گویند که اگر زرنیخ و میعه و مغز 

آرد گندم به مغز بادام و روغن تازه جهرت رفرع مضررت در زرنریخ اسرتعمال         هاست و باید که بعد از این تبخیر حریر دهندسو

ست اگر در اینجرا امرتال از   بدن از بلغم به قی و اسهال بعد انضاج ا   هو شارخ گیالنی می نویسد که مالک عالج او تنقی.نمایند

ه درم و د السروس  اصرل یررون هرر واحرد ده درم جلسره پرنج درم      طبخ زوفا به این نسرخه انجیرر تمره  بلغم باشد و اگر نباشد 

س بیخ بادیان تخم کرفس تخم بادیان زوفرا  خشرم هرر واحرد ده درم تخرم انجرره پودینره        هفت درم بیخ کرف پرسیاوشان

 السوس اصلس بادیان رطل آب بجوشانند تا یم رطل بماند بنوشند و این دوا بخورند تخم کرف فراسیون هریم پنج درم در سه

قرومانا فلفل زراوند مد خرج مغز بادام تلخ حرف هر واحد پنج درم به عسل سرشرته   ساسیاوشان تخم انجره ایرزوفا  خشم پر

لعوقات گرم بلیسند و حبروب حراره مثرل جلیکره در آن     مثل جوز بدهند که مده و تجمیع اخالط غلیظه را از سینه خارج کند و 

سائله که در عالج سرفه نزلی بارد در قول جرجانی مسطور شد در دهن دارند و به آبی    هپنج درم است و حب میع السوس رب

روغرن   متخا از سبوس جوار  بره عسرل و     هکه در آن انیسون و بادیان به قدر  عسل جوشانیده باشند غرغره کنند و حریر

بادام بنوشند و به آب مطبوخ بیخ سوسن آسما بخونی و قدر  عسل زنجبیل مربی غرغره سازند و عسل و شو نیز اندکی بخورند 

مغز بادام تلخ و مغز چلغوزه و پسرته و مرع شرکر و       هو اگر این رطوبت طول کند ماءاالصول بنوشند و در بعض اوقات چند دان

و کباب و شوربا با نخود سازند و نوشیدن نبیند کهنه و خروردن مرویز و حمرام حرار معررق و      عسل بخورند و غاا گوشت بریان 
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ریاضت متبه قبل طعام السیما حرکت صدر به قرات نافع است و از شوربا  چرب و مبردات و فواکره رطرب اجقنراب نماینرد و     

و نافع است و اگر شدت کند تخم کتان  مطبوخ ماکور در قول جرجانی نیز منضج است و شرب آب بادیان رطب مع شکر طبرز

هر واحد یم جزو مغز بادام تلخ سه  السوس ربمنقی بخورانند و اگر از بادیان  و مویزبه عسل سرشته صبح و شام به آب انجیر 

شرد  هر دو اگر با رطوبت غلریظ لرزج با   النفس ضیقجزو فانیز برابر همه حب ساخته در دهن دارند سینه را پاک کند و خرخره و 

سرائله و ملرم      هبگیرند تخم ترب و پودینه و بزر کتان و در عسل بسرشند و یا عسل انجیر به عسل نحل جمع کننرد و میعر  

البطم و مراجزا  مساو  افیون ثلث جزو به قدر دانگی حب سازند و دو سه حسب در دهن دارند که سعال شدید را منع کنرد و  

نکه هرگاه نفث نکند ثقل آرد و نفس او تنگ گردو خشخاش و افیون و تخم کاهو در سعال رطب که مریض بسیار نفث کند و آ

و بزرالبنج استعمال نکنند و خوردن انجیر خشم و جوز سعال مزمن را نفع کند و تقلیل غاا کنند و غاا سفید با جات و کرنیه به 

از محم ارنرب و طیرور    ر  ایشان قالیا دشواگوشت و اندک فلفل و کشکیه کشم حنطه بفاینا و قدر  دارچینی و کرانیه و برا

ه صالح است و عوض آب جالب یا شربت بنفشه بنوشند و اگر ماده غلریظ  و فانیا و روغن بادام و لعاب حلب پر  و حلوا  خرما

مررو   نظیرسرت بگیرنرد   او گوید دوائی که در سعال رطب بری باشد ماءالعسل با فاویه بنوشند سیما اگر ماده غلیظ تر باشد و هم 

سائله و افیون و روغن بلسان هر واحد یم جزو نه زعفران نیم جزو آمیخته بدارند و هرکه عادت خوردن افیون ندارد نیم    همیع

 .دانگ از آن بخورد و فائده او ببیند که در غیر او ندیده باشد و در طرفی بدارد که روغن این دوا جاب نکند

 

 

 عالج سرفه بارد

وبی گاشت بدهند و آنجا که خفیف امور خارجیه همچون مصادفت به هروا  سررد و مجراورت بررف و     مطبوخ که در سرفه رط

سبب کنند بعده جهت گرمی شش حتی االمکان حبس دم نمایند که آن ریه را فی    هاستعمال آب سرد سبب باشد نخستین ازال

سرائله بره      هتر افتد حرب از مررو میعر    عالج قو و حمام و اگر احتیاج به الحال گرم می سازد و همچنین استعمال هوا  گرم 

سیاوشان و بیخ بادیران و روغرن   منقی پر و مویزو انجیر  السوس اصلعسل ساخته زیر زبان دارند و حلنجبین ده درم در مطبوخ 

بریان بخورند  بادام تلخ آمیخته با مثقال معجون قفی بنوشند و شربت زوفا ده درم در آب گرم حس کرده بنوشند و انجیر با نخود

از مشروباب نافعه بادیان رطب مطبوخ مصفی به شکر طبرز دست و  ضایااسارون و انجیر و غیره نیز نافع است و  و طبیخ زوفا و

بدهند و کرالم کبریرت مرع     یکمثقالیا درد  قطران ملعقر یا علم البطم به عسل بخورند و یا روغن بلسان به سکنجبین تا 
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لغروزه و پسرته و   لعابات حاره مثل لعوق معمول از بادیان و تخم کتان و خردل بریان و حلبه و مغرز چ برشت و لعوقات بیضه نیم

کتیرا و فانیا بلیسند و عوض آب ماءالعسل یا ماءالشکر بنوشند و عسل تنها یا مع تخم کتان بریان بخورنرد و   بادام و صمغ آلود

گرم مثل لعاب حب االرشاد و بزر کتان مساو  بعسل همچنرد قروام   گاهی قدر  فلفل اضافه کرده می شود و کالم از لعابات 

نموده لعوق سازند و کرسنه به عسل و به آب انار شیرین مقوم به عسل و خوردن تریاق کبیر و گلقند عسرلی نیرز مفیرد و ایرن     

سه درم ابر نسرا دو   پنج درم زوفا  خشم پرسیاوشانمقشر ده درم  السوس اصلشربت انجیر پانزده عدد مویز منقی بست عدد 

دیطروس بدهنرد و سرینه را بره     رومثیا سبحز مینایا  آرند و بادوار المسم بقوامدرم چنانچه رسم است بپزند و صاف نموده باشد 

احسراء سربوس    ایضاروغن سوسن و نرگس و  خیر  و یا سمین و موم زرد بمالند و غاا نخوداب با دارچینی و زعفران دهند و 

لعراب   روغرن دار  و انجیر و خرما و عسل یا فانیا پخته و اصول کراث شامی و حلوا متخا از خرما و فاینا و گندم بحلبه و روغن

حلبه و کربنیه بلحم سیمن و مغز پسته و اندکی فلفل و کشم گندم به فانیا و فلفل و دارچینی و کراثیه بدهند و اطریه به فانیا 

فع است و از لحوم گوشت فرا ریج و خروس و شروربا  آنهرا و شروربا  گوشرت     و از ادهان روغن پسته چلغوز و جثه الخضرا نا

منقی  و مویزل پسته و چلغوزه باقال  مقشر به مغز بادام و فراخ مع نخود بدهند و نق   هحلوان و نخود آب به مغز قرطم و مزور

قطع کند و از اشیا  با رد و هوا  سررد و  ه و انجیر و بادام است و خوردن انجیر خشم مع جوز و بادام اسهال مزمن را مع حلب

شررب جرا و شریر یکردرم در      :قول سوید بکثرت شرب آب سرد و استحمام اجتناب نمایند و در هوا  گرم و حمام بنشینند و 

و  بمیفخرتج و کراا شرراب عسرل و طبریخ کرنرب بره       سائله در آن و بخور قصب الزریره تنها و مع صمغ بطم    هجالب یا میع

ت یا بس مخلوط با بادام مقشر و شکر و کاا ملم البسطم و قرومانا و دارچینی و مغز پینه داند و طبیخ کمازریوس و همچنین زف

روغن بندق و مغز آن به عسل و خوردن ثوم و گرفتن مربقدر باقال در دهن و مفل از رق و بخور کوربخل و شرب قطر الیهود و 

بار و ساذج و ماد  را عجیب االثر    هکه این حسب سرف گویندو مزمن است و  بار   هالدن و حسب البطم هر واحد مفید سرف

است دار فلفل تنباکو  شورتی هرکدام یم درم مویز منقی دو درم کوفته به آب ادرک سائیده جها به قدر دانره سرشرف بسرته    

بار و نزله می باشرد در ایرن      ها سرفکه بساست که ب گویندنگه دارند و یم حسب از آن بخورند و یکی زیر زبان نگاهدارند و 

ر و یا بس کره در زمسرتان یرا نرزد     گوید که در سعال با :صاحب کاملنزلی بارد گاشت نیز بعمل آرند    هصورت آنچه در سرف

کره در   خیارشرنبر وب شمال حادث می شود باید که حسو  معمول از سبوس به عسل روغن بادام استعمال نمایند و بغلوس هب

مع آب بادیان کنند و حلنجبین ده درم در آبی که بادیران جوشرانیده باشرند دهنرد و ایرن لعروق        بادیان یا میفتخیج آب مطبوخ

بخورانند بزر کتان جلسه بزر مرد جوزالسر و مغز پنبه دانه هر واحد یم جزو صمغ آلو نیم جزو باریرم کوفتره بیختره و برر آن     

و گاه گاهی این حب در دهان دارند مغز پسته مغز چلغوزه مغز هندوانه مغز حب  به قدر الیق داخل کرده بلیسند خیارشنبرفلوس 
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البطم هر واحد پنج درم صمغ آلو و کتیرا هریم سه درم باریم سائیده و به وزن او شکر طبرز و آمیخته به لعراب تخرم کتران    

ارچینی و خولنجان یا بشوربا  قنرابر یرا   بسرشند و حب ساخته استعمال نمایند و غاا به شوربا  فراخ نواهض به نخود شبت دو

دوار چینی سازند و پسته و انجیر خشم و ناطف عسل و پسته و بطم بخورنرد و   کشنیزبمزوره لمسعمون چغندر و روغن بادام و 

اگر  او گوید که ایضااندکی شراب نوکه در آن قدر  شیرینی باشد بیاشامند و چیزها  سرد ندهند و تقلیل شرب آب بارو کنند و 

 .الصوت رطوبی ماکور شد استعمال نمایند و سینه را به روغن سوسن و موم باشد که در عالج بجه سرفه از برودت باشد تدبیر 

 ارعالج سرفه ح

ا شرربت نیلروفر داخرل کررده     ی هبرآورده شربت بنفش مغز تخم کدو در عرقیات   هرفه شیرتخم خ   هتخم خیارین شیر   هشیر

   هبرآورده آب تربوز آب انار شریرین اشررب   گاوزبانات چون لعاب اسپغول و بهدانه در عرق کاسنی و عرق بنوشند و دیگر مبرد

تر و  کشنیزکدو آب    هرد استعمال نمایند و صندل و کافور و تراشبنفشه و لعوقات با   هعیر و خمیرماکوره داخل کرده و ماءالش

از بنفشه و نیلوفره برگ بید ضماد نمایند و یا در قیروطی روغن بنفشه و روغن آب کاهو و گالب آمیخته بر سینه طال سازند و یا 

نیلوفر و موم کافور آمیخته طال کنند و یا قیروطی اخضر بمالند و یا آرد باقال به سفید  بیضه و روغن بنفشه و مروم برر سرینه    

ر شکافته و بنفشره و نیلروفر ترازه ببوینرد و کتیررا       ضماد کنند و از میوه ها تربوز و انار شیرین محورند و صندل و کافور و خیا

م جزو مغز بادام مقشر دو جزء کوفته در جالب حل کرده مدام اندک اندک بلیسند و نشاسته صمغ عربی کتیررا مغرز   ی هنیمکوفت

م ی هته پیوستا اسپغول حب بسی هلعاب بهدان   هبادام مغز تخم کدو مغز تخم خیار مساو  ترنجبین پاک کرده همچند همه ادوی

لعوق آرند نافع باشد و طعام از  بقوامحسب در دهان دارند و سپستان در دهن گیرند و اگر او را بپزند و لعاب برآورده شکر آمیخته 

کشم جو و اسفاناخ و باقال و ماش مقشر و کدو و برگ کاهو با روغن بادام سازند و الحوم احتراز نمایند و گویند که در میان هر 

و شار  قانون مری نویسرند کره     شیخآنجا که دست مریض از قفا برسد عدد یا پنج عدد یوچه انداختن فائده تمام دارد  دو کتف

اگرر امرتال باشرد و     باسلیقعالج سعال حار به مطفیات معروفه از عصارات و ادهان و اطلیه و مروفات نمایند بعد فصد قیفال یا 

و شربت بنفشه و نیلوفر دو یاقو ذا  ساده صبح و شام و کالم لعروق خشرخاش    جالب نیز نافع است و نوشیدن لعاب اسپغول

بنفشه هرکردام دو درم   السوس ربساده و لعوق خشخاش که در آن خشخاش سفید و سیاه در اوقیه است مداوم لعق کنند و از 

انه قرص ساخته سه درم با ماءالشعیر مغز تخم خیار مغز تخم کدو تخم خرفه ترنجبین هر واحد پنج درم به لعاب بزرقطونا و به د

نافع و لعوقات ایشان از لعاب بزر قطونا و بهدانه و نشاسته و صرمغ   ایضاو شربت بنفشه بخورند و آب انار مقوم به شکر طبرز و 

حرارات  عربی باید و لعوق لعابات که در اکثر قرابادینات مسطور است و جنوب نافع سعال حار استعمال نمایند و گراهی در آن م 

می آمیزند و در متعال حار ساذج و با ماده به تجربه رسیده که شیر خشت زیر زبان نگاهدارند در روز و شب به قدر هفت درم تا 
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ده درم نشاسته کمیته مغز بادام مقشر  السوس رب ایضاده ورم استعمال نمایند که مسکن سعال حار و عطش وطین طبع است و 

یده به لعاب بهدانه سرشته جها مفرطح سازند و در دهن بدارند و ماءالشعیر کره در آن عنراب و   صمغ بنفشه هریم پنج درم سائ

ایشان از بقول بارده و    هسپستان پخته باشند به روغن بنفشه نوشیدن بسیار نافع است و خصوصاً چون پیس غالب گردد و اغای

معمول از    هپخته به روغن بادام و روغن کدو و ماءالشعیر و حریرلبوب مثل قثاد کدو و خیار به روغن بادام و باقال کوفته مهرا 

جو و باقال و نشاسته و آب سبوس و روغن بادام سازند و اگر طبیعت نرم باشد پست جو به شکر و اطریه دهنرد و اگرر کرار بره     

گوید که هرگاه سعال  :کاملصاحب به آب خاکستر و نمم بدهند  مغسولاشتداد انجامد ماءالشعیر به سرطانات مقطو  االطراف 

از حرارت حنجره مع تپ باشد باید که در ابتدا فصد قیفال کنند و تدبیر او به تدبیر مبرو مرطب مثل ماءالشعیر که در آن عناب و 

   هبر آن چکانیده باشند بایرد کررد و طعرام بمرزور     ه مالیده روغن بادام و روغن کدوبنفش   هسپستان و کتیرا پخته قد  خمیر

سفاناخ یا سرمق یا خباز  به روغن بادام یا مغز بادام سوده نمایند و انار شیرین و نیشکر و موز و بادام رطب به شکر و خروخ و  ا

دانره و برزر   اجتناب نمایند و گاه گاه لعاب بهترش و نمکین و صیا  و کثرت کالم ودخان و غبار    هخیار و قثا بدهند و از اغای

خشونت حنجره ماکور شد بعمل آرند و این لعوق نیز    ه  نمایند و همه آنچه در معالجیا فاینا تجرو قطونا با قدر  شکر طبرز 

درم  نشاسته کتیرا صمغ بادام هر واحرد سره  نافع است بگیرند مغز تخم خیار و قثاد که مغز به دانه تخم خرفه هر واحد پنج درم 

زر قطونا یا بهدانه سرشته روغن بادام انداخته بلیسند و اگرر ازیرن ادویره    دو درم فانیا بست درم باریم سائیده به لعاب ب طباشیر

 حب پهن بسازند و در دهن نگاهدارند نیز مفید است و هم او گوید که اگر سعال از حرارت صدر و ریه باشد باید که صاحب او را

به عناب و سپستان و کتیررا و جرز آن کره     باسلیق امر کنند و قدر حاجت و احتمال قوت خون بر آرند و ماءالشعیر مطبوخ بفصد

ماکور شد استعمال نمایند و سینه را به روغن بنفشه و نیلوفر که در آن موم سفید گداخته باشند بمالند و قیروطی مبررو ضرماد   

بنفشره و     هباسلیق و شرب ماءالشعیر و استعمال لعوق خشرخاش و خمیرر   بفصد گوید که عالجش :صاحب مغنی قدیمنمایند 

تخم خرفه به شربت خشخاش و امتصاص انار شیرین واکل حسو نمایند و غاا مثرل براقال بره روغرن        هعاب به جالب و شیرل

حار یا یابس یا هر  سوءمزاجکه از    هو قرشی گویند که در سرف:صاحب شفاء االسقامنیمبرشت سازند    هبادام و اسفاناخ یا بیض

ا روغرن  یر  هکدو و تخم خشخاش و شربت بنفشه و روغن بنفشتخم تخم خیارین و مغز    هدو باشد ماءالشعیر مبرز به مثل شیر

ا لعاب اسپغول به شکر و بزور ماکوره سروده بره شرکر    ی هبنفشه بهتر از شربت است و لعاب بهدان   هبادام شیرین بدهند و خمیر

متخا از مغز تخم خیارین و مغز تخم کدو و تخم طبرز و ماءالنهار به جالب و لعوق انار شیرین و شربت اود شربت نیلوفر و حب 

نشاسته هر واحد ربع درم سوده به شربت انار سرشته استعمال نمایند و گاهی درین  السوس ربخشخاش هر واحد یم درم کتیرا 

و جرالب و  افتد و لعوق از کتیررا   بکافور حب تخم خرفه می افزایند اگر حرارت قو  باشد و اگر حرارت قلب مفرط باشد احتیاج
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روغن بادام و یا صمغ سفر جل و کتیرا و نشاسته و بادام و مغز تخم کدو مغز تخم خیار به لعاب اسپغول سرشته مرتب سرازند و  

عسرل آیرد مردام     بقروام صمغ بادام صد درم گرفته و یکصد درم جالب و دو صد درم آب و پنجاه ورم روغن بادام بپزند تا آنکه 

ا بقله ریمرانی یرا خرفره اسرت و ایرن      ی هکدو یا خباز  یا ملوخی   هاصحاب سعال حار و یا بس مزور   هاستعمال نمایند و اغای

مزورات ساده بی گوشت باشند اگر تپ الزم بود و اگر تپ نباشد جائز است که در آن گوشت پزند یا جرد  یرا عمرل والسریما     

نب بلیرغ  بنوشند فی الحال نفع بخشد و رب ع نرا بطور حسونیمبرشت بدهند و اگر آ   هاو داخل نمایند و یا زرد  بیض   هپایچ

بریخ کررفس    گاوزبران  السوس اصلغشی رسد و در کودکان زیر هر دو پستان نه چسبانند و جهت نضج ماده قریب بالنفع است 

منقری   زو مویهر یم نه ماشه  بادرنجبویهپوست بیخ کاسنی ابریشم خام  هفت ماشه ایرسا اذخراسیون هریم سه ماشه هریم

یم توله سپستان چهل عدد آلو بخارا خوبانی هریم پنج عدد جوشانیده گلقند عسلی خمیره بنفشه هریم دو توله دهند و غراا  

نخوداب مرغ روغن با شوربا  مرغ بنان رده دهند و بجا  آب بر عرق بهار نارنج و بادیان اکتفا ورزند و بعد هفت هشت روز یا 

 خیارشرنبر سیاه هریم یم نیم توله    هم توله پوست هلیله زرد هلیلی هتوله آلوده عدد گل بنفش زیاده جهت تنقیه برگ سنا دو

ترنجبین هریم هفت توله شیرخشت پنج توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه در مطبوخ افزوده دهنرد و بجرا    

رغ و شام شوربا  مرغ که فائق به آب لیمون کاغا  و انار و بهار برابر آمیخته نوشانند وقت دو پهر نخوداب م گاوزبانآب عرق 

جوزا بود هریم هریم یم ماشه سوده در شربت سیب والیتی  السوس ربترش باشد نان ثرید کرده و روز دوم به ترید    هدان

خر هریرم  اذ هریم هفت ماشه زرنب پرسیاوشانبرگ گاوزبان  السوس اصلم عدد آمیخته بلیسانند بعده ی هیم توله ورق نقر

هریم نه توله جوش کنند که به نیمه آید مالیده صراف نمروده    گاوزباننه ماشه در عرق بهار و گالب و  بادرنجبویهچهار ماشه 

ا شربتی نه ماشه پاشیده بنوشند و همین خط ه چهار مسهل داده جهت تعدیل مزاج مفرحات ی هربت بنفشه چار توله تخم کنوچش

در آن حموضتی باشد با عرق کیورا و بیدمشم و صندل و عرق عنبر بکار برند وجی که در آن انار  و مقویات اعضا  رئیسه که

گرل گرز و    السوس رب ست قادر  درین باب نیز مجرب بال تخلف است و این حب از مجربات   هدانه و جو اکهارست به نسخ

بادام سه تولره   سه ماشه صمغ عربی یم توله مغز بنفشه و سیوتی جوز بوامر مکی زوفا ایر  باد رنجبوریه چا  خطائی هریم

ها به قدر نخود سازند و این دوا در کودکان و بزرگان بسیار مفید خاکستر ماهی بهور و نمم طعام به قدر زعفران هفت ماشه حب

و همچنرین  تا یرم ماشره بدهنرد     عسل یم توله و در کودکان از یم حبه ذائقه مرد کالن را سه ماشه در برگ تنبول و یا در

خاکستر مرغ سلیمانی و سنگ خواره و مرغ عیسی که به هند  جهانپل گویند و تخم آزاد درخت و همچنین مرغ سیاه کهنه در 

یم آثار روغن و یا زیاده پخته وقت تناول طعام در هر غاا آمیخته خوردن و همچنین مرغ حق گو کاا فاختره هرر واحرد نرافع     

م توله برگ تنبول مورد سره  ی هر  نباید نوشید و این دوا نیز مجرب است گل دامن سیاهدو گ لیکن باید که باال  اینها آب تا
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هریم یم نیم پاد بجوشانند که چهارم حصه بماند مالیده صاف نموده عسل سه توله و کودکان  گاوزبانعدد در گالب و عرق 

م ماشه مغز بادام پنج عدد ی هفلفل سیا ایضایرند و را به وزن دو سه ماشه و تنبول نیم یا یم عدد و عسل شش یا هفت ماشه گ

نبات یم توله مسکه گاو  سه توله دهند و این حسب مجرب است جواکهار جدوار زعفران فلفل سیاه و سفید به سباسه هریم 

لرب گرفتره   توله صمغ آلو بالو یم توله مرمی کنیم درم خوبانی هفت عدد در گالب ترر سراخته    یکنیمترش    هدو درم انار دان

بادام هفت عدد برگ تنبول پخته سه عدد در    هادویه آمیخته جها به قدر نخود بسته در دهن دارند که تنها نافع و گاهی با شیر

   هدگالب نیم پا و شربت فریادرس سه چهار توله و گاهی باالئی جغرفات ترش نبات دو نیم توله اول لیسانیده براالیش افشرر  

مدبر یم دو توله مفیرد   السوس اصلخارا پنج عدد در عرق بهار نیم پا و گالب چهار توله شربت نیلوفر و زرد آلو هفت عدد آلوب

سه ماشه در شربت تنبول و عسل هریم  السوس اصلشده و گاهی وقت شب سه ماشه مرمکی خوردن و صبح جوزبوا دو ماشه 

هفت ماشه و شربت  گاوزبانو برگ تنبول چهار عدد لعاب ماشه  یکنیمبادام هفت عدد بسباسه    هیم نیم توله و باالیش شیر

و آب  گاوزبانفراسیون سه توله غاا پال و مرغ و مطبخن به حفرات گاو  و باالئی می دهند، و مفرحات و حموضات مثل لعاب 

تنبرول و شرربت   انارین و گالب و کیوره و عرق بهار نارنج و نقو  آلو بخارا و خوبانی و ترشی هرا  دیگرر و جردوار و شرربت     

دوم گردن متصل پشت    هکه در آن پوست خشخاش و زنجبیل است مفید بود و حجامت بی شرط بر مهر   هفریادرس و حریر

کهنه و شدید را نفع می بخشد و از آب معصور انار میخوش مثنو  کرده مردم کثیر صحت یافته اند و صفراو  مزاج را    هسرف

 .ع نمی شد نیز مفید شددر زمستان که به هیچ عالج منتف

 سبب غبار و دخان و نعرها  قویه و غیرهعالج سرفه از خشونت قصبه ریه ب

تخم خیارین و هریم نه ماشه نره کراهو      هپسی و بحه الصوت صیاحی ماکور شد بکار برند و یا شیر   ههرچه در عالج سرف

لعاب بهدانه سه ماشه شربت نیلوفر چهرار تولره سربوس    سه ماشه در عرق نیلوفر و بید ساده هریم هفت توله گالب پنج توله 

غراا شریر   اسپغول هفت ماشه دهند و آشامیدن مسکه در شیر گاو عالجی شانی بود و همچنین روغن بادام دوربینی کشریدن و  

وب مملسره  بهر تلیس لعوقات و احسا و حب ایضاشیرخواره مرغن دهند و    هارج چرب و شوربا  بزغالباشیر و ای   هبرنج و رشت

بدهند و شربت بنفشه و شربت خشخاش هریم پنج درم در آب نیمگرم بنوشند و لعوق بنفشه و کتیرا و مغز تخرم کردو و مغرز    

ا بادام و مانند آن بیفزاینرد  ی هلعاب اسپغول و بهدانه سرشته بلیسند و اگر روغن بنفشیار و خشخاش سفید باریم ساخته بتخم خ

ا کتیرا در دهن ی هاش سفید سائیده به آب و شکر و روغن بادام حریره پخته بنوشند و قدر  بهدانبهتر باشد و از جو مقشر خشخ

گیرند و از مغز بادام مقشر مغز تخم کدو مغز بهدانه به لعاب اسپغول جسا ساخته پیوسته در دهان دارند و گاهی نوشریدن لعراب   

بنفشه به آب باران پخته مالیده صاف نمایند و فانیا و روغرن برادام    و شکر در آن کفایت کند و یا بزر قطونا بهدانه گل گاوزبان
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لعوق آرند و از آتش فرود آورده کتیرا مغز تخم کدو مغز تخم خیار خشخاش سفید نرم سروده مخلروط    بقوامشیرین داخل کرده 

دوانه مغز تخم کدو تخم خشرخاش  م اوقیه لعق نمایند و این لعوق نیز نافع مغز تخم خیارزه مغز تخم خیار مغز تخم هنی هنمود

سفید هریم پنج درم صمغ عربی کتیرا نشاسته هریم شش درم ترنجبین منقی دو رطل ترنجبین را به آب هندوانه حل کررده  

عسل آید پس چهل درم روغن بادام در آن ریخته و دو جوش داده فرود آرند و ادویه را  بقوامصاف نموده به آتش مالیم بپزند تا 

ده ممزوج نمایند شربتی پنج درم تا هفت درم و یا این لعوق حسب القطن بدهند مغز پنبه دانه مغز بادام مقشرر هریرم   نرم سائی

مرغ چهار عدد و روغن بادام آمیخته به فانیا مقوم بسرشند و اگر در مزاج    هبیض   هپنج درم کوفته بزرد السوس ربچهار درم 

م اوقیه کتیرا دو ورم به آب ی هحسو نیز نافع است آرد باقال  مقشر سه اوقیه نشاست حرارت نباشد عسل عوض فانیا کنند و این

حریره آید بنوشند و اگر به این  بقوامحل نموده و خوب پخته روغن بادام و فانیا یم اوقیه و نبات دو اوقیه داخل کرده بپزند تا 

مغز بادام مقشر مغز تخرم هندوانره نبرات     السوس ربو نو  سرفه حرارت و عطش باشد این حسب استعمال نمایند مغز تخم کد

هریم ده درم تخم کاهو تخم خشخاش سید هریم پنج درم صمغ عربی کتیرا نشاسته آرد جو مقشر بحریر پخته هریم هفت 

ب در زند و دائم یم حبه لعاب بزر قطونا سرشته حبوب سادرم مغز تخم خیارین پانزده درم مغز بهدانه هشت درم کوفته بیخته 

گل بنفشه کتیرا صمغ عربی نشاسته بادیان هر واحد یم درم  پرسیاوشان السوس ربدهان دارند و اگر حرارت به افراط نباشد از 

مغز بادام مقشر آرد باقال هر یم چهار درم تخم خشخاش سفید دو درم شکر سفید دوازده درم زعفران نیم درم کوفته بیخته به 

گفته کره عرالج ایرن قسرم سررفه فصرد و        :طبر م حسب در دهن نگاهدارند ی هند و پیوستلعاب تخم مرو سرشته حسب ساز

استفراغ و تفقد مزاج است اگر به مزاج حدت دریابند ماءالشعیر خورانند و مالئم نمایند سینه را به اشیا  مملسه مثرل کتیررا یرا    

و مغز بادام و مانند آن و لعوقات متخا از ترنجبین و مغز و لعوقات متخا از لعاب بهدانه و فانیا و کتیرا  السوس ربصمغ عربی و 

و اگر برا آن قرصره باشرد از     السوس ربمنقی و گاه زیاده کرده میشود بر آن  و مویزبادام شیرین مقشر و مغز بهدانه و نشاسته 

ن سعال از خشونت حنجرره و  گوید که چو :صاحب کاملماکوره عالج نمایند    هاشیا  مدمله مانند کندر ورا تنیج با سائر ادوی

بنفشه به روغن بادام یا لعاب هندوانه و فانیا    همملسه مثل خمیر   همفری   هریه عارض شود علیل را از اغایه و ادوی   هقبص

 و روغن بادام و حسو  معمول از آرد جوار  و نشاسته به شکر یا فانیا و روغن بادام و شربت بنفشه به اندک لعاب بهدانه بدهند

تازه به شکر طبرزد بنوشند و یاد بگیرند مغز بادام مقشر و باریم سائیده به جالب سرشته بلیسند    هنمیبرشت و مسک   هو بیض

تا بگیرند کتیرا و صمغ عربی و لعاب بهدانه و مغز تخم کدو هر واحد یم جزو باریم سائیده به جالب بسرشند و روغرن برادام   

بخورند و قطعه کتیرا یا چند دانه بهدانه در دهن دارند یا این حسب سعال مغز بادام مقشر مغز  آمیخته لعوق سازند و صبح و شام

ا لعراب  یر  هتخم کدو مغز بهدانه هر واحد پنج درم کتیرا صمغ عربی صمغ بادام هر واحد سه درم باریم سائیده بره لعراب بهدانر   
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میزند جائز است و هر وقت در دهن دارند که مملس خشرونت  اسپغول حب پهن سازند و اگر برا  لات جزو  از شکر یا فانیا آ

بگیرند موم سفید سه درم روغن بنفشه دو درم گداخته فانیا با شکر طبرزد داخل کرده لعوق سازند و گاه گاه بلیسند  ایضااست و 

فشه مع روغن بادام بن   هریه و حنجره خوردن خمیر   هنویسد که عالج سعال اندک تابع خشونت قصب می :صاحب مغنی قدیم

نیمبرشت ست و اگر سعال زیاده باشد فصد قیفال    هو نوشیدن آب عناب مع لعاب بهدانه و شربت خشخاش یابنفشه و غاا بیض

مالحره و     هکنند و ماءالشعیر که در آن سپستان پخته باشند به شربت بنفشه روغن بادام بنوشند و غاا اسفاناخ سازند و از اغای

اگر احتیراج بره    ضایارد باقال به مغز بادام ماشن به مغز بادام یا از آ   هدرین نو  غاا مزور ضایااجتناب نمایند و  حامضه و صیا 

لحوم افتد پایچه به گندم یا برشته مع بعض بقول ماکوره بخورند و حلوا از نشاسته و شکر و کدو رطب یا مغرز لحرم او روغرن    

سرفه مهلت روا ندارید که چون شدت کند و حرارت قلب غالب شود بره دق انجامیرد   عالج این قسم    هبادام حبدست و بالجم

م اوقیه و روغرن  ی هو شیر بن السوس اصلسویر  می نویسد که شرب حضض هند  یا مکی به ماءالشعیر و ماءالقر  با نبات و 

ال حارست و کراا خروردن شراه    سفید و تخم خطمی و بیخ و صمغ او و خباز  و عناب هر واحد نافع سع االس حبخشخاش و 

ا تخرم  یر   هفوق یا کتیرا به شکر شیرین کررد    ها بهدانی  همانی به روغن بادام شیرین و یا کدو  مطبوخ باطریی هبلوط و یا به قل

ا صمغ عربی یا حسو  ی هخشخاش کوفته تنها یا به مویز منقی یا اسفاناخ به روغن بادام بریان و کالم قطف یا مغز تخم خرپز

اقال به شکر و روغن بادام مفید است و گوید که ماءالشعیر محکم الطبخ و کاا تخم خشخاش کوفتره  پوسرت او خروب پختره     ب

 .مالیده صاف نموده با نبات سفید لعوق ساخته و همچنین ماش به روغن بادام و اسفاناخ پخته مجرب من است

 شد ای اگر تپ بنسبی  هعالج سرف

و شیر بز است که جور رطب و مانند آن خورانیده باشند و لعاب اسپغول ده درم آب خیار سه اوقیه  بهترین اشیا نوشیدن شیر خر

بادام    هشیر ضایابه شکر ده درم و ترنجبین ده درم بدهند و مغز بادام و کتیرا با شکر و کاا شیر میش به روغن بادام و شکر و 

سه  طباشیرا سرخ یکرنگ با ی  هات تا چهارده روز خوردن و شیر بره سیاتازه با نب   هبا شکر همه از مجربات است و کالم مسک

کهنه که به سبب حرارت و یبوست بود نفع بسیار دارد و حکیم علی گوید که اگر تپ و لین طبع نباشد انجیرر     هماشه در سرف

سیاوشان هر واحد پنج درم در پر سالسو اصلدرم بنفشه چهار درم زرد پنج عدد عناب ده عدد سپستان بست دانه مویز منقی ده 

 السروس  ربآب بجوشانند تا مهرا شود صاف نموده هر روز سه اوقیه بنوشند و اگرر خواهنرد بره ایرن قررص بیاشرامند بادیران        

مغز بادام مساو  به لعاب بزر کتان قرص ساخته هر روز سه درم بخورند و لعوقات شیرین مثل لعوق صرنوبر تنراول    پرسیاوشان

رقیرق بره شرکر       هغاا شوربا  گوشت حلوان چرب به شحم ماکیان و گوشت ماکیان فربه و پاچه بهتر است و فرالود نمایند و 

معروفه کنند و استعمال    هروغن بادام و خشخاش نفع می کند و اگر تپ باشد استعمال سائر مرطبات مشروبه و قیروطیات مبرد
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وغن و نوشیدن حریره ها  بادام مرطب نافع و باید که ماءالشعیر در روز دو بار ماءالشعیر به روغن بادام و ترطیب قدم مداوم به ر

دوم بعد سه ساعت هر بار به قدر نیم رطل دور آبزن نشانند و غاا کدو و کشم به روغرن     هبنوشند یم بار وقت صبح و مرتب

بدهند و حمام رطب و ریختن آب شریرین برر   جالب رقطونا و ماءالخیار و ماءالقر  ببادام و مانند آن باید و هنگام خواب لعاب بز

نافع و نوشیدن لعاب بهدانه و اسپغول با شکر و لعوق خشخاش و سو  سرخ و شربت اعجاز و قررص خشرخاش نرافع       هسین

و مفیرد   مغز تخم کدو با جرالب شرکر      هقطونا و شیراوقیه و شربت نیلوفر یا لعوب بزراست و کاا ماءالخیار سه اوقیه با نیم 

ر آن سپستان و عناب و بنفشه پخته باشند به روغرن برادام بدهنرد و در غراا قطرف و خیرار و       شربت خشخاش و آش جو که د

نیمبرشت و جور دهند و حریره از جو مقشر و خشخاش سفید    هاسفاناخ و کدو و روغن بادام داخل سازند و اگر تپ نباشد بیض

جالب و شربت بنفشه بنوشند و صمغ در آب تر کرده صاف نمروده روغرن برادام    سفید و شکر و روغن بادام سازند و بجا  آب 

 ضایاداخل کرده بجوشانند تا غلیظ شود هر وقت آنرا بلیسند و یا لعاب بزرقطونا در جالب پخته روغن بادام داخل کرده بنوشند و 

ده لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول نه عناب پنج دانه سپستان بست دانه بنفشه شش ماشه در آب خیسانیده مالیده صاف نمو

ده درم مغز تخم  السوس ربخشم را نافع است و حب مرطب از    هماشه رب خشخاش با شربت آن داخل کرده نوشیدن سرف

هریم پنج درم  بنفشه کدو مغز تخم خیارین تخم خرفه هر واحد پنج درم و بعضی خشخاش و صمغ عربی و نشاسته و کتیرا و

و تخم کدو و خرفه داخل می کنند به لعاب اسپغول یا  السوس ربو مغز بادام بست درم شکر به وزن مجمو  عوض  می افزایند

بهدانه و یا سفید  بیضه ساخته در دهن گیرند و قیروطی از روغن بنفشه و روغن کدو و موم سفید و کتیرا و عصرارات مرطرب   

قدم به روغن بادام چرب سرازند و در آب نوشریدنی      هناف مفعد و پاشن تازه ساخته بر سینه نهند و کشنیزمثل آب کاهو و آب 

گفته که حسومی نشاسته و بادام و شکر و ترنجبین محلول در ماءالشعیر و شرب  :د یسو شیرین و تخم خطمی اندازند   هبهدان

کتیررا بره ماءالشرعیر و شرکر و کراا      او و عراق او و طبیخ او به شکر و صمغ عربی یرا     هبه ماءالشعیر و شکر و عصار گاوزبان

و به روغن بادام و طبیخ عناب و کاا بنفشه هر واحد نافع سعال یا بس اسرت و خروردن خبراز  بره     شکر سپستان و کاا مسکر 

ا روغن گاو به شکر یا کنجد مقشر بره شرکر نیرز    ی  هفربه به مسکه پخت انیا ماکی  هن بادام بریان یا ترمس شیرین یا ملوخیروغ

مقشر کوفته  السوس اصلده درم سفید ست و لعوقات مرطبه مثل این لعوق بزرقطونا به دانه هریم پنج درم تخم خشخاش مفید

الیده صاف نمروده و از ده  سپستان هریم هفت درم در سه رطل آب باران بخیسانند و به آتش عالئم بپزند تا یم رطل بماند م

   هآورده استعمال نمایند و حریرر  بقوامز هریم صمغ عربی و کتیرا کوفته آمیخته و ده استار فانیا و هفت درم ا بمیفختجاوقیه 

 .مغز بادام شیرین کتیرا آرد جو و تخم خشخاش سفید کوفته با شیر تازه و نبات پخته تناول نمایند

 مو عالج سرفه د
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ر عرق شراهتره برر آورده شرربت نیلروفر     مغز تخم کدو د   هعناب شیر   هفصد باسلیق یا هفت اندام نمایند و لعاب بهدانه شیر

   هداخل کرده بدهند و در آخر روز لعاب اسپغول عرق شاهتره شربت نیلوفر دهند و شرب ماءالشرعیر و لعراب اسرپغول و خمیرر    

حار گاشت حسب حاجت بعمرل آرنرد و بره مسرهل        هبارده بر سینه الزم گیرند و آنچه د ر عالج سرف   هبنفشه و وضع اطلی

خشم ده درم در دو رطل آب    ها به این مطبوخ نمایند حناب سی دانه بنفشی  هقیه نمایند و یا یلین طبیعت به ماءالفواکصفرا تن

تازه هفرت   گاوزبان   هباران بجوشانند تا یم رطل بماند صاف نموده هفتاد درم از آن بگیرند و در آن شیر خشت ده درم خمیر

مطبروخ     هیا برگ آن سه درم کوفته اضراف  گاوزبانبهم نرسد گل  گاوزبان   هگر خمیردرم حل نموده صاف کرده بیاشامند و ا

ربت نیلروفر یرا بنفشره و    عیر و لعاب بزرقطونرا و شر  نمایند و بعد از تنقیه و تطفیه مزاج تسکین حرارت نمایند به آشامیدن ماءالش

مغز بادام مقشر و کتیرا با طبیخ عناب و سپستان و تخم  استعمال لعوقات بارده مثل لعوق که از مغز تخم خیار و مغز تخم کدو و

بارده بر سینه و تمریخ به قیروطی اخضر که در آن تسقیه به    هخطمی و گل بنفشه و نیلوفر و بنات با فانیا ساخته باشند و اطلی

ز به مبردات کنند و قرص کافور و کاهو و مانند آن داده باشند و اگر حرارت در جگر بود تسکین آن نی کشنیزآب بقول بارد مثل 

و روغن کدو و روغن بادام و دوغ و آب لیمو خورند و درینجا استعمال حموضات جائز است و گفتره انرد کسری را کره سررفه از      

کثرت و غلیان خون باشد اگر فصد نکند اکثر منجر به سل می شود و یا ورم ریه مری گرردد پرس برر قصرد اکحرل عالجرش        

 .اندباشد حجامت میان کتفین نافع گفته در ریه  دمو خشم که از امتال  سرفه  ضایامهترست و 

 صفراو  عالج سرفه

مغرز تخرم      ها شریر ی  همغز تخم کدو دو تول   ها شیری  هخیارین دو تول   هدانه سه ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیرلعاب به

ماشه گل نیلوفر پنج ماشه خطمی جناز  هریم چهرار  هندوانه دو توله با شربت عناب یا خشخاش بدهند و یا گل بنفشه شش 

یاقوذا بالعابات بدهند و درینجا نیز استعمال السعال در دهان دارند ذ بماکوره استعمال نمایند و ح   هماشه خیسانیده همراه اشرب

عظریم دارد و بعرد از   لیمود انار ترش نفع    هحاره افشر   هحموضات منهی نیست ازینجاست که گفته اند در بعضی اقسام سرف

نضج ماده به منضج صفرا از مسهل صفرا تنقیه نمایند و خباز  و خیارین و خوبانی و شربت درد مکررر نیرز در مسرهالت ایرن     

از مغز تخم کدو و خیارین و تربز و بهدانه و خشخاش و کاهو هریم هفت ماشه تخرم خطمری و      هداخل می کنند و بعد تنقی

یرا سه ماشه به لعاب اسپغول جها به قدر نخود ساخته پیوسته در دهان دارند و عناب آلو بخارا هریم جناز  هریم پنج ماشه کت

پنج عدد مویز منقی ده دانه جوشانیده نبات داخل کرده طین و وافع تلخی دهن است و گاهی گل بنفشه شش ماشه داخل کرده 

ی کنند که ملین است و گاهی وزن مویز منفی دو توله و مغز تخم کدو شش ماشه شربت بنفشه سه توله عوض نبات م   هشیر

 .آلو بخارا ده دانه می کنند که ملین و نافع بخار است سر و سینه و تپ و نزله صفراو  دائمی است بعد حجامت قفا می دهند
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 سوداو  عالج سرفه

هل آن تنقیره نماینرد از آرد براقال    سبوس گندم به قند یا شهد شیرین کرده دهند و بعد نضج ماده نضرج سرودا از مسر      هحریر

ال شیر خشت هریم پنج ماشه به روغن فیهفت ماشه اطفارالطیب شکر ق صمغ عربی هر واحد گاوزبانگل  گاوزبان السوس رب

بادام چرب کرده در شربت انار والیتی سرشته حسب بسته بکار برند و تدبیر خفیف از مالیخولیا بعمل آرند و غاا نخوداب دهنرد  

ی جوشرانیده  مویز منق گاوزبانزوفا  خشم  السوس اصلگوشت مرغ یا گوسفند جوان یا حمل صغیر ساخته باشند و اگر  که از

مغز بادام بیفزایند برا  سرفه مواد سوداو  متعسرالنفس کره وقرت سررفه       هبنوشند و گاهی شیر نبات داخل کرده بطور قهوه

 .تبدحال شود گویا از سرفیدن قی خواهد شد نافع اس

 عالج سرفه وبائی

بزرگران  گویند که این قسم سرفه از تعفن هوا به مردم کثیر پیدا می شود و باعث هالکت طفالن و بزرگان می گرردد پرس در   

هل العالج است شکر بدهند و این قسم سرفه س شکر وحسو  نشاسته بروغن بادام و گیرند کهرگ هفت اندام زنند و خون وافر 

 .  نمی گرددمود الجنب ذاتو  الریه ذات ل وبه مرض دیگر مثل س

 ثرات السعال گویندز بثور ریه عارض شود و این را بعالج باقی اقسام سرفه آنچه ا

و  خیارشرنبر کره مرع    حجامت کنند و مسهل صفرا یا ماءالفواکره  که خون صفراو  می باشد فصد باسلیق و ماده او   هبهر تنقی

مو  و هرچه ورشو حلق مسطور شد استعمال نمایند و اگر درینجا خراج عالج سعال دپغول دهند و آنچه در جالب شکر  و اس

کهنه متاکل باشد موم و روغن مع زرد  بیضه التمریخ نمایند و سرفه که از خوردن اشیا  ذ  حدت و افتادن چیز  مثل آب و 

شود باشد که آن چیز ثقیل بود و برنیایرد و  ریه حادث گردد محتاج تدبیر نیست و به زوال سبب زائل    هطعام و جز آن در قصب

دوم گردن نهاده بزور تمام بکند و سینه و حلق بمالنرد و قری      هنوبت به هالکت رسد در این صورت محاجم بی شرط بر مهر

غاا پس  کنند تا باشد که آنچیز از قصه برآید و سرفه که از امتال  معده افتد تدبیرش تنقیه معده است به قی و اسهال و تقلیل

وصل و خناق و ورم  الدم نفثالصدر و  الریه ذاتو  و  الجنب ذاتتدارک سرفه به شربت بنفشه و شربت زوفا و اگر سرفه به سبب 

کبد و طحال و فم معده عارض شود عالج مرض اصلی کنند مع رعایت سرفه مثال آنجا که به سربب ورم محردب کبرد باشرد     

و تخم خطمی نیز آمیزند و این ضرماد نیرز بررا      السوس اصلو بادام تلخ کنند و به آن عالج به مدرات مثل مغز تخم خیارین 

نیم درم پوند چینی یم درم صندل سرخ صندل سفید بابونره اکلیرل الملرم     الطیب سنبلسرفه که از درم جگر باشد سودادار و 

آرد جوهر یم هفت درم کوفته بیخته تخم کاسنی تخم کشوث گل نیلوفر هریم دو درم گل سرخ چهار درم بنفشه گل خطمی 
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 طباشریر نیم  درم ریوند چینی یم درم  مغسولبه آب کاسنی و بید طال کنند و این قرص هم سرفه دورم جگر را مفید بود لم 

هریرم دو   السروس  ربتخم کاسنی بادیان تخم کشوث هریم یم نیم درم و تخم خرفه تخم خشخاش صمغ عربی  یکمثقال

مغز تخم کدو هریم سه درم شربتی دو درم بادواسنار شربت خشخاش و طبر  گفته عالج سعال حرادث   درم مغز تخم خیارین

به مشارکت کبد خواه به سبب حرارت کبد باشد به حد  که عارض گردد در ریه بثورات و یا به سبب ورم کبد باشد به حد  که 

اب معرالیق فصرد قینرال و تسرکین مزاجسرت بره خورانیردن        را و متمدد گرداند آنرا به سبب ابخا   هانجااب نماید اقسام قصب

و آب کاسنی و مانند آن و باید که مبالغره در تبریرد    الثعلب عنبماءالشعیر به طریق لزوم و مالیدن بر کبد صندلین سوده به آب 

ه داخل نمایند و آنچره  کبد ننمایند بلکه حد توسط را ملحوا دارند و در ضمادات مبرده اندکی فوفل و یارامم و یا قصب الزریر

به مشارکت طحال بود شربت کزبر تا البرولعوق آن وحب از صبر و تنکابریان مساو  قند سیاه برابر هر دو به قدر کنرار سراخته   

 .مکحب وقت خواب خوردن نافع و عالج سعال مرکب با سباب باشد و به ترکیب دو عالج یا زیاده ترکیب نمایند

 

 سعال اطفال

   هعارض شود و سرف   هرطوبت سنت و گاهی از خشکی قصب   هت رطوبت می باشد و نشانش ظهور آثار غلبسبب کثراکثر ب

خشم بر آن داللت کند و گاهی به سبب دخول دخان و غبار در حلق ایشان سرفه حادث می گردد و سرفه وبائی نیز می افترد  

ایشان بلغمی باشد اما چیز  شدیدالحرارت و یبوست    هرفرطوبی بزرگان باید کرد و اگرچه س   هدر رطوبی عالج سرف :عالج

که به آن تپ باشد دالسیما می گردد  الریه ذاتندهند که در اکثر به سبب تغلیظ و به تخفیف باعث تنگی نفس و تپ محرفه و 

و خیار خنبر  ف باشد و بعد تلیین به مثل شیرخشت و ترنجبینوآن به منضجات مصر   هپس باید که همگی همت به نضج ماد

تخرم خطمری خبراز  عنراب        همقشر سپستان گل بنفشر  السوس اصلبرا  نضج ماده  ایضانمایند و مسهالت قو  ندهند و 

سیاوشان زوفا  خشم مویز منقی عوض شامند و اگر بلغمیت غالب باشد پرجوشانیده به گلقند یا نبات شیرین کرده بیا گاوزبان

سه روز مغز فلوس و شیر خشت ها فرموده مسهل دهند و اگر مغز فلروس عمرل نکننرد     بنفشه خطمی خباز  داخل کنند و بعد

روطی که از موم و روغن بادام ساخته باشند چررب سرازند و   یبرگ سنا  مکی در مطبوخ ماکور می توان افزوده و سینه را به ق

دارند و در شبانه روز  دو برار تکررار عمرل     قدر  پشم نرم گوسفند بگیرند و برود و چوب گز داشته بر سینه بندند و دائم بسته

نمایند و چند بید سر به آب سائیده بر منحزین و شقیقه و بناگوش و کف دست و پا بمالنرد و آب سررد مطلقراً نخوراننرد و اگرر      

را به  برودت و رطوبت غالب باشد اندک عسل به آب ممزوج کرده نیمگرم بخورانند و اگر از این کفایت نشود گاه گاهی انگشت
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عسل آلوده و بر آن ایارج فیقرا پاشیده برحنگ و بن زبان بمالند تا قی کند چه قی را در اینجا اثر  به غایرت نیکوسرت لریکن    

خورانیدن مجرب است و لعق شربت زوفا ازیرن قبیرل      هسنگ پشت به قدر نخود با نبات سود   هبعدالسنج ماده و زرد  بیض

وقت خواب دو سه دفعه بلع کنانند و هنگام صبح حلوا  مغرز برادام یرا حلروا  مغرز گردگران       سات و اگر مرمکی به قدر باقال 

مزمن زائل گرداند و آب پیاز پخته هر صبا  یم قاشق دادن و سینه را چرب نمودن و پشم بر دو گرز داشرته      هبخورانند سرف

او بسیار بریزند و وقت سحر که هنگرام حرکرت نزلره    بستن در اکثر فائده دهد و چون سرفه با نزله در کام باشد آب گرم بر سر 

است حلوا  بادام عسلی بخورانند و سر و سینه را پوشیده دارند که خوب گرم بماند و آنجا که سرفه بلغمی با حرارت باشرد بره   

زاینرد و مغرز   عناب جوشانیده بدهند و اگر تلیین مطلوب باشد ترنجبین شیر خشت اف گاوزبانمقشر گل بنفشه  السوس اصلدانه 

 :قرول شریخ حبرق   ببسیار کم روغن اسرت     هیا کهچربادام و    هاست و بهترین اغایه ماش و برنج با شیر دهندفلوس نیز سو

عسل آید و یا به آب بادیان رطب برا  ایشان کفایت کند و زبان طفل را به عسل دلم کنند و  بقواممطبوخ به شیر زن تا آنکه 

فانیا هر روز قدر  در شریر   السوس ربنمایند تا بلغم بسیار قی کند و صمغ عربی کتیرا مغز به دانه  بیخ زبان را به انگشت غمز

عوق ساخته بلیسانند و اگر بلغم بسیار باشرد قردر  جلسره باریرم     رین یا به عسل بدهند و یا از آن لمادرش یا به شربت انار شی

مسراو  بره قردر     السوس ربنمایند و اگر از افیون نشاسته صمغ عربی  مولد بلغم منع   هسوده اضافه کنند و مرضعه را از اغای

خشم را که به شب شدت کند و در منع نزله و حبیبان را که از شدت سررفه قری کننرد نرافع        هنخود حب ساخته بدهند سرف

فند می باشد خشم که طبیخ بادیان و پودینه به عسل معوق کردن مفید و سفید  که در میان سیاهی چشم گوس گوینداست و 

نقو  پوست خشخاش انردکی   کرده سائیده به قدر جبها با نبات در شیر مرضعه حل کرده صبح و جور کردن عاجل النفع است و

   هاست و نه بل غراب در صره بسته به گردن طفل آویختن برا  سعال به خاصریت نفرع دارد و گراهی در سررف     اررسریع االب

جوشانیده خاکشی پاشیده می دهند و نالگیسر جهت سرفه ابلغمری داخرل مری     ناگلیسر السوس اصلتپ بلغمی عناب  اطفال مع

و نمرم   السروس  ربعناب شکر سرخ جوشانیده نپوشانند و هلیله و عناب سروخته را   السوس اصلکنند نه برا  تپ و یا خطمی 

ن نیم جزو باریم سائیده برابر مونگ حرب  مرمکی هریم یم جزو زعفرا وقت شب لیسانیده باشند و از افیون میعه سائله کندر

دارچینری نبرات سرفید     السروس  اصرل م دو حب بدهند و یا مغز فندق چلغوزه جلسه مساو  با عسل سرشته بخورانند و ی  هبست

سفوف نموده بدهند و با بزر کتان یم ماشه قرنفلی یم عدد دارچینی یم ماشه جوش داده صاف نموده با نبات یا شربت زوفا 

کتیرا صمغ عربی کوفته در شیر برا آب   السوس ربو درصورت حرارت مزاج مغز به دانه مغز تخم کدو  شیرین مغز بادام  بدهند

   هگرم دادن معتمد علیه است و اگر بهدانه صمغ عربی کتیرا فلفل سیاه سعد کوفی نشاسته زوفا  خشم خولنجان بادیان دانر 

زرد دو عدد مویز منقی هفت ده دانه سائیده با برابر عسل آمیزند و حسب سن  مقشر یم درم انجیر السوس اصلبر یم نیم ورم 
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و مزاج لیسانند در سرفه اطفال مکرر بعمل آمده و کتیرا و شکر سائیده در شیران یا شیر بز حل کررده در سرعال مرزمن اطفرال     

ان رطب جوشانیده صاف نمروده شریر   مجرب سوید  است و هم او گوید که نیل هند  سعال صبیان را نفع می کند و کاا بادی

زن یا بز و اضافه نموده نوشیدن مفید و یا مغز تخم خیار یم درم تخم خشخاش کتیرا هرر واحرد نریم درم در طبریخ ده عردد      

سپستان حل کرده به شکر شیرین ساخته بنوشانند و زیره سیاه به عسل سرشته به عسل لیسانیدن مسکن سعال بلغمی اسرت و  

بزرگ سبز پنبه به شکر نیرز مفیرد و الدن و      هنج در گردن طفل سعال شدید را ساکن کند و شراب آب افشردتعلیق حجر اسف

ا فوخ طفل چرب کردن مسکن سعال صعب است و تعلیق پا  غراب زرعی برجهری همرین عمرل دارد و    ی هروغن گل حل کرد

د که اگر کاکرا سنگی سائیده به عسل آمیخته طفرل را  کزنگبین نیز نافع است و لعوق بیخ راسن هم مفید و اهل هند می نویسن

بلغمی از نافع است و ادامت آن به طفل شیرخواره موجب فربهی و توانائی است    هسینه و سرف   هبلیسانند به حسب سن خرخر

ند نیز بسته بخوراسازند و برابر نخود حب و اگر سهاگه نصف خام و نصف بریان و به وزن آن فلفل سیاه در مغز گیکوانه کنترل 

الیچی سفید برابر کوفته بیخته به عسل معروق سرازند و      هسنگی اتیس دانمی اطفال نافع و یا زنجبیل کاکرابلغ   هبرا  سرف

پارچه در آب کو کنار تر کرده خشم نموده کاله آن بر سر طفل نگاهدارند و اگر انیس بچ خراسانی هریم چهار ماشه بهارنگی 

یر  سه دام کوفته به عسل آمیخته از دو سرخ ترا  مپیا بانسوپیل هریم نیم توله مویز منقی دو دام عسل کشکاکراسینگی موته 

بلغمی و خرخرره و ضریق و سرور ترنفس طفرالن         ها آب گرم بدهند جهت سرفی هدو ماشه به حسب سن و توانائی در شیر دای

کوفته بیخته به شهد آمیخته به قدر فوت و سرن دادن   مجرب است و کالم پهکرمول کاکراسنگی پیپل بچ پوست بیخ جوانسه

اسنگی کوفته بیخته به عسل خمیر کرده نگهدارند و وقت حاجت به قدر سرن و سرال در   همچنین موته تپیس بانسرپیل کاکر و

گل    هنمم شور هر سه مساو  نیمکوفته در کوز السوس اصلشیر حل کرده بدهند که از مجربات است و یا پوست المناس و 

پر کرده و سرش بند نموده در آتش بسوزند چون سوخته شود بدارند و از چهار سرخ تا یم ماشره بره اطفرال دهنرد کره نرافع       

صمغ عربی مساو  کوفته بیخته بره عسرل سرشرته     السوس اصلنگی اتیس دار فلفل بلغمی اطفال است و اگر کاکراس   هسرف

 السروس  اصرل توله کتیرا نشاسته هر واحد یم تولره   یکنیماگر از صمغ عربی  معوق نمایند برا  سرفه و قی اطفال نافع است و

مقشر نیم توله قند سفید دوازده دام عالمگیر  معوق سازند و درصورت کثرت حرارت مغز تخم تربوز یم توله اضافه نمایند نافع 

ز استعمال صرف کاکراسنگی اسرت و  اسنگی دار فلفل آمیخته لعوق کردن قو  تر ااست و همچنین مویز منقی وج کاکرسعال 

مقشر کوفته بیخته در شهد خالص آمیخته قدر  از آن به شیر مادرش آمیخته در حلرق چکانیردن    السوس اصلکاا ناگر موتهه 

ا چموچهی مکا یا ماهی خرد بهور هر واحد سوخته با نمم خورانند و یا عسل و قدر  نمم در آب حرل  ی هنافع و یا خسته هلیل

دراک و عسل ممزوج کرده قدر  آب برگ اروسه و آب ا ایضاتش گاارند تا مروق شود پس زالل صافی آن بیاشامند و کرده بر آ
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انگریز  که به زبان اهل فرنرگ یکررس گوینرد مفیرد اسرت و       السوس رباسنگی و دار فلفل سوده آمیخته بلیسانند و نیز کاکر

ین بر رو  چراغ گرم کرده و خائیده لعاب آن در دهن طفرل انرداختن   گله با اجوانبسوخته و کاا برگ پان همچنین شاخ گوزن 

کره   اکنون بدانندم حب بخورانند ی هب بقدر نخود بستت بنفشه حسمندر پهل پیپل برابر وزن کوفته بیخته در شرب ایضامفید و 

بهدانره بره انردک نبرات     سعال عارض شود حلق و سینه را به موم روغن چرب کننرد و لعراب      هاگر به اطفال از خشکی قصب

ریه بزرگان مسطور    هاز خشونت قصب   هیبسی و سرف   هنیمگرم ساخته بدهند و اغایه مرطبه خورانند و هرچه در عالج سرف

دا  صرفرا     هآن را اغای   ها رب آلو قبل از غاا بخورانند و مرضعرند و اگر صفراو  باشد رب توت و بشد حسب حاجت بکار ب

حاره نباید داد و اگر چه بعد    هیاج تنقیه باشد او را تنقیه فرمایند و اگر طفل را مسهل دهند مثل سنا و غیره ادویدهند و اگر احت

سنا و غیره اکثر منجر به تهو  و قی می شرود و   اخراج ماده تعدیل آسان است لیکن چون سرفه صفراو  یبوست بسیار دارد از

   هعناب شریر    همغز تخم هندوانه شیر   هشود روز دوم مسهل لعاب به دانه شیر اگر در سرفه صفراو  و تپ چنین خطا واقع

شربت بنفشه خاکشی برا  تسکین و ترطیب دهند بعده مسهل بدون سنا با ریشه خطمری و روغرن برادام جهرت      السوس اصل

ا گرد و غبرار در حلرق ایشران    اطفال که به سبب دخول و خان ی   همحافظت امعا از ماده ساحجه استعمال می نمایند دور سرف

حادث گردد و نبات یا شکر یا عسل یا ترنجبین یا شکر تیغال هرکدام که میسر آید و مناسب باشرد بلیسرانند و چکانیردن شریر     

مرضعه تنها کافی است و مالیدن روغن ها  مناسبه بر حلق و سینه و خورانیدن اغایه چرب و غرغره شیر اگر توانرد نمرود واال   

 .ل آرنده بزرگان گاشت و مناسب باشد بعمشیر و آب گوشت مناسب و هرچه در عالج سرفه از خشونت قضب خورانیدن

 عظیمهخرخره 

تدبیرش به عرالج سررفه رطروبی     عالجیعنی آواز شدید که در وقت خواب از سینه می آید سببش کثرت رطوبات در ریه است 

ا زیرره کوفتره بیختره برا عسرل      ی هند و تخم کتان کوفته با عسل سرشتدر اطفال عسل گرم نموده چند قطره بده ایضانمایند و 

یا بسه به قدر اعتدال نمایند و بره     هدر شیر حل نموده اندک بخورانند و اصال  شیر مرضعه به تدابیر حار السوس ربا ی هسرشت

و از گریه نیز خصوصراً در ابتردا و بنرا     طفل شیر بسیار ندهند و از هوا  سرد و اغایه بارده و آب سرد طفل و مرضعه را بازدارند

گوش و حلق و سینه را چرب نمایند و اگر به تدبیر  قی آورند اولی است و باید که در آن زمان گریه ننماید  گاه گاهی حلوا  

مغز بادام عسلی یا حلوا  چلغوزه بخورانند و به آب گرم بدن شستن نرافع اسرت و اگرر کاکرداسرنگی سررخ رنرگ یرم تولره         

سه ماشه کوفته بیخته مویز منقی یازده دانه صالیه کرده به شهد آمیخته نگهدارند و به طفل شریرخوار و مرادرش    السوس لاص

اطفال و مفید تپ بلغمی و ادامت آن به طفل موجب توانائی آن است و اگر مویز منقری سره      هسین   هخورانند نیز نافع خرخر

مقشر هریم دو درم سعد دار فلفرل خولنجران هریرم یرم درم      السوس اصلبزر کتان توله مغز چلغوزه دو توله انجیر سه عدد 



274 

 

سینه اطفال و سرفه را نافع است و بدانند که گاهی این مرض    همشم یم ماشه سائیده با عسل مساو  سرشته بدهند خرخر

د صلیب سائیده برر بینری و گروش و    تنها و یا با عو جندبیدسترصر  و یا منار بدان می باشد و تدبیرش این است که    همقدم

شقیقه و کف دست و پا  او بمالند و اندکی بخورانند و آنچه صر  را مفید و مضر اسرت ایرن را نیرز منفعرت و مضررت دارد و      

همچنین گاه این مرض از بیجا شدن عظم رقبه و یا استرخا  آن به سبب رطوبت عارض می گردد و درینصورت قابله انگشت 

آورده و بر آن گااشته به جایش برگرداند و اگر سر انگشت را به بعض اشیا  قابضه مثل پوسرت انرار و مراز و    در حلق طفل در

 .سماق و امثال این ها نرم سوده آلوده نماید بهتر است و خورانیدن اندک اندک آب سماق مفید است

 الدم نفث  

د مثل لثه و یا از اجزا  حلق مثل لهات و خنم و یا از سرر  عبارت است از برآمدن خون از دهان و آن یا از دهان جزا  آن باش

به جانب فرود آید و یا از ریه و یا از دیگر اعضا  تنفس مثل حنجره و قصبه ریه و رگ ها  او و رگ ها  سینه و یا از اعضا  

احت است و آن یا بره  دیگر منجمله اعضا  باطنی مثل مر  و معده و جگر باشد و سبب قریب جمیع اقسام خروج دم از فم جر

ا بر جگر یا بر حجراب اسرت و یرا شری قراطع یرا       ی ها سقط بر سینی هسبب باد  باشد و یا واصل و یا سابق و سبب باد  یا ضرب

شدید یا آواز قو  یا حدت آواز بالتدریج یا ضجر و خشم و این بیشتر به مجنونان و کسانی را که خشم گیرند از هر چیز    هسرف

حاره مثل سریر و پیراز و یرا       هه و اغایو یا تناول مسهالت حار الدم نفثن و یا قی سخت خصوصاً در مستعدیبه هم می رسد 

خوف و یا غم و یا هم که باعث حدت خون گردد و یا خواب بر زمین بی بستر و یا چسبیدن زلو در حلق و داخل او در حنجره و 

و یا حمل شی تقلیل و یا کثرت استعمال حمام و اما سربب واصرل یرا در    مر  و یا مقام در هوا  گرم و سرد و یا و ثواب قو  

عروق باشد و یا در غیر آن و آنچه در عروق بود یا انقطا  و یا انصدا  و یا انفتا  و وسعت آن باشد از قروت کره بدورسرد یرا از     

ا بلغمی مالح که از ی همیر   هو نزالت حادحدت ماده که در میان رگ باشد و یا از کثرت دم و یا استرخا و یا تا کل از حدت خلط 

سر بر صدر و ریه ریزد و یا به جهت سخافت عضو و ترشح خون از آن و اکثر متسع مری گرردد منافرا میران اجرزا  قصربه و       

شرایین زیاده از حد طبیعی پس ترشح می یابد خون از آن بسو  قصبه و آنچه در غیر عروق باشد در سینه و شرش و معرده و   

قرحه می گردد و گاه و چون از عضو چیز  منقلع گردد و منجر بحادث از جراحت یا از تاکل و تعفن بود    هراحت یا قرحجگر ج

که از ورم ریه باشد سلیم است زیرا که دمو  است و ترشح  الدم نفثریه می باشد که ترشح می یابد از آن خون و  دمو از ورم 

ریه همه این اسباب مگر چسبیدن زلو و امرا اسرباب    الدم نفثافته می شود در ی هیظ و گاغیر محقونه و غل   همی یابد از آن ماد

سابقه اسبابی است که مقدم باشد بر این اسباب واصله و آن یا کثرت ماده است به سبب کثرت اغایه و ترک ریاضرت و یرا بره    

ت احتباس خون که عادت دفع آن باشد مثل فاضله از قدر ضرور  طبیعی چنانچه عارض می گردد عند ترک ریاض   هسبب ماد
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خون حیض یا بواسیر یا رعاف یا قطع عضو مثل دست و پا که نصیب او از خون در باقی اعضرا جمرع شرود و امرتال  دمرو       

ا بلغم مالح یا رقت دم و یا شدت حرکت آن و یا ریرا  کره در عرروق    ی همری   هحاصل گردد و یا حدت ماده است مثل نزله حاد

گردد و بشکافد خصوصا در مخجین و یا استعداد آالت حاو  ماده به سبب برودت متعبض که دشوار گردد انبسراط آن  محتبس 

ها و مطیع قوت محرکه نگردد و یا حرارت خارجی یا داخلی و یا یبوست که به سبب تخفیف و تکثیف به اندک سرببی مسرتعد   

 بدانندد مسام آنها را و یا مالقات شی خارق اکال یا قطا  یا معفن و شکافتن گرداند و یا به سبب رطوبت مرخی که وسیع گردان

که چون امتال  دمو  در جمیع بدن و همه رگ ها عارض شود طبیعت متوجه دفع خون فزودنی می گرردد بره هرر طریرق و     

فث و یا به قی و یا به رعاف جهت که او را ممکن بود اگر شدید االستعداد یا قریب تر از مکان فضل باشد دفع می نماید آنرا به ن

ه از آنها اخرراج یابرد و امرتال برر حرال      شکافته نگردند که خون رو  الکینیو یا به بواسیر و یا طمث و اگر عروق قو  باشند و 

خویش ماند به مرگ مناجات بکشد به سبب انصباب آن خون به تجاویف شرایین کبارکه در قلب اند و به سو  قلب و دمراغ و  

 الدم نفثکه محتبس گردد و باز  الدم نفثریه او را عارض گردد و چون بعد از    هاز ریه افتد بیم آن باشد که قرح الدم ثنفهرکرا 

ثانی به سبب قرحه باشد که جراحت اولی مسرتحیل بردان گشرته و اکثرر دم منفروث       الدم نفثبهم رسد خوف آن است که این 

از نواحی ریه آید و خف  الدم نفثریه سیالن نماید و درین خطر  نباشد و چون رعافی باشد که از سر به مجرا  حلق و بسو  

از اعرراض رویره و    الردم  نفرث به آن متعلق باشد یکی خوف از افراط او و دوم خوف از جراحت او که قرحه نگردد و گوینرد کره   

است و از اسفل هر نحو کره باشرد    امراض مخوفه است چنانچه بقراط گفته که خروج دم از فوق هر نحو که باشد عالمت رو 

باشد زیرا که رعاف مطلقاً رو  نیست مگر آنکه بند نگردد و مراد او  الدم نفثعالمت جیدست بعضی گفته اند که مراد او از فوق 

مخوف نیسرت بلکره    الدم نفثاز اسفل بواسیر و یا طمث باشد زیرا که خروج آن به اسهال جید نیست و شیخ می فرماید که هر 

نچه محتبس نگردد و یا با تپ باشد و همچنین خروج او از اسفل به طریق بواسیر یا حیض مطلقاً جیرد نیسرت بلکره جیرد آن     آ

سبب شفا  و رم کبد یرا   الدم نفثاست که به قدر معتاد باشد و زیادتی آن خصوصاً که منقطع نگردد و البته رو  است و بیشتر 

اشد در آن خوفی نیست که در آنچه از ریه باشد و اکثر به زود  زائل گردد و اگر زوال که از سینه ب الدم نفثطحال می گردد و 

نپایرد دوران خانله قرو  ریه نبود و اگرچه بسیار باشد که آن موضع سینه که خون از و  برآید قرحه گردد و ناصور شود و لفث 

از صدر به کسی عارض می شرود کره او را نرزوالت بیشرتر      دمال نفثالدم دوام نماید و چند  بایستد و باز بر آمدن گیرد و اکثر 

ت خرود سرحج آرد و   شود فضول رقیق حاد بود که به حد او تنگ باشد و آنچه از سر بسو  صورا و نازل   هحادث گردد و سین

ق دقیق جراحت در اعضا  صدر پیدا کند و سینه تنگ را انصدا  عروق به سرعت می شود و به سبب آنکه عروق او ضعیف ضی

باید که اول محل علت دریافت نمایند و این چنان که اوالً از مریض بپرسند که خون  الدم نفثاقسام  طریق تشخیصمی باشند 
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و یا به قی و یا به سعال اگر بر آمدنش به نفل و بزاق گوید از دهن و اجزا  ان مثل لثه و  تنخع و یا بتخختفل بر می آید یا به 

تخع گوید و رنگ خوناب بود از لهات و حنم و از سر باشد که به جانب حلق فرود آید و به این نرو  تقردم   عمور باشد و اگر به 

عادت رعاف و حصول خفت سر از آن بعد از ثقل و دیگر عالمات رعاف مثل سرخی چهره به تاریق پیش چشم و عدم زبردیت  

ریه و حنجره باشد پس اگر    هباشد و اگر به تخخ گوید از قصبدفعه و احیاناً به اندکی رعاف نیز موجود  الدم نفثخون و حدوث 

به اندک سرفه برآید و در مقدار اندک و کف ناک و باور بود از قصبه باشد و اگر خوناب و بی سرفه بود از حنجره باشد و اگر به 

ره در آن عضو که خون از آن بر می ا کبد یا طحال باشد و فرق در این اعضا بوجود آفت از وجع و غیی هقی گوید از مر  یا معد

آید باید کرد و گویند که اکثر آنچه از کبد می آید در اسهال کبد  می باشد و آن عالمرت رو  اسرت و اگرر بسرعال گویرد از      

 مایند اگر خونا صدر باشد به عده رنگ خون و قوام او و مقدار ادوز بدیت او و قلت و کثرت سعال و وجع دریافت نی ها ریی هقصب

در چنرد   ضایاصعب آید و بی درد باشد و    هقیق و قلیل المقدار از خون عروق و کف ناک بود و به سرفکمرنگ مائل بزرو  ر

عنی گوشت آن باشرد و اگرر خرون سررخ     ی هروز بند شود و باز دفعه برآید و رنگ مائل به سفید  مثل رنگ ریه بود از جوهر ری

القوام از قوام خون گوشت ریه و در غلظ کمتر از خون صدر بود و در مقدار زیاد آید و مشرق و در رنگ شبیه تر به خون و شدید 

بی کف و گرم تر باشد از عروق ریه باشد و اگر خون سیاه رنگ و غلیظ و جامد و اندک اندک برآید و بند نشود و با قدر  کف و 

شود از صدر باشد و اگر خون خالص شردید الحمرره بسریار     بسعال شدید آید و با وجع سینه بود و عنداالستلقا سرفه و درد زیاده

اق عروق باشد پس اگر تپ و اسباب متقدمه محدث حردت خرون و تردبیر مسرخن     قلیل الزبر بود از انقطا  و انشق دفعه برآید و

ببش امرتال   یافته شود سبب انشقاق حدت خون باشد و اگر از برآمدن خون راحت و سبکی حاصل شود و آثار امتال پیدا بود س

ا سقط یا سیر در هوا  بارد یا تقدم استعمال اشیا  مولد ریح و غیر آن منجمله اسباب مشق عروق ی هخون باشد و اگر تقدم ضرب

یافته شود سبب افصدا  عرق همان باشد و اگر رنگ خون قلیل الحمره مثل آب شسته گوشت بود و اندک انردک شررو  کنرد    

جراحت و تاکل و اتسا  منافا مقدار آن زیاده گردد و اکثر دفعه بگشاید و خرون بسریار برآیرد و     بعده روز به روز حسب ازدیاد و

باریم یا تشور یا جزو  از گوشت ریه بود و با تپ باشد و تقدم اسباب تا کل از تناول اشیا  حریفه مثل زاج و مانند آن یا نزول 

تاکل باشد و اگر خوناب برآید و از خروج آن راحت و سربکی یابرد و در   حریفه و اسباب حدت دم نیز یافته شود از    هنوازل حار

ابتدا کمتر از خون خارج به سبب انقطا  و انشقاق در اول امر و بیشتر از آنچه خارج می شود از تاکل در اکثر آید و بی درد بود از 

فصد    هانقطا  حیض و بواسیر و طول زمان انقطا  خون که عادت خروج آن باشد مثل ایضاانفتا  عروق به سبب امتال باشد و 

باشد و اگر خرون   دمو و غیره حاضر باشد از رشح درم  الریه ذاتنیز بر آن داللت کند و اگر خون بسیار اندک برآید و عالمات 
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د وبت و مائی رقیق بر آید و با غم و کرب صعب باشد و اسباب سرفه و مریض دیگر هیچ باشر هصاف صنع مائل به شرقت و ص

 .از تعلق زاو باشد

 

 

 الدم نفثعالج کلی اقسام 

مراده بسرو       هبه قول جرجانی و ایالقی طریق منع خون از دهن بر چهار وجه است یکی فصد به شرط عدم مانعی دوم امالر 

یرد رگ  جالس دم اما تدبیر فصد چنان باید که اگر خون از سرینه درآیرد آ     هاسفل سوم تعدیل مزاج عضو چهارم استعمال ادوی

کشانید و اگر از کام  مالزه برآید رگ قیفال زنند و اگر از مر  و معده و جگر آید رگ اکحل باید زد و هرکرا این مرض  باسلیق

کند و خصوصاً کسی که سینه او در خلقت تنرگ   بفصد بسیار افتد هرگاه در تن خویش گرانی و امتال  دم معلوم نماید مبادرت

سفل رگ صافن زنند بعده برا  تقلیل ماده سرینه و  ا  خون به سو   هست که اول بهر امالاولی آن اباشد یا فصل ربیع باشد و 

کنند و خون به تفاریق گیرند و چون حیض زنان و رقت او به قدر کفایت جار  گردد بردان   باسلیقریه و منع حدوث ورم فصد 

مراده از فروق باسرفل       هحادث گردد و اما تدبیر امال الدم فثنآنها زائل شود چنانکه گاهی در ایشان به احتباس حیض  الدم نفث

مالیدن اطراف بسو  اسفل و بستن آنها و نهادن محاجم بر ساق و رگ صافن و مابض کشادن و حقنره کردسرت و امرا تردبیر     

ن و حرکات و و از جست ه مسخنهیدم مثل اغایه و ادو   هاسباب محرکاز جمیع  الدم نفثتعدیل مزاج عضو آن است که صاحب 

ریاضات سخت  و تعب قو  و از کثرت کالم و افراط حمام و آواز بلند و خشم و خنجر و شرب شرراب بسریار و کهنره از نظرر     

حریضه و مفتحه چون صبر و کرفس و سداب و کنجد    هکردن در اشیا  سرخ و از جما  و نفس عالی اجتناب نماید و از ادوی

موافقره بررا  ایشران هرچره        هه شیرینی ها و مالح و شور و شیر خام پرهیز کند و از اغایو پنیر کهنه و خرما و عسل و جمل

که بوخ و دوغ گاو و پنیر تازه و فوامغر  و ممسدد باشد و همه ملحم و جمله مبردوم نافع از غلیان او و ازین قبیل است شیر مط

باشد طعام او از غوره و سماق و زرشم و انرار دانره و ترشری    قابضه و زیت انفاق تازه و آنرا که به تسکین حرارت حاجت بیشتر 

به کدو و مغز بادام و مسکه  هیر باشد مزورات و ماءالشعیر و مجبره پخته اگر تپ نباشد و اگ   هترنج و برگ حماض باید به پاچ

مطبروخ و     هم و شریر تراز  دهند و هر صبح شربت ریباس و گل ارمنی بیاشامند و آنرا که حرارت قو  نباشد پنیر تازه بی نمر 

نیمبرشت و گوشت در اج و تیهو    هکه از جاورس مقشر و کعم سازند و زرده بیض   همضیره دوغ گاو که به پاچه بپزند و حریر

ترین آب ها ب و میاه شبیه شدید المنفعت اند وبهچر   هو تدر دو ماهی تازه و مانند آن مناسب بوده گاه انتفا  می یابند به اغای
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ت تشرب آب باران است یا آبی که در آن گل ارمنی انداخته باشند و آب معدن آهن و آهن تاب بدستور و اما تدبیر منع خون جه

و استعمال ادویه حابس آن چنان باشد که نگاه کنند تا خون از کدام عضو می آید و اسباب آن دریابند بعده به عالج هر واحد که 

این است که اگر از انفتا  اوعیه باشد تسدید  الدم نفثگفته که عالج کلی عام  :ابن سرافیونجدا جدا مسطور گردد مشغول شوند 

منتحه کنند و اگر از انصدا  و انحراق باشد التحام آن نمایند و اگر از تاکل بود به تولید لحم در موضع متاکرل     هافواه آن ادعی

گوشت اصال  می یابد    هرویانند   هخلط محمود و ادوی   هبه اغایه مولد کنند و دعائی که انفتا  یافته به ادویه قابضه لزاقه و

او را نفع می کند و اگر از شقاق باشد اشیا  مغر به محفره برال      هگوید که اگر از انفتا  افواه آورده باشد اشیا  قابض :مسیحی

لحم بود و از اغایه اشیا  محمود    هنبست   هدویکال باشد اشیائی که گوشت برویانند و این از االا  مثل گل قبرسی و اگر از 

کنند برا  آنکه خواب آورد و به برودت خود اجماد خون نماید  مخدره داخل می   هادوی الدم نفث   هو الکیموس و گاهی در ادوی

ثیر نیست و اگر به در آن خوف ک ضایاو هم او گوید که اگر خون به تخع و تخخ برآید در آن خطر نبود و اگر به قی خارج شود 

بدن از خلط غالب نمایند و این قررص کهربرا      هکنند و تنقی باسلیقسرفه بر آید آن مخوف ست و در آن باید که ابتدا بالفصد 

ورم پوند چینی  کنیمیبخورانند کند روم االخوین گلنار هر واحد سه درم کهربا پنج ورم شادنج گل مختوم هر واحد ده درم شب 

د یم درم ده قرص ازین تیار سازند و هر روز یکی از آن به آب بادروج یا آب خرفه بدهند و اگر امر سخت باشرد  افیون هر واح

یم قرص وقت شب دهند و بازو در آن به بندند و اطراف و خصوصاً سینه را بمالند و اگر در سینه جائی درد کند قرص مراکور  

ند و گل مختوم اندک اندک مص کنند بر پشت خوابیده در اکثر اوقات و در سرکه و آب طال کنند و غاا به حصرم و سماق ساز

را یم درم در آب براران بره قردر    یر مکدهشت درم صمغ عربی دو درم کتاین قرص نیز نافع ست اقاقیا چهار درم گل سرخ گلنا

ار فلفل برارز و برزرالبنج   دارچینی سلیخه افیون هر واحد چهار درم فلفل سفید د ضایاقرص سازند شربت یم قرص و  یکمثقال

حادث از فتح یا شق یا کال را نرافع اسرت    الدم نفثزعفران هر واحد دو مثقال به عسل سرشته قدر  دادن نافع است و این دو ا

طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شاذنج هر واحد شش درم به سد کهربا مروارید ناسفته هر واحد پرنج درم صرمغ عربری    

ش درم تخم خشخاش سفید مغز تخم خیار به زردآلو و تخم بارتنگ شاخ گوزن سوخته هرر واحرد هفرت درم    کتیرا هر واحد ش

بریان شش درم کوفته بیخته سه درم به آب براران بدهنرد و      ههر واحد پنج درم نشاست السوس رب التیس لحیه   هاقاقیا عصار

م به آب ریم درم به آب سرد بخورند یا تخم بارتنگ سوده دو دخرگوش    ههم او گوید که هرگاه خون به سعال برآید پنیر مای

بارتنگ و گل ارمنی یا گل مختوم به آب سرد یا به آب بارتنگ یا آب فی تریا ماءالشعیر به کندر به آب برنج مطبروخ بره کنردر    

 الردم  نفرث که در عرالج   می نویسد :صاحب مغنی قدیمدهند و اگر کفایت نکند فصد کنند و خون اندک اندک به دفعات برآرند 

قصد دو چیز کنند یکی کیفیت دوم کمیت خون عالج کمیت تقلیل اوست و کیفیت تبدیل او طبر  گوید که عالج جمیع انوا  
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ا کمیت او باشد و یرا کیفیرت او امرا    ی هدر حبس واحدست و سببی که واجب می کند انعباب خون بسو  مواضع ماکور الدم نفث

ل آن منصد  شروند و امرا کیفیرت او    عروق ممتلی گردند بعض عروق و قاق به سبب ضعف او از حمکیست چون زیاده شود و 

قطاعه او را حادث شود شعب عروق به حدت آن متاکل شوند و خون بسو  موضرعی از اعضرا      هون نیز گردد و طبیعت اکالچ

وم شرب ماءالشعیر به گل مختوم و شرب رب مادو است به طریقی که مسطور شد بعده لز   همنصب گردد عالج آن فصد و امال

ریباس و رب حماض و رب حصرم در اکثر اوقات و طعام اوسماقیه و رمانیه و مانند آن سازند و اگر حبس او دشروار گرردد ایرن    

ه درم س السوس رباز هر موضعی که باشد کفایت کند و صدر را از مده نیز پاک نماید بگیرند  الدم نفثاقراص بدهند که به قطع 

م درم ریوند چینی خالص دو ی  هطیداس سه درم به سد کهربا هر واحد دو درم وارید ناسفتهوفاق   هتخم بارتنگ دو درم عصار

درم صمغ عربی و فارسی و کتیرا و نشاسته هر واحد دو درم و نیم ترنجبین منقی چهار درم ود  محرق گل ارمنی گل قبرسری  

دیگرر     هتینج هر واحد یم درم علم االبناط دو درم علرم را در سررکه گداختره ادویر     گل شاه وس هر واحد سه درم کند را

کوفته بیخته آمیزند و از اسپغول بطبخه او لعاب برآورده آمیخته همه را بسرشند و مقدار یم درم قرص سرازند و هرر روز یرم    

ل شدید باشد قررص بره ماءالشرعیر پاشریده     قرص یا دو به رب آس و رب حصرم بدهند اگر شدت سرفه نافع نه باشد و اگر سعا

شرفا یافتره کهربرا     الردم  نفرث کند و به این قرص که مختار روفس سمت نیز جمراعتی از   الدم نفثبدهند که تنقیه صدر و قطع 

زوفرا  خشرم گرل     السروس  ربالتیس کندر حضض هند  بسد صمغ عربی و فارسی نشاسته هریم سه درم لحیه    هعصار

باریم سائیده  کنیمیدرم مغز تخم خیار و قناد خرپزه و تخم کدو  شیرین هر واحد پنج درم فطراسالیسون نسرین هر واحد دو 

از هر موضع  الدم نفثبه حالب قرص سازند و این قرص مختار بعض متاخرین از افاضل اطبا  حرانین است و صالح است برا  

ع و آن نادر عجیب است به دفعات تجربه نموده ام بگیرنرد حضرض   آن و قیام دم نیز ناف   هکه باشد و برا  سحج امعاء و قرح

شتی اقاقیا هریم یکنیم ورم صمغ عربی کهربا هر واحد یرم درم و ثلرث   م و ررخ بسد شادنج هریم دو درم ثمرانامکی گل س

نیم درم پوست  گل مختومه گل ارمنی گل شاموس هر واحد سه درم کندر چهار درم زعفران دو دانگ ریوند التیس لحیه عصاره

انار یا شحم اومازو  سبز هر واحد یم درم نشاسته بریان سه درم و نیم همه را سرائیده و اسرپغول جوشرانیده لعراب او گرفتره      

بخورنرد و غراا حسرو      االس حبقرص ساخته در سایه خشم نموده هر روز یم قرص به شربت  یکمثقالبسرشند و به قدر 

 .زند و اگر سعال نباشد رمانیه و سماقیه و حصرمیه دهندجاورس مقشر بریان و کمم مدقوق سا

 شرا  قانون

کشانید و فصد ضریق   النسا عرقحادث گردد و از اسافل مثل رگ صافن و  الدم نفثمثل قرشی و گاذ رونی می نویسند که چون 

اده به عسل دم و اماله بره  کنند تا خون بسو  اسفل منجاب گردد و فصد ضیق وقتی کشانید که به نفث خون بسیار برآید و ار
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خارج نشود و قوت قو  و سن  تال عظیم باشد و هنوز خون بسیار بنفثجهت مخالف نمایند و معالم ضعف باشد و اما چونت ام

و صمغ کننرد اگرر    االخوین دمو فصل مساعد باشند فصد واسع جائز است و منع نوازل حاره بسو  صدر به شربت خشخاش مع 

و صمغ عربی  االخوین دمشربت انجبار به آب بارتنگ و کهربا و  الدم نفثا  نافع مشترک به جمیع اصناف سببش نزله باشد فود

هر واحد نیم درم ست و گاهی به قدر یم شعیره کافور زیاده می کنند اگر با غلیان و فرط حرارت خون باشد و گاهی به قیرراط  

شد که آن به سبب تفلیظ قو  و تنویم فی القور بند می کند و لعروق از  افیون حاجت افتد اگر غلیان دم شدید و امر عظیم تر با

کتیرا و نشاسته و صمغ عربی بریان هر واحد یم درم افیون ربع  یکمثقالو کهربا و بسد و طراثیث هر واحد  االخوین دمانجبار و 

عروض آب آب بارتنرگ بنوشرند و اگرر      بلیسند و یکمثقالورم تا سدس ورم باریم سائیده به شربت انار شیرین سرشته به قدر 

لروده  ا آب برگ او به گل مختوم و طباشیر بدهند و بر سینه پارچه در گالب و صندل آی  هتخم خرف   هعطش شدیدتر باشد شیر

خشم پاشیده باشند یا لحم جرد  کره بره انجبرار و      کشنیزو کهربا و  االخوین دمبرشت که بر ان نیم   هبیض   هنهند غاا زرد

حادث از کثرت خون و وجود تپ ترک لحوم واجب اسرت   الدم نفثو زرور پخته باشند استعمال نمایند لیکن در  کشنیزگ و بارتن

او    همگر آنکه خون به افراط خارج شود و خوف ضعف باشد و برگ خرفه غاا  جیدست در ابتدا  این مرض و نوشیدن عصار

یر خصوصاًً که در آن عناب و عدس و بارتنگ برا  تغلیظ دم پخته باشرند و  بدستور ماءالشع کشنیزبه شکر نافع است و بارتنگ 

برا  الصاف دهن رگ و جراحت به ران پاشیده باشند نیز غاا  خوب است گیالنی گوید که اکثر اسباب عروض این  االخوین دم

فوهات عروق و انتفاث دم مری   مرض حدت حادث در اخالط والسیما در خون از قبیل حرارت مزاج می باشد و آن منجر انفتا 

ارده رطبه مسکن حدت اخالط را درین باب نفع بسیار بشاهده مری رسرد و از ایرن    بیه مغر   هلعابیه و بیض   هلهاا ادویگردد و 

م سرائیده شریره بررآورده و    یو بار سه درم قبیل است که بگیرند تخم خیارین و تخم خرپزه و تخم خرفه و تخم کاهو هر واحد

فع اسرت  ایند و صبح مثقال شربت انار شیرین یا میخوش داخل کرده هر روز صبح و شام بنوشند که بره غایرت بره نر    صاف نما

مغرز تخرم      هعناب شیر   هتبرید لعاب بهدانه شیر الدم نفثو خلف الصدق ایشان می نویسند که در اقسام  حکیم شریف خان

ب برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بار تنگ پاشیده بنوشرند و اگرر بنرد    خرفه سیاه در آ   هپوست بیخ انجبار شیر   هتربوز شیر

کنند و قرص کهربا و گلنار دهند و اگر سبب آن نزله باشرد تردبیر جرس نزلره نیرز کننرد و غراا آش جرو و          باسلیقنشود فصد 

ات ویلنات زیرا که قربض  کهچربا  مونگ نامناسب است و باید که در این مرض مداوم رفع قبض طبع نمایند به استعمال مزلق

بسیار مضر است و او اکثر به سبب استعمال حوابس و قوابض عارض می شود و عند وجدان حرارت نواحی صدر به قیروطی بار 

سهرند  است طباشیر گل سرخ گل ارمنی گل مختوم شاذنج تخم خرفه هریم    همجرب   هو طال نمایند و این سفوف از ادوی

هریم سه درم افیون و دورم باریم سائیده اسپغول  التیس لحیه   هاقاقیا عصار السوس ربه با خشخاش پنج درم لبد مروارید ک
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مروق بر آتش دهنرد کره از      هبست درم آمیخته دو درم به آب معصور برگ انگور بدهند و بهتر آن است که به آب برگ یانس

میزند که آن با وجود حبس دم و تخفیف قرو  و انبات لحم عجائب است و اگر حرارت شدید بنا شد کندر دو درم درین سفوف آ

صحیح قوا  ادویه را به سو  ریه به سرعت می رساند و اسپغول گاهی زیاده و گاهی کم کرده می شود و بعضی وزن افیون دو 

سه فرموده انرد و  ماشه و صمغ عربی و گلناز عوض مروارید و بسد نوشته و شربت انجبار دو توله جهت آمیختن به آب مروق بان

ربا هریم سه هاین سفوف دیگر نیز در منافع شل اوست کندر گل و مختوم هریم پنج درم گلنار دو درم صمغ عربی درم بسد ک

مشرترک النفرع    الدم نفثقابضه که به اکثر اقسام    هیونانیه دهندی   هبخورند اکنون باقی ادوی گاوزبانبعرق  درم باریم سائیده

 .نداند مرقوم می شو

 

 

 س دمونانیه حابی  هذکر ادوی

خشم و عرق بارتنگ و شربت انجبرار و تخرم بارتنرگ بدهنرد و      کشنیز   هتخم خرفه و شیر   هبعد فصد قرص کهربا با شیر

رم کهربا صمغ عربی دیگر گل مختوم گل سرخ هرکدام دو دتخم مرغ نیمبرشت مجرب است    هو سندروس یا زرد االخوین دم

بدهند و مجمو  پنج شربت است دیگر خون بزغاله در همان گرمی که بعد از    هیم درم با بعضی اشربه قابضنشاسته هرکدام 

ا تنها سه روز ناشتا بخورانند که درین کار فعلی عجیب دارد ی  هذبح بیرون آید قبل از آنکه بندد نصف اوقیه با قدر  سرکه آمیخت

 الدم نفثبیخ انجبار بخورند دیگر    هیا نه کوفته بیخته سقوف ساخته با شیرتخم هند اقاقیا بلهاشیر کتیرا االخوین دمبا ردیگر که

مقشرر شرربت بنفشره تخرم        هتخرم خرفر     هبیدمشم جوشانیده صاف نموده شیربعرق  را که با تپ و درد سینه باشد بهدانه

ب عصبی الراعی یا آب بادروج دادن عجیب ا آی هیا آب خرف یکمثقالبارتنگ داخل کرده بنوشند دیگر شاذنج عدسی یم درم تا 

االثر است و طبیخ حلبه و خطمی با تخم بارتنگ و شربت انجبار ازین قبیل است دیگر از تجارب ابن بیطارست کره بهدانره ده   

درم مغز تخم کدو هفت عدد در ظرف قلعی دار جوشانیده دو درم نبات آمیخته شب وقت خواب بخورند و بعد از آن آب بنوشند 

عدس درست دیگر ورق اطراف زر تازه گل سرخ شرب یمرانی مرازو اقاقیرا گلنرار         هبه همین دستور صبح بدهند غاا جوشانید

مصطکی افسنتین هرکدام سه درم خرما  تخم دور کرده هژده درم موم به روغن آهن گداخته سی و شش درم به دستور مرهم 

ا کبد و ی هاست دور آنجا که خون به قی همی آید بر معد دهندسو الدم نفث  ساخته بر خرقه طال کرده بر سینه ضماد نمایند برا

در آنجا که از دماغ آید بر تارک سر ضماد کنند دیگر آب خیار خصوصاً مع بعض مغریات قابضه اندک اندک نوشیدن مفید و اگر 
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ثمر درخت غرب که به فارسی  ضایانعنا   شاخ گوزن سوخته به ادویه قابضه آمیخته استعمال نمایند نفع کثیر دارد و کالم آب

بسد و گل شاموس نافع  ضایابه آب بارد وزن سه درم صبح و شام  کشنیز   هبده گویند به وزن یم درم نافع است و کاا شکوف

 و تخم بار تنگ دو درم در آب بارتنگ یا در آب گل سرخ تازه به غایت نافع و به خصوصاً بریان کررده مفیرد   االس حباست و 

خرگوش و آهو و بزغاله در گالب یا در مطبوخ عفص یا به آب دروج و خصوصاً برا  آنکه از صردر آیرد نرافع       هپنیر مای ضایا

   هبیضر    هاست و گل مختوم و یا گل شاموس به اندکی سرکه مفید وحی العالم با مثل آن نشاسته و کاا شب یمرانی در زرد 

کهنه را نافع و چون امر صعب گردد گاهی ربع درم بزرالبنج به ماءالعسل  الدم نفث دیگر سریشم ماهی دهندنیمبرشت خوردن سو

کهنره را نرافع اسرت دیگرر      الردم  نفثاالس مساو  کوفته دو درم به آب عصی الزاعی  می دهند دیگر تخم کراث بنظی و حب

وخته با قدر  نبیند قابض بدهنرد دیگرر   کراث شامی یم اوقیه و سرکه نیم اوقیه و صبح بنوشند و یا اسفنج س   هبگیرند عصار

خوشبو می کرد که آن طبیعت را بر بخرل بره دفرع خرون و الحرام         هوس و ادوییطلینوس عالج نرفت الدم تبریاق و مثرودجا

جراحت تقویت می دهند و کالم قرص کوکب و دوا  اندرودماخس و قنطوریون هم خون باز دارد و هم سینه را پاک کند اگر 

بارتنگ    هد به آب بدهند و اگر نباشد با نبیا قابض و اهل سقالب بطبیخ قنطوریون غلیظ عالج می کنند دیگر عصاربا تپ باش

برگ خرفه هریم دو درم بگیرند و شاخ ها  گل سرخ تر و نازک بم اوقیه بکوبند و بفشرارند     هو عصار گاوزبان   هو عصار

   هند دور آن قدر  گل مختوم حل کرده بنوشند مفید بود دیگر بگیرنرد عصرار  بی آنکه آب بپاشند و صاف نموده همه را بیامیز

موافقه مطلقاً    ههوفقسیط اس و شاذنج و شاخ گوزن سوخته آمیخته بنوشند دیگر از اشرب   هشاخ ها  گل سرخ دوران عصار

خشرخاش یرا      هشیر الشعیر بهبرا  منغوث شربت عناب و خشخاش و نیلوفر و آس و صندل است و غاا در سیه و ماشه و ماء

حامضه مثل شربت انار و لیمو و شربت حصرم و مانند آن و غاا سماقیه و حصر سیدورانیه    هبا سرفه نباشد اشرب مغز بادام و اگر

   هو زرشکیه خصوصاً مطبوخ با کار  و آزاد ادویه آب بارتنگ تنها یا به گل ارمنی یا گل مختوم یا با قراص کهر با و یا عصرار 

مع تخم خرفه حابس خون است و از اقراص به قول شریخ اینسرت اقاقیرا     مغسولخرفه با یکی از گل ارمنی و مختوم و شاذنج 

بزرالنبج پوست بیخ لقا  گل بحیره کنردر اقاقیرا تخرم     ضایاجفت بلوط قشور کندر مساو   التیس لحیه   هگلنار گل سرخ عصار

تخم خشرخاش   ضایاد خوراک دو درم یا نیم اوقیه آب یا شراب عفص یا آب یا دروج خرفه تخم باروج گلناز کافور اقراص سازن

این سرابیون که در آن صمغ بادام است همین    هقسطیه اس کندر کافور به آب با دروج بدهند و قرص به نسخنگل مختوم هو

جزو کهر با صمغ نشاسته هرر   بسد کوکب شاموس گل سرخ هر واحد دو   هعمل دارد دیگر این قرص نیز جیدست طین بحیر

ضه و بغیر آن در شراب قرابض و از ادهران   بقا   هواحد یم جزو آمیخته قرص سازند شربت چهار مثقال برا  محموم در عصار

مشترکه آرد جو و قاق کندر اقاقیا به سفید  بیضه    همستعمله بر سینه در گرما روغن به دور سرما روغن سنبل است و از اضمد
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خون بند شود توجه بالحام جراحت از مفریات قابضه و متع ورم به منبع غاا و جاب مواد به اطراف و تبریرد صردر    است و چون

نمایند و سرکه ممزوج چند بار بنوشند و از امور ماکوره بعد احتباس نیز احتراز نمایند دیگر گویند که استعمال مصطکی به کهربا 

مجرب است و طبیخ نوفل جیدست و طلق محلوب به آب بارتنگ    هسفید  بیض و کالم بسد و صمغ هر واحد نیم مثقال به

خشم بریران بره آب بارتنرگ خروردن      کشنیزتازه هم نافع است و دو درم    هبیعدیل است و قشار کندر به غایت مفید و مسک

ه کتیررا و کراا شرکوفه    طبیخ بیخ خطمی و تخم او و شرب خشخاش سیاه و شیر غنم ب :قول سوید ب میکند و الدم نفثحبس 

او و شرب فقا  کرم سه درم صبح    هخیوط کرم و اطراف تاز   هاو و عصار   هو شکوف التیس لحیه   هعلیق و آب آن و عصار

و مثل او شبانگاه و امتصاص لف کرم و شرب گل ارمنی و خوالن و مروارید دو درم و باقلی و حسوء آرد آن و نشاسته و کهربرا  

رم شرباً و تعلیقاً و یا قوت شرباً و تعلیقاً و کندر به آب بار و شرباً و تعلیقراً و شررب عصراره عصری الراعری اکرل       یکدرم یا نیم د

بیخ عرب و برگ او و کاا ثمر او    هو نقو  عابه و شرب عصار کشنیز   هرطب و یا بس سیاه و سفید و شرب عصار االس حب

سوخته به سرکه خاموش کرده و شرب حضض  حاج و مازد   هخوردن براد عوسج و تخم خرفه و شرب طراثیث و زهر   هبشیر

مکی به آب و اکل بلوط و شرب طبیخ او و گلنار و اقما  ورد و جماز نخل و طلع او و بیخ خالف و صمغ عربی بریان و اقاقیا و 

بعسرل برر      هست انار سوختشاسته و ضماد پوعصی الراعی و شیر بز مطبوخ بن   هبرو  سوخته و کعب تیس سوخته به عصار

بررگ او و طبریخ بررگ حرفرا و        هخشم در آب باران و ثمر مغربالن و عصرار     هنقو  انار دانسینه و شرب آب شکوفه او و 

بررگ     هبزرالبنج بلع ورم به جالب و یا مع خشخاش سفید و سرطان سوخته در ماءالشعیر و قرطاس مصر  سروخته و عصرار  

و  االخروین  دمقبطی و اکل بسر و شرب طیخ او و کدو  مطبوخ باطریره و بیررون صرنم یرم درم و     اسپغول و بیخ او و سنگ 

و افیون سدس مثقال صمغ عربی نیم مثقرال گلنرار نریم     یکمثقالزبرجد شرباً و تعلیقاً و عقیق تعلیقا و شرب پوست بیخ انجبار 

و ضماد پوست انار ترش به سرکه سرشته بر سینه و اکل  بالثعل عنببارتنگ یا عصی الراعی و کاا استعمال    همثقال به عصار

سماق و توت شاهی خام و شرب تخم کاهو و لم و کاا طین رومی به صمغ عربی و گالب مخلوط و کاا دماغ و یم بغبار آسیا 

ارمنری و   انسان سوخته بالخاصیه و شرب طبیخ فوه الصبغ و قرط و نقو  زرشم با گرل  دمو سرشته به قدر یم باقال خوردن 

ماکور    هو جالب پانزده درم و یا عصار مثقال یم سولمغبرگ او بست درمن بشاذنج    هکاا تخم بارتنگ کوفته و کاا عصار

او گوید که بهمنری در صروف سررخ بسرته برر صراحب        ضایااست و  الدم نفثبا یم درم کهربا و اکل کاسنی هر واحد حالبس 

یا رب انجبار ده درم مجرب و آب خباز  در  مثقال یمکاا استعمال پوست بیخ انجبار تعلیق کردن مجرب من است و  الدم نفث

و  الردم  نفرث او صمغ عربی و لعاب بزرقطونا آمیزند عجیب النفع در شفا     هدهن گیرند و اندک اندک فرو برند و اگر در عصار

حراره     هه گالب بر سینه و تبیرین نرافع و از ادویر   بیعدیل است و ضماد زر درد با قما  او و عدس مقشر و گل ارمنی و کافور ب
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نعنع بر  و فقا  اذخر و طبیخ جلبره و شررب      هندست و کاا شرب جوز السر و کوفته دو درم تنها یا به شراب و کاا عصارزراو

نشاسته و نعنرع و  ونیل یا طبیخ او ذرفت و کمون به سرکه و جوز جندم و بادام تلخ تنها و مع    هیم حبه مومیائی و کاا عصار

اسره و  سببوسرت بیضره و   طرخشرقوق و کلرس پ     هکاا طلق محلوب و مثل او صبر به آب بار تنگ سرشته لیسیدن و عصرار 

مصطکی و صمغ بطم و شکاعی و کرسنه و شاخ بقر سوخته و سندرسوس و سویق بادام شیرین و کما خشرم و بلروط هرر دو    

بادروج یرا سره درم از      هنیمبرشت یا نیم درم و کاا شرب یا سکرجه از عصار   هخوردن و یا تینج و تخم گندنا دو درم و بیض

بیخ او و طبیخ دار شیشعان و شرب تودر  و کاا بندق هند  و صبر نیم درم به آب سرد و هوفاریقون و اسفنج در زفت مغموس 

 .کند الدم ثنفو محرق و حلزون سوخته و خون و حاج بغبار آسیا سرشته و بنطافلن هر واحد حبس 

 ذکر بعض مرکبات مجربه برا  حبس خون

هریرم   االس حبشیر کتیرا صمغ عربی طبا االخوین دماست کهربا گل ارمنی  الدم نفثچنانچه این حب حابس الدم معمول در 

م یم درم پوست بیخ انجبار نشاسته هریم سه درم و اگر مروارید مرجان زهره مهره گل مختوم گل داغستانی هریم یرم در 

بهدانره کره در آب برار تنرگ بررآورده باشرند          هاضافه کنند قو  تر باشد ادویه را کوفته بیخته و احجار را صالبه کرده با شیر

القر  آب که با حررارت برود بیعردیل اسرت براء      الدم نفثت شربب ه قدر نخود سازند شربتی از پنج حب تا ده حسرشته حبوب ب

نیم رطل به آتش نرم بجوشانند تا نصف بماند صاف کرده با یم طل قند  االس حب هندوانه عرق بیدمشم هر واحد یم رطل

هرر واحرد پرنج درم سروده اضرافه       مغسولکات سفید  االخوین دمصمغ عربی  سولمغآرند و کهربا طباشیر شاذنج عدسی  بقوام

سرفه و مانع ترله از انصباب پوست و یخ و  الدم نفثمعمولی نافع    هبه نسخ شربت انجبارخرفه    هنمایند شربت ده درم با شیر

 االس حبصندل سفید    هانجبار پنج توله پست خشخاش مع تخم یازده عدد گل بنفشه دو توله بهدانه عسل السوس مقشر براد

صرمغ عربری    االخروین  دمآرنرد و در آخرر    بقروام هر واحد یم توله عناب پانزده دانه جوشانیده صاف نموده بسه چند قند سفید 

و قی الدم و بواسیر خونی و کثرت حیض و بول الدم بررا    الدم نفثکه در  قرص کهربااسته هریم یم درم سانیده افزایند نش

جس خون همواره معمول است کهربا صمغ عربی کتیرا نشاسته کتیرا مغز تخم خیار مغز تخم کدو هریم سه ورم گلنرار اقاقیرا   

که همان نفرع دارد و   قرص گلنارغول اقراص سازند شربتی از پنج ماشه تا دو درم هر واحد یم نیم درم کوفته بیخته بلعاب اسپ

گلنامه گل ارمنی صمغ عربی از هریم چهار درم گل سرخ اقاقیا از هریم سه درم کتیررا دو درم کوفتره میختره بره آب گلنرار      

تخم خرفه تخم خطمی بیخ انجبار  مغسولمزارید به سد محرق  الدم نفثبجهت  معمول معجونازند قدر شربت بدستور قرص س

اقوت سرخ پشب سفید گل گاوزبان ابریشم مقرض بهمن سفید بهمن سرخ صندل سفید ی هخطائی هریم شش ماش   هزهر مهر

ارنب مغز تخم خباز  کتیرا اطراثیث شیرین گل سرخ ورق نقره هریم چهار ماشه مرجان پنج ماشه عنبر اشهب مشم خالص 
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صور  نیم ماشه رب انار شیرین رب به شیرین هریم شش توله نبات دو چند شهد یم چنرد ادویره   هریم یم ماشه کافور قی

بسد محرق کهربا طباشیر مصطکی هریم یرم درم گرل ارمنری     االخوین دممقشر صمغ عربی کتیرا  کشنیز الدم نفثنافع  ایضا

تخم خرفره و     هآثار خوراک حسب مزاج با شیر گلنار اقاقیا زعفران هریم نیم درم تخم خشخاش بریان دو درم قند سفید پا و

و قرص کافور و طباشیر و قرص انجبار و قررص خشرخاش نیرز     الدم نفثو سفوف  الدم نفثشربت انار شیرین و بدانند که حب 

 .نافع است

 هندیه حابس خون ذکر ادویه

ب تر کرده صبح سائیده صاف کررده بره   خشم دو ماشه شب در آ کشنیزبرگ ببول نورسته برگ انار آمله هر واحد چهار ماشه 

و قی الدم مجرب اسرت   الدم نفثیا شربت انجیامه بنوشند که در حبس  االس حبقدر  نبات یا شکر یا شربت نیلوفر یا شربت 

و  ول نشاسته کافور در لعاب بهدانه حب ساخته در دهن داشتن مفیدلوچن کهربا اقاقیا کتیرا گویند ببدیگر گل ملتانی گیرد و بنس

خشم هریرم دو   کشنیزقدر  شکر خام نوشیدن نیز نافع دیگر زرگان چهار درم تخم حماض    هانار خام در آب سائیده باضاف

درم کتیرا صمغ عربی گوند صحنه باز و هر واحد یم درم قرص ساخته و درم بدهند و اگر احتیاج قبض باشد یم دانگ افیرون  

خشخاش بنوشند دیگر گیر و گلنار    هخرفه و شیر   هسفوف کرده هفت ماشه با شیرافزایند دیگر صمغ عربی گل ملنانی کتیرا 

گلوبرگ بانسه هریم به قدر یم توله جروش داده صراف    ضایاکندر صمغ عربی مساو  سائیده به شربت آمله آمیخته بخورند 

کرده صبح مالیده صاف نموده بنوشند نموده نیم درم صمغ عربی سائیده آمیخته بنوشند دیگر گل خیر و یم توله شب در آب تر 

او به قردر دو مثقرال یرا    برگ دیگر برگ بانه تریم توله و چون خشم باشد نیم توله سائیده به شهد آمیخته بخورند و یا شیره 

یم توله در پا و آثار آب برآورده با قند سفید یا عسل بدهند که در حبس خون از محربات است و عرق برگ ماکور بطور گالب 

خیارین    ها شیری هتخم خرف   هبرگ محهیچی یا شیر   هخاکستر برگ انگور دو سه ماشه با شیر دیگرکشیده نوشیدن نیز نافع 

برگ انار یم دام به آب سائیده نبات انداخته خوردن مفیدست  دیگرمغفورست و گولر خام نیز مفید  و شربت مناسب مجرب والد

اال گرفته نیمکوفته در دو نیم آثار آب بجوشانند و چون ششم حصه آب باقی ماند از پارچه گولر خام کوچم یم آثار پا و ب دیگر

ا سریشم مراهی  انجبار گرد آسی   هیشلعوق آرند و از یم توله تا دو نیم توله بلیسند و اگر ر بقوامگارانیده در قند سفید نیم آثار 

هرر واحرد یرم درم     االخروین  دمیر سفید به سد محرق اقاقیرا  نشاسته صمغ عربی کتیرا طباش االس حب السوس ربقشار کندر 

و فی الدم را نرافع اسرت و تخرم     الدم نفثباریم سوده بیامیزند نافع تر باشد دیگر گوبهی به آب سائیده به قدر یم دام بخورند 

ترئی و کدو و ساگ پالم  دمال نفثاست و از اغایه مفید  الدم نفثخطمی و مائین خرد کوفته بیخته به آب سرد خوردن نیز نافع 

 .و خرفه و ساگ سرخ و عدس مقشرست
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 از جرم ریه الدم نفثعالج 

اول به عالج کلی از فصد و اماله ماده و تعدیل مزاج به طریقی که ماکور شد مشغول شوند و اگر طبع قبض باشد مبهل رنم یا 

ناب هریم سی دانه سپستان هفتاد دانه همره را بپزنرد و   حقنه لین تلیین نمایند و این مسهل نرم است بنفشه ده درم آلوسیاه ع

پانزده درم و چهل درم شیر خشت حل کرده صاف نموده بدهند و حقنه از چقندر سبوس گندم بنشه برگ خطمی  خیارشنبرمغز 

هند و سوده پانزده درم شکر سرخ حل کرده بعمل آرند و هر صبح کشکاب د   هکشم جو جوشانیده صاف نموده چهار درم بور

کدو و اسفاناخ و طوخیا و    هبپزند و غاا قلی الثعلب عنببا سرطان پخته و اگر تپ سخت گرم باشد کشکاب در ماءالقر  و عرق 

جالس خون مثل آب بارتنگ تنها یا به کل مختروم و یرا آب      هکشم جو دهند به مغز بادام و روغن بادام و بعد زوال تپ ادوی

بدستور زیرا  مغسولاین است و شادنج عدسی    همنی شرو  کنند و آب عصی الراعی بهترین ادویبرگ خرفه به کهربا و گل ار

که هم منع خون و هم به تخفیف جراحت کند از یم نیم درم تا دو درم با یکی از آب ها  مراکور بدهنرد و در آب نوشریدنی    

ز برگ بارتنگ و برگ خطمی و آرد جو مخلروط بره   صمغ عربی و طباشیر و گل ارمنی و شادنج تر کرده صاف نموده بنوشند و ا

گالب بر سینه ضماد کنند و موم مصفی به روغن گل گداخته به آب عصی الراعی آمیخته بر صدر طال کننرد و هرر دو نسرخه    

سفوف که در قول حکیم شریف خان مسطور شد درین باب نافع است و کتیرا صمغ عربی نشاسته کهربا گل ارمنری هرر واحرد    

تخم خرفه در آب برآورده شربت انجبار    هه سوده به شربت خشخاش دو توله سرشته خورده باالیش لعاب بهدانه شیریم ماش

انجبار    هدو توله داخل کرده نوشیدن نیز معمول استاد مرحوم است و این سفوف تألیف حکیم اکمل خان نیز معمول است ریش

   هرید صندلین به سد سرطان سوخته تخم کاهو نشاسته هر واحد یم درم خرفصمغ عربی کهربا اقاقیا مروا االخوین دموالیتی 

اغستانی نیم مثقال گل نیلروفر سره درم   گل د یکمثقالگل ارمنی واحد  السوس ربمقشر دو مثقال تخم خشخاش دو درم کتیرا 

د و شش ماشه ترا یرم تولره برا     سائیده سه ماشه کافور قیصور  از یم ماشه تا نیم درم کوفته بیخته سفوف سازن   هزهر مهر

حاد باشد رعایت قانون ماکور از فصد و حقنه و جاب مرواد بسرتن      هتبرید مناسب بخورند و اگر سبب برآمدن خون از ریه نزل

ن و به وامر و دور زعرور بپزند و قرص کهربا االس حباطراف دولم او به روغن گرم باید کرد و در ماءالشعیر فوا که قابض مثل 

ب به بدهند و بالجمله تدبیر تعدیل حدت نزله و حبس او نمایند چنانچه در بحث نزله گاشت و ورین قسم لعابات زیاده می به ر

شکر تیغال است گلوگل خطمی صمغ عربی کتیرا هریم ماشه کوفته بیخته بخورند پاالیش سپستان بسرت دانره    ضایادهند و 

تخم کاهو شش ماشه در عررق بارتنرگ پرنج تولره عررق         هصاف کرده شیربهدانه سه ماشه گل بنفشه چهار ماشه جوشانیده 

پنج توله برآورده شربت خشخاش دو توله داخل کرده بارتنگ پاشیده بنوشند و یا بعد فصد لعاب بهدانه لعراب اسرپغول    گاوزبان

   هعناب بهدانه جوشانیده شیرعرق شاهتره شربت بنفشه صمغ عربی کتیرا با یم ماشه سوده پاشیده بدهند بعده بهر نضج نزله 
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خرفه شرش     همغز تخم کدو باز عوض او شیر   هم ماشه دهند باز شیری هکاهو و یا قوذا توله کتیرا  سود   هبیخ انجبار شیر

مغز    هچهار ماشه جوشانیده شیر السوس اصلچار ماشه کنند و یا بهدانه عناب گل بنفشه چهار ماشه  السوس اصل   هماشه شیر

خیارین شربت نیلوفر اسپغول شش ماشه داخل کرده دهند و یا بهدانه سه ماشه پوسرت بریخ انجبرار پرنج        ههندوانه شیرتخم 

نیز باشد بهدانه سه ماشه سپسرتان نره    النفس ضیقجوش داده شربت بنفشه داخل کرده بدهند و اگر  الثعلب عنبماشه در عرق 

ت بنفشه بار تنگ داخل کرده دهند و اگر بعدا کل بقوالت حارنزله افتد و بر شرب السوس اصل   هدانه جوشانیده صاف کرده شیر

نه ماشه  ذایاقوذ صبح کاهو شربت خشخاش   هشش آفت رسد بعد فصد عناب سپستان بهدانه خطمی بیخ انجبار جوشانیده شیر

ماکور    هند باالیش جوشاندکتیرا صمغ عربی شکر تیغال سوده به شربت خشخاش سرشته بخور السوس رببه شام دهند بعده 

قرص خشخاش کوفتره     هخرفه و کوکنار افزایند بعد   هشیر   هول و حب غر  السمم استعمال نمایند بعدعمصبح و لعوق م

   هتنرگ پاشریده بخورنرد براز قررص طباشریر کرافور  شریر        بارخشخاش سرشته همراه عرق مکوه شربت بنفشه    هبه خمیر

 مغسولصمغ عربی کتیرا نشاسته تیث شیرین گل ارمنی شادنج عدسی  االخوین دمیا کهربا شیر کاهو دهند و    هخشخاش شیر

   ههریم نیم ماشه افیون زعفران کافور هریم دو سرخ کوفته بیخته بدیا قوذا سرشته بخورند باالیش آب برگ بارتنرگ شریر  

هار ماشه بارتنگ چهار ماشه پاشیده بنوشند و خرفه هریم چ   هخشخاش شیر   همغز تخم هند یا نه شیر   هشیر السوس اصل

انجبار عوض تخم هند یا نه و خشخاش می کنند باز تخم خطمی خباز  شاهتره هریم شرش  خ یب   هگاهی لعاب بهدانه شیر

وذا توله صمغ عربری کتیررا یرم    بیخ انجبار هریم چهار ماشه و یا ق   هکاهو شیر   هشیر السوس اصل   هماشه جوشانیده شیر

شه سوده پاشیده دهند به عده اگر بند نشود فصد اسلیم از دست دیگر گیرند و این سرفوف ترالیف حکریم شرریف خران نیرز       ما

انجبرار هریرم دو      ههر واحد یم درم کهربا ریش االخوین دممفیدست سنگ جراحت نیم درم مروارید سوده پوست خشخاش 

ف سازند شربت از یم درم تا دو درم و این سفوف والد حکیم علو  درم نشاسته خرفه مقشر هریم دو مثقال کوفته بیخته سفو

تیررا  بیخ انجبار مرواریرد ناسرفته کهربرا ک      هریش االخوین دمخان درین نو  مخصوص است کافور قیصور  نیم دانگ طباشیر 

ران طسروج مغرز   زعفر    هخشخاش سفید نشاسته هر واحد یم دانگ افیون شیو السوس رب یناتخم خرفه مقشر تخم کاهو فاد

بادام مقشر سه دانگ کوفته بیخته سفوف سازند نصف از آن وقت صبح به آب بارتنگ و آب خرفه بخورند و نصف وقت شام به 

آب بید و این سفوف از مجربات راقم ست سندروس کهربا گل ارمنی خاکستر چوب انگور بار تنگ هریم شرش ماشره صرمغ    

سوخته هریم سه ماشه شادنج عدسی افیون مغز پنبه دانه هریم    هاقاقیا خر مهر ویناالخ دمعربی یم توله کتیرا چهار ماشه 

دو ماشه طباشیر گل ملتانی هریم نه ماشه کافور قیصور  سرطان محرق هریم سه نیم ماشه سوا  بارتنگ همره را کوفتره   

   هماشه لعراب بهدانره سره ماشره شریر     دو توله سرشته به همراه لعاب اسپغول شش  قوذایاذه هر روز پنج ماشه به شربت بیخت
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م توله شیره بیخ انجبار چهار ماشه خورنرد و اگرر در   ی هتخم خرف   همغرب حسب القطن چهار ماشه و بار تنگ شش ماشه شیر

جوهریه تا کل حادث شود ماء الشعیر با لبان و کتیرا بنوشند و اغایه که در آن کاهو و کاسرنی و خرفره و گوشرت جوجره مررغ      

بعضری مترأخرین مری     اقروال اطبرا  اشد تناول کنند و دیگر تدابیر و مشروبات و غاا که در سل مسطور گردد بعمل آرند دوراج ب

یمار رسد باید که همان وقرت رگ  نویسند در خونی که از ریه و نهایت قصبه و آنچه از شکاف رگ ریه بود چون طبیب بر سر ب

د صافمن را مقدم دارند و صاحب نزهه گفته که حجامت با شرط بر ساقین سلیق زند و خون فراگیرد و رطب اکبر است که فصبا

گلنار صمغ عربی گل ارمنی کتیرا حضض مکی صندل سفید شیاف مایشا هر یرم چهرار ماشره در     مغسولنمایند پس اقاقیا  

انه چهار ماشره  هفت ماشه لعاب بهد السوس اصلخشخاش نه ماشه و    هد کنند و قرص کهربا سه ماشه شیرگالب سوده ضما

الحیره     هشربت خشخاش دو توله صمغ عربی چهار ماشه بدهند و این دوا قو  ترست گل ارمنی و مختوم و قبرسی و عصرار 

   هو براالیش شریر   بلبسرانند م عدد آمیختره  ی هدو توله ورق نقر االس حبهریم یم ماشه سوده به شربت  االخوین دمالتین 

چهار ماشه در عررق بارتنرگ و    گاوزبانهفت ماشه و لعاب بهدانه سه ماشه و  السوس اصلخشخاش و خرفه هریم نه ماشه و 

 ضرا یابید مشم هریم نه توله برآورده شربت انجبار سه توله تخم بارتنگ چهار ماشه تخرم فرنجمشرم سره ماشره بدهنرد و      

انجبرار و     هاشره و شریر  م بسد هریم یم ماشه در شربت خشخاش یم توله و هفرت  طباشیرشاخ گوزن سوخته  االخوین دم

هفرت ماشره لعراب گرل      السوس اصلهریم چهار ماشه بهدانه سه ماشه بریان بار تنگ و خشخاش هریم نه ماشه  االس حب

سه توله بار تنگ ماشه و  االس حبهریم هفت توله برآورده شربت  گاوزبانهفت ماشه در عرق بیدمشم و بار تنگ و  گاوزبان

علو  خان با  نیلوفر دهند و چون خون آمدن کم گردد و سفوف حکیم اکمل خان و حب والد غاا آش جو به شربت خشخاش و

می فرماید  :شیخ الرئیسعرق کافور ایشان بدهند و غاا شوربا  کله پاچه بزغاله با برنج دهند و از حرکات عنفیه اجتناب نمایند 

ل ارمنی و گرل مختروم و شرادنج بره آب بارتنرگ دهنرد و       یا بس مثل گ   هکائن از نفث جرم ریه ادویه ملحم الدم نفثکه در 

سلیق کنند از شقی که گمان تفرق اتصال در آن است و فصد باریم کشانید و خون در چند دفع به فاصله سره  با بفصد مبادرت

از  اایضر ساعت و زیاده بر آن گیرند مع مراعات حفظ قوت زیرا که فصد خون را بسو  خالف جهت جراحت جاب می نمایند و 

منع نمایند و تعردیل   الدم نفثحدوث درم در جراحت منع می کند و اطراف بمالند از باال به پائین و از امور ماکوره در عاج کلی 

هوا کنند و بر پهلو و بر هیئت مثل انتصاب بخوابند و گاهی نوشیدن اندکی سرکه ممزوج به آب موافق افتد بجهرت آنکره منرع    

بارده مغز بیاشامند    هس نگردد و انجماد نیابد و ادویبتاز خون می نماید تا آنکه در آن محصدر رویه  ناحیه   هنزف الدم و تنقی

و اشتغال به مغز  بهترست و اگر با تغایه تنقیه نیز باشد غایت مطلوب است و آشامیدن اسپغول نافع است مع تبرید او خصوصاً 

و مغز  است و بساست که احتیاج خلط آن به مخدرات افتد بردو امرر   هنگامی که تشنگی بسیار باشد که مبرد و مسکن عطش 
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از نزله حریف صرفراو  بهرم رسرد     الدم نفثیکی برا  تسکین حدث خون و تغلیظ آن دوم برا  تنویم و از آله حرکت و چون 

وصویت    هو اگر با غلبواجب است که اوالً اصال  کیفیت آنچه نزول می نماید بسو  آن نمایند تا باعث زیادتی نکایت نگردد 

صفرا   حاد باعث زیادتی حدت صفرا    هنیست بلکه فصد در صورت عدم کثرت خون و غلب بفصد باشد فصد کنند واال احتیاج

خون که به رطوبت خودکا سرحدت صفراست ضرر او زیاده می شود اگر نزله بسیار حریف صفراو     همی گردد و به سبب ازال

الحمار و رده و روغن ها  گرم مثل روغن قثاءائم اطراف را به بندند منحدر از فوق باسفل و بازیت گرم کنباشد فصد نمایند و د

ده و روغرن هرا    مانند آن بمالند و بر سر او مطلقاً روغن نمالند و دائم اطراف را به بندند مخدر از فوق باسفل و بازیت گرم کر

بر سر او مطلقاً روغن نمالند و از بینی نیز دور دارند و باید که درین صورت اکثرار  الحمار و مانند آن بمالند و گرم مثل روغن فثاء

وصات از قبیل اثمار و مانند آن باشد و عند و این عفوصات به طریق حریره بسازند کنند و غاا  او حنطیه با قدر  عف از مغریات

مرواد از سرر حقنره حراده اسرتعمال نماینرد خصوصرًا        ضعف همان در سرکه ممزوج به آب سردتر کرده خورانند و برا  انجااب 

هنگامی که فصد ممکن نباشد به سبب مانعی و باید که در تبرید مزاج راس مهما امکن کوشش نمایند زیرا که راس حار مرزاج  

ه این جاب رطوبات از معده و غیره می کند و آثار کثرت رطوبت ظاهر می شود و چون باردو رطب می گردد به مثل ادهان بارد

اثار به سبب زوال سبب حدوث رطوبات از و  زائل می شود آثار اعتدال ظاهر می گردد و گویند که مراد از برین تبریرد ظراهر    

راس نیست که آن نزالت را می افزاید بلکه مراد بترید باطن اوست و غرض به این دو امرست یم تقلیل مواد حار در آن و دوم 

اوجود تبرید باطن راس تسخین ظاهر او می باید تا ماده را که درد  است بسو  ظاهر جراب  تغلیظ مواد  که در آن است و ب

کند و نزله منقطع گردد و در ترطیب راس کوشش بسیار ننمایند زیرا که افراط در رطوبت مرخی است و آن موجب نروازل مری   

ده نه بخشد به عالج نزله بالاات با ماله و حربس  ماکوره و اگر این تدبیر فائ   هگردد و آنچه نافع است قرض کهرباست و ادوی

 آن نمایند به مثل حلق راس و استعمال ضماد سرگین کبوتر بر سر و بقدر احتیاج جاب مواد و نشر ظاهر سر توقرف نمروده دور  

تم و امرر بره   از نزله بهم رسید خواستم که فصد او نمایم لیکن به سبب ضعف نتوانسر  الدم نفثکنند و جالینوس گفته که زنی را 

ضماد بر سر او بدوا  سررگین   و حقنه حاد نمودم و غاا حریره به فوا که قابضه پخته بعد از آنکه چند روز غاا نخورده بود و ادم

کبوتر نمودم و بهر این ضماد اذن بدخول حمام دادم و تدهین سر او ننمودم تا سر او ترطیب نیابد و تریاق کبیر تازه به قدر باقال 

وانیدم تا او را خواب آید به جهت آنکه تریاق تازه به سبب قوت افیون خواب می آورد و دغدغه سرفه را منع می نمایرد و  او را خ

سیالن ماده را به سبب تغلیظ آن تسکین می دهد و روز دوم متعرض تحریم آن نگشتم بلکه به حالت خود ساکن گااشتم و به 

امر نمودم و به قدر باقال  کوچم تریاق ترازه کمترر از روز گاشرته خورانیردم و      مالیدن دست و پا  او برا  میل ماده باسفل

ابد و روز سوم نیرز او را دوائری نخورانیردم و سراکن     ی هغرض من آن بود که رفته رفته نوبت به دادن عسل آید تا بدان ریه تنقی
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ه خورانیدم تا حفظ قوت او نماید و روز چهارم تریاق گااشتم بعده ایما بدلم اطراف او نمودم و در ماءالشعیر اندکی نان ثرید کرد

کهنه به عسل کثیر دادم به جهت آنکه در نیوقت غرض تنویم او نبود بلکه از اله مواد از ریه و اعضا  صدر بود و عسل بسریار  

ین گراه گراهی برر سرر او     ریه او بود بعده در سائر ایام تغایه بحسب واجب نمودم و تدبیر ناقهین کردم و باوجود ا   هبرا  تنقی

قیروطی ثافیسا می گااشتم و منع از استحمام نمودم و بدین تدبیر شفا یافت و این تدبیر جالینوس جیدسرت و ایرن بره تجربره     

رات اگرچره زن باشرد و البرد    سر او بتراشند برا  تفتیح سام و استعمال این محم دمو معلوم شده و نزدیم سر او روغن بزند 

نمایند اگر مواد بسیار باشد زیرا که ازشان این حب اسهال مواد مختلفه از سرست و این بعد از فصد بایرد بره    حب قوقایااسهال 

در بحث سل نوشته که اگر خون از ریه برآید تردبیر او آن اسرت کره بیمرار را      :جرجانیمخمره بر سر نمایند    هعده لزوم ادوی

و اطرراف بمالنرد و بره    اندک خون به چند کرت بیرون آرند کنند و  صد باسلیقه حرکات باز دارند در حال فساکن دارند و از هم

بندند و سرکه در آب بسیار آمیخته در مدت سه ساعت دو یا سه بار بدهند تا تنقیه خون منجمد در ریه کند بعده قرص کهربا در 

به عفص و انار خام  االس حببره و    هاچو قرص بسد در آب باران یا آب خیار دهند و ماء الشعیر که در آن پ االس حبشربت 

پخته باشند بیاشامند در روز اول هیچ طعام ندهند و برین ماءالشعیر قناعت کنند و اگر قوت ضعیف باشد حریره آرد جو آرد باقال 

و اگر بیمار قرو   مرغ نیم برشت بدهند    ها بیضی هآرد نخود به روغن بادام و شکر یا عسل و اندکی نان در ماء الشعیر ثرید کرد

باشد روز دوم نیز اندکی خون بیرون کنند و غاا تا روز چهارم ازین نو  دهند که ماکور شد وسیله بیمار به روغن گل چرب کنند 

و اگر فصل زمستان باشد به روغن ناردین یا روغن مصطکی و آب نی تر کوفته افشرده و اون حبس خرون نمایرد و اسرفنج در    

گرم تر کرده بر موضع درد سینه نهند و به غبار آسیا و تراب کند در سفید بیضه سرشرته و یرا بسرفرجل    سرکه و آب ممزوج نیم

عنص در شراب قابض پخته کوفته ضماد نمایند و این تدبیر قبل حدوث ورم کنند و بعد روز هفتم پشم زوفا بره روغرن گرل و    

ی و شراب عفص بر نهند صواب باشد و اگر جراحت ریم کند سرکه تر کرده بر سینه نهند و اگر به روغن مور و یا روغن مصطک

گوید که عالج او قلب ماده و جاب او بسو  اسفل است و حیلره در آن تسرکین مرزاج او در     :طبر به عالج سل رجو  نمایند 

ختوم حبس دم به این قرص است بگیرند ود  محرق و گل قبرسی دارمنی هر واحد دو درم و کهربا  خالص یم درم و گل م

پنج ورم و گل قیمولیا و صمغ عربی و صمغ عربی و صمغ فارسی و نشاسته و کندر هریم سه درم عقیق و بره سردو مرواریرد    

قرص سازند و هر روز یم قرص  یکمثقالدرم همه را سائیده به آب بارتنگ مطبوخ مصفی به وزن یم  یکنیمناسفته هر واحد 

دو کرف و برران    االس حرب ک باشد به طبخ آس نوشانیدن نیز مضایقه ندارد بگیرند ماء الشعیر بدهند و اگر سرفه اند چهل درم

مهرا گردد و بعده صاف نموده کتیرا نشاسته صمغ عربی داخل کرده  االس حبطال  هلو آنقدر اندازند که بپوشد و بجوشانند تا 

از انصردا  رگ در   الدم نفثد  خلق کثیر را دیدم که ته بدهنا دو ملعقه گرفته قرص ماکور بر آن انداخی  هباز بپزند و به قدر ملعق
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ریه داشتند و به این طریق شفا یافتند و اگر مزاج متحمل این نباشد و در سرفه فصل برانید ماءالشعیر عوض این با قرص ماور 

کعرم مردقوق    نمایند و اگر شکم نرم بسیار گردو آب پست جو عوض ماءالشعیر کنند و غاا  او حسو  جادرس مقشر بریان و

مضرایقه     هبیضر    هتردر و زرد    هبه مغز بادام بریان نمایند و اگر مزاج محتمل باشد و تپ نبود تغایه به تهو  بریان و سرین 

او به سبب ضعف هضم او نکند و ترپ نباشرد بگیرنرد       هندارد و اگر شرب ماءالشعیر یا آب سویق بر مریض دشوار باشد یا معد

دور کرده بر آتش نهند و به خالل حرکت دهند تا زرد  منحل گردد اندکی متماسم شرود بره عرده     مرغ و سفید  او   هبیض

قرص ماکور سوده بر آن اندازند و بخورانند و این دوا خون سحج و اسهال خون را نیز قطرع مری کنرد و واجرب اسرت کره در       

ضه پیدا شود موم و روغن که در آن کتیررا و نشاسرته   قاب   هریه ازارخا  ریه حار کنند و هرگاه در ریه خشونت از ادوی   هقرح

نین است و اهل عراق استعمال موم و روغن کرده می داننرد و تشرنیع   حرای   هطریق   هدهند و این معالجاندک آمیخته باشند ب

ه در آن کر    هاین می کنند و اهل حران در عفر معده موم و روغن که بر آن سفید اج رصاص انداختره باشرند و سرفید  بیضر    

 .اسفیداج آمیخته باشند می دهند

 شقاق یا انقطا  عرقاز ان الدم نفثعالج 

کنند و خون بسیار گیرند که قریب به غشی رسد و قرص کحل سه ماشه در مربا  سیب والیتی دو توله ورق  باسلیقاول فصد 

هریم هفت ماشه و خشرخاش نره    السا حبو  السوس اصلشیره انجبار چهار ماشه و    هطال یم عدد سرشته بخورند به عد

ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق بیدمشم و باترنگ و گاوزبان هریم هفته توله صمغ آلو با لوسه ماشه بار تنگ هفت ماشه 

پاشیده بدهند و وقت شام سبوس اسپغول هفت ماشه و شربت انجبار و خشخاش هریم دو توله عرق بار تنگ نه توله بنوشانند 

سه چهار روز فصد صافن کشانید و دوا و غاا بدستور دارند و گل    هجو به شربت نیلوفر و خشخاش دهند و به فاصل و غاا آش

حمام هریم دو درم در روغن گل    هارمنی شاخ گوزن سوخته گل سرخ شب یمانی بریان پوست انار والیتی عسالیج کرم دود

خشخاش یم    هکهربا به سد جفت بلوط هریم یم ماشه در خمیر غسولمآمیخته بر سینه ضماد کنند و این دوا دهند شادنج 

هریم سه ماشه بارتنگ ماشره لعراب    االس حبهفت ماشه و انجبار و  السوس اصلمغز بادام هفت عدد و    هتوله آمیخته شیر

هریم میکنیم توله  ساال حبپنج ماشه و بهدانه سه ماشه در عرق بارتنگ و گاوزبان هریم نه توله شربت خشخاش و  گاوزبان

صمغ عربی سه ماشه تخم شربتی چهار ماشه و این ضماد کنند گل ارمنی خاک کند رو غیر آن که در نو  آینده در قول ایالقی 

اگر سببش امتال  عرق باشرد حتری االمکران غراا      ایضاخواهد آمد هریم دو درم گرفته بر سینه گاارند که نفع عظیم دارد و 

معتردل   رز گرسنه دارند و اگر خوف سقوط قوت باشد اقتصار نمایند در آن هر روز به اندک غاا از شی لزجندهند بلکه تا سه رو

خاصه کره برا      هپاچه و نیمبرشت اطری   هیا مائل بیردوت که در آن تعزیه و الصاق و قبض خصوصاً تغلیظ خون باشد مثل کل
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  قو  ندهند و بر ماءالشعیر خصوصاً مطبوخ بعدس یا عناب یا عدس پخته باشند و عدس و عناب مطبوخ و تا ممکن باشد غاا

سفر جل و نان در آب سرد یا در شیء حامض تر کرده بار و بالفعل اقتصار نمایند و چون مرض به طول انجامد دوغ گراو نرافع   

نابر تعزیه و الزاق ب مغسولاست به جهت قبض و برودت خود و همچنین شیر جوش داده خصوصاً با صمغ عربی و کتیرا و پالم 

و آنکه به سبب انشقاق عرروق   الدم نفثآنها نافع است و ماهی رضراضی شدید منفعت است و باید که غاا  صاحبان این قسم 

است و کاا حسو  جاورس مقشر یا کعم معمول به مغز  دهنداز حدث خون بود بار و بالفعل باشد و پنیرتازه بی نمم سخت سو

اغایه و امثال این به گوشت دهند باید که اختیار نمایند گوشتی سبم که از آن خون اندک یا بس متولد  بادام بریان و چون این

غائیدن برگ خرفه  الدم نفثگردد مثل گوشت قطا و شفانین و دراج مطبوخ در قابضات و خصوصات و از اشیا  مجربه در قطع 

شدید نباشد زیررا کره بره سربب        هاید به شرطی که سرفو فرو بردن آب آن است و بساست که در همان ساعت حبس می نم

 سیب و به قابض عفصکه الدم خواهد شد و از فوا اد و نفثحموضتی که در آن است سرفه را زیاده خواهد کرد و آن موجب ازدی

و مروت  و خزنوب شامی و مانند آنست و چون در اکثر کتب در بیان خواص سیب مسطور است کره اکثرار ا   االس حبو عناب و 

احوط است و گاه بررا  ایشران نقرل از گرل      سل است پس اجتناب از قلیل و کثیرا و وقتی که مریض مستعد سل باشد اولی و

مختوم و گل ارمنی و صمغ عربی و اندکی کافور مرتب می سازند و چون خون بند شود و تا روز چهارم بکشد باید که تغایه به 

اکار  و او معاذ و اگر سبب  ل نان مغموس در آب سرد پس در آب پاچه و به مثل هرائس وغاا  قو  نمایند و ابتدا کنند به مث

را نمایند پس تبرید قو  و ترطیب فانشقاق و انقطا  عرق مدت خون باشد اما له دم بسو  اطراف و خالف جهت و استفراغ ص

ایند و دوا  اندروماخس و دمرا  جرالینوس نرافع    سرطان نهر  استعمال نم ابض و مغریات و ماءالشعیر با کدو وقو ضایاکنند و 

 الثعلب عنبپوست بیخ انجبار چهار ماشه در عرق بارتنگ عرق    هخرفت هفت ماشه شیر   هاست و لعاب بهدانه سه ماشه شیر

یلروفر برا   مغز تخم هند یا نره شرربت ن     هخیارین شیر   هبرآورده رب به بارتنگ افزوده بدهند و یا عناب بهدانه جوشاینده شیر

نشاسته مغز بهدانه گرل ارمنری    االخوین دمافزایند باز کهربا  السوس اصل   هکاهو شیر   هرتنگ بدهند باز به جا  خیارین شیر

خیارین شربت نیلوفر اسپغول پاشیده    هخرفه شیر   هصندل سرشته بخورند باالیش شیر   هصمغ عربی کوفته بیخته به خمیر

تخرم     هشریر  السروس  اصرل    هر مهره کهربا کتیرا هریم نیم ماشه سوده به لعاب بهدانره شریر  بنوشند صبح و گل ارمنی زه

مغز تخرم هندوانره و یرا       همالیده شیر الثعلب عنببعرق  خطمی شیره بیخ انجبار شربت بنفشه بجهت آخر روز باز عناب بهدانه

ده پاشیده دهند باز گلنار گل ارمنری گرل مختروم گرل     کهربا سو االخوین دمقوذا داخل کرده صمغ عربی کتیرا طراتیت طباشیر 

 هربا مغز تخرم پیحصره  ک االخوین دمبیخ انجبار لعاب بهدانه نبات سفید دهند و یا    ها شیری هر یم سه ماشه کوفته بیختشوسر

   هانیده شریر صندل شیرین سرشته بخورند باالیش عناب بهدانه جوش   همغز بهدانه طباشیر صمغ عربی کتیرا نشاسته به خمیر
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بیخ انجبار آب بارتنگ تازه شربت و یا قوذا داخل کرده دهند و چون خون بند شرود     هخیارین شیر   هکاهو شیر   هخرفه شیر

لعاب بهدانه شربت بنفشه خاکشی و به جهت آخر روز کهربا طباشیر  السوس اصل   هصبح زهر مهراکر با کتیرا گل ارمنی با شیر

بلغرم     هبیخ انجبار شربت نیلوفر و بعده اگر خرخر   هکاهو شیر   هار المسم سرشته بخورند باالیش شیرسوده بدو االخوین دم

کاهو نبات داخل کرده صمغ عربی کتیرا نیم نیم ماشره     هشاهتره پا آثار مالیده صاف نموده شیربعرق  باقی بود عناب پنج دانه

خرفره     هیم سرخ سوده بدواء المسم چهار ماشه سرشته شریر  االخوین دم الدم نفثبرا  سرفه و  ایضاسوده پاشیده بنوشند و 

بستان افرروز چهرار ماشره زهرر        هبیخ انجبار چهار ماشه شیر   هعناب پنج دانه شیر   هکاهو هریم شش ماشه شیر   هشیر

ه افزایند بازکهر با صرمغ  کیورد به جا  او آمله مربی و عرق م ماشه نبات یم توله دهند و اگر دارالمسم گرمی کنی  همهراسد

هریم نیم ماشه افیون زعفران یم یم سرخ کوفته بیخته شرربت نیلروفر دو تولره سرشرته      االخوین دمعربی کتیرا مغز بهدانه 

مغز تخرم کردو      هخرفه نبات توله شیر   هبیخ انجبار شیر   هشاهتره جوشانیده شیربعرق  تناول نمایند باالیش عناب پنج دانه

یا هیضه تپ عارض گرردد و فصرد جهرت رعایرت هیضره       الدم نفثخون در فصد تساهل کند و    هو اگر در صورت غلببدهند 

خطمی خباز  بادیان نیمکوفته تخم  السوس اصلگل بنفشه گل نیلوفر  الثعلب عنبموقوف داشته روز دهم این مسهل می دهند 

ر آب گرم تر کرده صبح مالیده صاف نموده گلقند چهار توله مغز شب د گاوزبانخیارین شاهتره بیخ کاسنی مویز منقی سپستان 

فلوس هفت توله شکر سفید دو توله روغن گاو هفت ماشه داخل کرده باز صاف نموده بنوشند و روز دوازدهم سرنا  مکری نره    

ات شرربت بنفشره   عنراب عرقیر     هین لعاب بهدانره شریر  هلماشه و برا  اصال  او گل سرخ زیاده می کند و تبرید فیمابین مس

خاکشی دهند و اگر بعد مسهالت باز عود نماید و خون بسیار آید فصد کرده ادویه قویه مثل طلق محلوب به قدر یم سررخ در  

با ترپ و اسرهال    الدم نفثعناب و غیره خورانند و اگر    هشیر السوس اصل   هسفوف داخل کرده همراه تبرید لعاب بهدانه شیر

مکره پرنج ماشره در عررق بارتنرگ عررق          هخرف   هبیخ انجبار شیر   هخطمی سه ماشه شیر   هریش باشد لعاب بهدانه لعاب

عرق گاوزبان عرق شاهتره هریم پنج توله برآورده شربت به زور  دو توله داخرل کررده تخرم ریحران برار تنرگ        الثعلب عنب

عرق گل ارمنری   الدم نفثنچه مجرب است برا  اسپغول بریان هریم سه ماشه پاشیده دهند و صاحب شفاء االسقام گوید که آ

جبرار و برار تنرگ و    شربت ان هر واحد نیم درم زمر و ربع ورم سائیده در االخوین دمیم درم صمغ بادام نیم مثقال کهربا شادنج 

بررا   خشخاش آمیخته بلعیدند و بحسو  شعیر غاا سازند و اگر قبض شکم باشد به فتائل و حقن تلیین نماینرد و ایرن ضرماد    

خصوصاً آنکه از انصدا  عرق باشد نافع است کندر آرد جو گلنار غبار آسیا ماز و پوست انار برگ مورد کوفته بیختره بره    الدم نفث

شیخ می فرماید که اگر سبب انشقاق رگ حرارت باشرد   :اقوال حکماآب پخته روغن آس و روغن گل داخل کرده ضماد نمایند 

وافق است و اگر سببش یبوست باشد و این کمتر افتد استعمال مرطبرات معلومره از ماءالشرعیر و    ماکور م   هبارد   هجمله ادوی
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و مانند آن نمایند و بالجمله آنچره   بفصد ماده بسو  خالف جهت   هاز امال الدم نفثالبان و ادهان و عصارات بعد از عالج کلی 

ت که بغیر این الئق باشد و اگر سبب انشرقاق عرروق ریره و    درین موضع الئق است از فصد و غیره کمتر و ضعیف تر از آن اس

صدر برودت باشد که بدو رسد عالجش این است که جالینوس گفته جوانی را این مرض افتاد روز اول فصرد او کرردم و دوبرار    

ادم و برر  خون گرفتم و به مالیدن و بستن اطراف او امر کردم چنان که در جمله حبس نزف الدم شررط اسرت و غراا حریرره د    

او ضماد قیروطی از از ثافیسا نهادم و وقت عشا برداشتم تا سخونت آن زیاده از آن نگردد که مطلوب است و دواء البزور    هسین

او همان قیروطی سه ساعت گااشتم و آن روز غاا ماءالشعیر و اسفیدباج به گوشرت برط دادم و      هخورانیدم و روز سوم بر سین

او تریاق کهنه دادم و به تدریج به شرب شیر خر    هری   هتدال آمد و خوف حدوث ورم زائل شد برا  تنقیهرگاه مزاج ریه به اع

باند آوردم و می گوید هرکه را این عارضه افتاد و من اورا روز اول یرافتم شرفا یافرت و آن کره روز اول      الدم نفثو دیگر عالج 

ویند که بالجمله بعد جاب ماده بسو  اسفل تعدیل مزاج عضرو نماینرد بره    گ :ایالقی و جرجانینیافتم احوال او مختلف گردید 

دارچینی و سعد و قسط و کندر و زعفران و مصطکی و    همعتدله مائل به حرارت غیر شدید القبض مثل سنبل و سلیخ   هادوی

بره آب جروش داده صراف کررده      اینها باشد مخلوط کرده و اگر این ادویره را    همرکی وزراوند به ادویه قابضه که چهارم حص

قابض گل ارمنی و گل مختوم ست و صمغ عربی و کتیرا و نشاسته و کهربرا و     هقابضه آمیخته بدهند روا باشد و ادوی   هادوی

ا بعضی از این به قدر دو درم کوفته بیخته ی هبسد و شب یمانی بریان و گل سرخ و گلنار و طباشیر و شاخ گوزن سوخته این هم

لحیته التین جفت بلوط خاک کندر سرلیخه بسرد همره را کوفتره        ها به آب باران بدهند و یا گلنار عصاری  هادویه ماکوربه آب 

علم کندر سه درم تخم کتان پنج درم سنبل دو درم به سد گل سررخ   ایضابیخته سه درم به آب باران یا نبیند قابض بدهند و 

کنیم ورم اقاقیا سه درم شربت میکنیم درم به آب باران و غاا دراج و تدرود قتا  ترجندبیدسهریم پنج درم کهربا سه درم و نیم 

و بدل آب نبیند قابض و اگر نباشد عجم زبیب در آن جوش دهنرد و مروم مصرفی و     و مویزبربریان کرده و یا مطبوخ با ناردانه 

نباشد روغن آس آمیزند و ضماد قابض که ماکور  روغن سوسن گداخته و آب موردتر آمیخته بر سینه طال کنند و اگر آب موردتر

از شق عرق به سبب برد خارج از اعتدال باشد بایرد کره فصرد نکننرد بلکره       الدم نفثگوید که اگر  :مسیحیشد استعمال نمایند 

 دو ریشره خطمری و قنطوریرون   و اشیائی معتدل الحراره مثل سنبل و دارچینی و مررو قسرط و قشرور کنردر و زعفرران وبرا دار      

قابضه    هبه بعض ادوی قاقلهکبیروزراوند و مصطکی استعمال نمایند و اگر در ابتدا باشد افادیه مثل سنبل و سلیخه و دارچینی و 

دم مثل گل ارمنی و گل قبرسی و کهربا و شب یمانی بریان و جفت و اقاقیا و گل سرخ و گلنار و طباشیر و قررن ایرل      همانع

و گل مختوم و ارمنی به آب باران خروردن نیرز    طباشیرب آس و رب سفرجل و گالب و هند و ححرق آمیخته به آب باران بدم

ن هفت بلوط قشار کنرد و مسراو  سرائیده سره درم بره آب      التیس لحیه   هنافع است و هنگام خواب اقاقیا گل سرخ گلنار عصار
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اجزا  صدر رویه باشد حتری کره انشرقاق آرد     به سبب برد جمیع الدم نفثگویند که هرگاه  :صاحب کامل و جامع سماق بدهند

 جندبیدستریم سه درم  استعمال فصد سزاوار نیست لیکن اشیا  معتدل الحراره مثل ادویه که در آن سنبل و کندر و سوخته هر

کوهی شیخ ارمنی هر واحد چهار درم باریرم سرائیده بره شرراب قرابض برا آب گنردم           هکرمانی قسط پودین   هیم درم زیر

بدهند و سم ورامم و آب مورد و  االس حبا به آب طرخون با شربت ی  هاقراص سازند و به آب پودین یکمثقالرشته به وزن ناس

 گوینرد مرو کند بر سوده آمیخته باشند بر سینه بمالند و  د نمایند و روغن آس که در آن قدر گالب و آب زرشم بر سینه ضما

   هنعنا  مخلوط به بعض ادویر    هاست و در ابتدا استعمال عصار دهندنوشیدن سوکه قنطوریون به آب جوشانیده صاف نموده 

بارد کشف سبب انشقاق رگ باشد در تعدیل کوشند به استعمال اشیا  گرم و  سوءمزاجقابضه مسطوره نیز نافع بالجمله آنجا که 

ر حار رطب در بحث سعال وربومفصل ماکور شد ترتافساد مزاج زائل شود و بعده در قبض توجه نمایند به اشیا  ماکوره و تدابی

از برودت ادویه مسخنه است که در آنها اندکی قبض باشد و تناول لحوم لطیفه با حمراض   الدم نفثثابت بن قره گفته که عالج 

ن رگی می نویسد که اگر سبب برآمدن خون ترقید :جرجانینافعه دوا  متخا از کندر و گل سرخ و جندبیدسترست    هو از ادوی

   هباشد به سبب حرکت سخت چون جستن و بانگ زدن و زخم آمدن یا ضرر بر سینه اول ابتدا به عالج کلی نمایند بعده ادویر 

یا شربت به دهند و این دوا نیز قابض است گل مختروم کهربرا    االس حبقابضه مثل گل ارمنی و غیر آن به آب باران و شربت 

مانی زعفران هر واحد یم نیم درم شربت دو درم صبح و شام و برگ خرفه خائیدن و از هریم سه درم گل ارمنی دو درم شب ی

آن قلیه ساختن نافع است و به دل آب آب باران دهند صمغ عربی و گل ارمنی در آن انداخته و از سخن گفتن باز دارند و ضماد 

که در عروق محصور بود ابتدا به جاب ماده بره  و قابض که مسطور شد بر سینه نهند و اگر سبب انشقاق عرق ریح غلیظ باشد 

کاسه ریا  و مصطح شقاق مثل فلونیا و منجرینرا دو حمرثرا و ثریراق       هسو  اسفل به مالیدن و بستن اطراف کنند بعده ادوی

 .که در عالج شقاق به سبب بر و مفرط ماکور شد بدهند و قوابض استعمال نمایند   هکبیر تازه و ادوی

 

 

 از انفتا  عروق لدما نفثعالج 

محتاج الیه مغریه و    هزیه استعمال نمایند چنانچه در نو  سابق ادویه مع تعفصع   هقابض   هدرینجا ادویشیخ می فرماید که 

عسالیج کرم و بلوط و برگ    هطراثیث و عصار   هملحمه مع قبض اند و آن ادویه مثل گلنار و پوست انار و سماق و عصار

حصرم و هوفسطیداس است و    هالراعی و شکاعی و عصار   هگل سرخ و عصار   هاقاقیا و حضض و عصار عوسج و کهربا و
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نمایند این را و آنچه ازین می سازند به شب یمانی و مازو  سبز و صبر و افسنتین و از آنها ادویه مرکبه اقراص  تقویت می گاه

عصارات جوشانیده آب آن می آشامند و گاه از آنها ضماد می سازند و  می سازند و گاهی این ادویه را به آب خالص و یا در بعض

صد ریه مثل کرفس و    هماکوره و ادوی الدم نفث   هبر سینه می گاارند و گاه مخلوط می نمایند به آنها و جمع می کنند ادوی

علت پیش از انکسار آنها و زعفران به سرعت به موضع  الدم نفثنانخواه و انیسون و سنبل درامم برا  رسانیدن قوا  ادویه 

ماکور است زیرا که آنرا خصوصیت ا ست به اعضا  نفس و آن نافا می شود بسو  آنها سریع تر از این    هبهتر از این ادوی

ادویه و گاه مخلوط می نمایند به انها بعضی مخدرات نیز مثل پوست بیخ یبروج و خشخاش و بزرالبنج و افیون و گاه مغریات 

خرفه و لعاب بهدانه    هو بارتنگ و لعاب اسپغول و  تخم او و عصار طباشیرند صمغ و قشار کندر و کتیرا و کوکب شاموش و مان

از کشادن افواه عروق در بعض آالت تنفس باشد فصد باسلیق کنند دور چند  الدم نفثآمیزند مسیحی گوید که هرگاه  به آنها می

ممزوج    هسرفه نباشد قدر  سرک الدم نفثو سکون و ترک کالم الزم گیرند و اگر با  مرتبه اندک اندک خون بگیرند و دعت

بنوشند و اگر درینجا سعال باشد از سرکه و هرچه مهیج سرفه باشد حار کنند و در تسکین سعال کتیرا و صمغ عربی حیله کنند 

مختوم و کهربا و شب یمانی بریان و عصاره قابضه مانع دم مثل گل ارمنی و گل    همنقطع نشود ادوی الدم نفثپس اگر 

قرط و بسد وشاخ گوزن سوخته و    هو گلنار و پوست انار و ما زد و سماق و گل سرخ و اقاقیا و جفت بلوط و عصار التیس لحیها

قابض عصی الراعی استعمال نمایند و این ادویه را اگر تپ و ورم در آالت جوف نباشد به شراب    هشاذنج بارتنگ و عصار

و ثمر علیق و برگ عوسج و برگ انگور  االس حببدهند و اگر تپ یا فلغمونی باشد چیز  عفص مثل به وز عرور وا مرود و 

از انفتا  عروق حادث گردد  الدم نفثگویند اگر  :صاحب کامل و جامعدهند و غاا قلیل الکمیته و در کیفیت قابض لزج می باید 

تال  خون باشد فصد باسلیق کشایند و خون به حسب احتمال قوت برآرند و اگر از امتال  اخالط باید که نظر کنند اگر این از ام

زرد استعمال نمایند و قرص کهربا از یکدرم نا    هبه هلیل خیارشنبردیگر باشد بدل فصد دوا  مسهل مثل مطبوخ فوا که و 

قدر  سماق مالدیه باشند بدهند و یا گل حبرسی یم درم با نیم درم گل قبرسی به آب بارتنگ یا آب خرفه که در آن  یکمثقال

کهربا در یوند چینی هر واحد نیم درم صمغ عربی چهار دانگ باریم سائیده در آب سماق یا آب بارتنگ یا آب عصی الراعی 

یا آب  دهند اگر در اینجا سرفه شدید باشد قرص خشخاش به اندکی کهربا و گل قبرسی همراه شربت عناب یا شربت خشخاش

لیحته الیس و اقاقیا و شاخ گوزن    هاست گل قبرسی یا مختوم و کهربا و عصار الدم نفثبار تنگ بدهند و این قرص نیز نافع 

هر واحد دو درم تخم خرفه کتیرا صمغ عربی گشینز بریان خشخاش هر واحد سه درم همه را باریم سائیده  طباشیرسوخته و 

قرص سازند و یم قرص به آب بارتنگ و آب خرفه و قدر  شربت خشخاش  مثقال میبه لعاب اسپغول سرشته به وزن 

خشم سماق  کشنیزهر واحد سه درم  مغسولکهربا و بسد و مروارید و شاخ گوزن سوخته و دوغ محرق و شادنج  ضایابخورند و 
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التیس هر واحد و درم همه را  هلیح   هنج درم طباشیر اقاقیا عصارنشاسته صمغ عربی گلنار گل سرخ تخم خرفه هر واحد پ

باریم سائیده و به آب سماق یا به آب منقو  گلنار و اگر سعال شدید باشد لعاب اسپغول سرشته به وزن مثقال قرص سازند و به 

است تخم خرفه صمغ  دهندرا سو الدم نفثآب خرفه و اگر سرفه شدید نباشد به آب بارتنگ و آب سماق بدهند و این سفوف نیز 

بریان گل ارمنی شاخ گوزن سوخته نشاسته بزر قطونا  بریان هر واحد شش درم گل قبرسی ده درم اقاقیار  کشنیزکتیرا  عربی

پوند چینی هر واحد سه درم تخم حماض کبریا طباشیر هر واحد چهار درم سوا  بزر قطونا همه را سائیده دو درم به بعض سیاه 

رند و بر سینه صندل و گالب و قیروطی معمول به گالب و آب بارتنگ و آب ماکوره و شربت خشخاش و عناب بخو   هقابض

ویاتدر و مرغ یا دراج یا تیه   هنباشد چوز عصی الراعی و آب برگ خرفه به روغن گل موم و سفید ضماد نمایند و غاا اگر تپ

د آن دهند و یا حسود  معمول به مطبوخ به آب سماق یا حصرم یا زرشم گشینز خشم یاتر همراه نان سمید با جوار  و مانن

نشاسته و خشخاش سوده با قدر  شکر بدهند و از اشیا  ترش و مالح و حریف پرهیز کنند و حفض و راحت و سکون در 

مواضع بارده اختیار نمایند و از حمام احتراز کنند و از کالم قو  منع سازند و چون سعال عارض شود اندک اندک به سرفند در 

باسلیق و تعدیل  بفصد صاحب مغنی گوید که عالج خروج خون از امتال سعیدگل قبرسی و ارمنی و طباشیر اندازند آب نوشیدنی 

سبز غاا سازند و گویند که  کشنیزمرغ و آب سماق و    هطبع به شربت بنفشه و تقلیل غاا کنند و چون خون بند شود به چوز

  متوجه حبس آن نگردند بلکه بگاارند که قدر  خون برآید و بعد از آن اگر انفتا  عروق از حدت خون باشد باید که به زود

می نویسند  :ایالقی و جرجانیتخم خیارین و مانند آن عالج نمایند    همرطیه مغزیه مانند ماءالشعیر و بزرقطونا و شیر   همبرود

باسلیق نمایند و خون به تفایه در دو  فصدب کثرت خون در بدن باشد و بدان سبب رگی کشاده شود ابتدا الدم نفثکه اگر سبب 

وب شامی و زعرور و خرن االس حبسه روز برآرند تا حفظ قوت ماند و بر ماءالشعیر که در آن عدس مقشر و عناب و سفر جل و 

خائیدن برگ  پخته باشند قناعت کنند و نان در آب سرد یا به مزواره بارد بالفعل والقوه ثرید کرده بخورند و عناب تر سود دارد و

وت مساعد باشد تلیین طبع به آب لبالب کوفته افشرده است و بعد سه روز از فصد اگر ق دهندخرفه و آب او فرو بردن سخت سو

خشم سائیده به جالب آمیخته نمایند و اگر مطبوخ هلیله دهند جائزست و باید که مریض    هبا شکر یا به چهار درم بنفش

پد تا اجزا  سینه او بر هم نیفتد و موضع جراحت منضغط نشود و سرفه پیدا سند و بر پهلو نخراست بنشیند و حرکت کمتر ک

گردد و اگر به آن سعال شدید نباشد به سرکه و گالب غرغره کنند تا خون که در ریه منعقد شده باشد برآید و اگر قدر  ازین 

یز کند و تسکین سعال به لعابات و لعوقات و حبوب که در سرکه و گالب بنوشند روا باشد و اگر سرفه سخت باشد از سرکه پره

که درین محتاج الیه اند قابض اند مثل گل شاموس و گل ارمنی و غیره که در قول    هبحث سرفه ماکور شد باید کرد ادوی

مغ عربی و بدهند و اگر از گل مختوم و ص االس حبا ی همسیحی گاشت مفرد یا مرکب بدستور دهند و بصورت تپ با شربت ب
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   هحمالن و بیض   هباقی باشد غاا پاچ الدم نفثاندک کافورجها ساخته در دهن دارند بهتر باشد و اگر تپ زائل شود و هنوز 

گاو جوشانیده باید و ادوشیر خام ضرر    هپخته باشند و دوغ گاو و شیر االس حبمرغ نیمبرشت و رشته که در رو  عدس و 

راج و قطا موافق باشد زیرا که ازین گوشت ها خون کمتر تولد کند و پوست انار خاک  و دشت تیموارد و ماهی تازه خر دو گود

کندر مازو آرد جو گلنار گرد آسیا برگ مورد اطراف انگور خرما قسب همه را کوفته بپزند تا چون عصیده شود و روغن گل یا 

شد رعایت عالج کلی در فصد و جاب ماده به دلم و شد روغن مورد آمیخته بر سینه ضماد نمایند و اگر سببش حدت خون با

زنجبین و مانند آن بدهند و  خیارشنبراطراف و حقنه نرم باید کرد و اگر حاجت تلیین طبع باشد مسهل نرم از بنفشه و سپستان و 

و آب بارتنگ و آب و سرطان پخته بدهند و لعاب اسپغول به حالب خام بنوشند  الثعلب عنبکشکاب به آب کدو  تر یا به آب 

تخم خرفه با شکر و کاا شربت خشخاش و شربت بنفشه دهند و همه تدبیر چنان باید که    هعصی الراعی و آب خیار و شیر

شیر گل سرخ ارمنی گل مختوم شادنج هریم ده درم به سد کهربا طبا اردد ند و رطوبت بیفزاید و این ده اسوءتیز  خون زائل ک

نشاسته هریم پنج درم صمغ کتیرا هریم شش درم خشخاش سفید تخم خرفه مغز تخم  التیس لحیه   همروارید اقاقیا عصار

سه درم همه را کوفته بیخته هر صبح سه درم به آب باران  السوس ربخیار شاخ گوزن سوخته برگ بارتنگ هریم هفت درم 

گ باسلیق زنند و به عده دفع خلط حاد بملین از کشادن رگ سینه باشد ر الدم نفثمتاخرین می نویسند که اگر  بعضی بدهند

از انشقاق عروق گاشت باضافه کافور پردازند و غاا  الدم نفثمناسب کنند آنگاه به حبس خون و به حالبسات که در عالج 

ه کشکاب سرطانی دهند و آنچه از امتال  خون بود به سرعت حبس آن نشابد کرد تا آنکه استفراغ خون به حد واجب رسد آنگا

تدابیر ماکوره به عمل آرند و ترک غاا تا سه روز صواب باشد و بعد از آن تقلیل آن نمایند آنچه ریحی بود سنجزینیاد فلونیا و 

کشادن سر رگ ها باشند به  الدم نفثکه اگر سبب  بدانندپودینه ه نافع آید و اغایه بادشکن باید و    هتریاق بزرگ تازه در عصار

بطور نزله از سر فرود آید یا از موضع دیگر به سینه و ریه آید و عروق را مبلول و نرم سازد و باد نی سبب رطوبات رقیق که 

قابضه که رطوبات را    هقوت بگشاید تدبیرش جاب ماده بسو  انسفل به مالیدن اطراف و غیره است بعد از آن استعمال ادوی

بریان و پودینه کوهی و جندبیدستر و قلقدیس و زعفران    هکی و زیرکم کند و مزبع اعضارا گرم نمایند و چون بیخ اذخرو مصط

رودیطوس و سنجرینیا و فلونیا  رومی و فارسی اندک اندک بدهند تا مثبرا  سرعت الصیال قوت ادویه به موضع و تریاق و 

 جندبیدسترالتیس  هیحل   هصاربریان اقاقیا ع   هرطوبات را خشم کند و تبدیل مزاج و حبس خون نماید ضماد را ذخر کند ر زیر

قلقدیس با شراب قابض سرشته بر سینه گاارند و غاا گوشت کبم و تدردد و دراج و گنجشم بریان و مانند آن بدهند و دیگر 

 .ادویه مجفف و مسنحن و قابض استعمال کنند و گاهی به آنها قوابض معتدله مثل شاه بلوط می آمیزند

 از تاکل عروق الدم نفثعالج 
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م گوید که عالج این نو  قریب به عالج سل است و نضع فصد وزین باب بتجربه رسریده و ایرن قررص حکریم نرافع خران       اقر

اقاقیا به سد سرخ شادنج عدسی شراخ گروزن سروخته     السوس ربو قی الدم و سهل را نیز نافع مروارید ناسفته نشاسته  الدم نفث

بریان هریم چهرار درم   االس حبمخشم بریان  کشنیزنجبار والیتی خ اطراثیث خشخاش بریان هریم دو درم بی االخوین دم

تخم کاهو هریم سه درم کند کافور قیصرور      همغ عربی کتیرا که با تخم خرفه مقشر گلنار طباشیر پوست بیرون پستدر ص

   هریان یم تولره شریر  خرفه ب   ههمراه شیر یکمثقالهر واحد یم درم کوفته بیخته به لعاب اسپغول قرص ها سازند شربتی 

 السروس  اصرل    هعنراب شریر     هانجبرار شریر     هبریان شش ماشه رب به شیرین دو توله و تبرید لعاب بهدانه شیر االس حب

مغز تخم هند یا نه شربت نیلوفر بارتنگ پاشیده نیز حبس خون کند و اگر تپ عفن عارض    هخرفه شیر   هکاهو شیر   هشیر

مغز تخم هندوانه عرقیات شربت نیلوفر داخل کرده معمول است و    هبنفشه بهدانه جوشانیده شیر شود و طبخ خفیف عناب گل

مغز تخم هند یا نه لعاب بهدانه شربت نیلوفر    هبیخ انجبار شیر   هاگر بازخون آید قرص طباشیر غر  المسم با شیر بز یا شیر

   هه اول بخورند باالیش شیرخطائی کافور هریم نیم ماشه سود   هرکهربا طباشیر زهر مه االخوین دم بارتنگ پاشیده دهند باز

دانه میل هریم چهار ماشه و غیره بنوشند باز افیون زعفران هریم دو سرخ سوده باالیش آب برگ بارتنگ    هبیخ انجبار شیر

قرص معمول  ایضاخواهد شد و  و ده توله نبات یم توله دهند باز طلق محلوب سوده پاشیده افزایند که به فضل الهی خون بند

   هماءالخیار شیر انگو پاشیده کاکه در مبحث سل خواهد آمد به شیر و ماءالقر  و جهاد آمله مربی و عرق شاه تره و اسپغول بال

کتیرا کهربا هر واحد یم ماشه سروده پاشرید و    االخوین دمخیارین و    هکاهو شیر   هانجبار شیر   هخطمی شیر   هخرفه شیر

رقیق بنوشند  بات دهند و اگر بعد تبرید سرد  بنا بر ضعف محسوس شود دوا نیمگرم دهند تا اضماء حرارت عزیز  نکند و دوان

و ماءاللحم با عرق صندل عرق کیوره، هریم توله شربت لیمون کتیرا سوده پاشیده بدهند و اگر گرمی شود عرق کافور افزایند و 

افزایند و قرص معمول و عرق شیر کافور  دهند بازمر گانگ روپ رس طباشریر االیچری   برا  سرفه صمغ عربی سوده پاشیده 

و سرفه اسهال عارض شود قرص طباشیر کافور  چهار ماشه سوده به شربت و یا قوذا سرشته  الدم نفثخرد سوده دهند و اگر با 

سه ماشه نبات یم توله بارتنرگ شرش    لیدانه ه   هخرفه بریان هریم شش ماشه شیر   هکاهو شیر   هبخورند باالیش شیر

م ماشره بره   یر  هبیخ انجبار چهار ماشه افزایند و یرا طباشریر سرود      هپنج ماشه شیر االس حب   هماشه پاشیده بنوشند باز شیر

قوذا داخل کرده بنوشرند براز بارتنرگ    خرفه شربت ذیا   هکاهو شیر   هنوشدارو  ساده شش ماشه سرشته بخورند باالیش شیر

می فرماید که عالجش بسیار صرعب بلکره البرلره اسرت و      :شیخ هیل سه ماشه سوده به آب پخته افزایند و   هماشه دانچهار 

ه صلب یا متعفن گردد گر در مدت طویل که در آن عرضه قرحو این حاصل نمی شود م سوءمزاجالتحام نمی یابد مگر به زوال 

اکل استحکام یابد به نفض خلط حار و بسیار باشد که اسهال صفرا و خلرط  بخشد اینکه نگاارند که ت میساست که نفع و لیکن ب
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سعال به دوار    هغلیظ معاً به مثل حب غاریقون نمایند و اگر حاجت به فرط تقویت این افتد قو  کنند و حیله در تسکین دغدغ

   هفصرد و غیرر آنسرت و تنراول اغایر     البزور نمایند که از آن امید نفع عظیم اسرت و بالجملره عرالج آن تنقیره و اسرتفراغ و      

جیدالکیموس و آنچه برا  اکال بیاشامند البان و مرو و بارتنگ و تخم خرفه دریشه خطمی است و قرص کوکب که در آن نریم  

منتفع می شوند و بره دوائری کره از     ایضاکه بولس در کناش خود به این عبارت ذکر کرده که    هجزو افیون زیاده کنند و ادوی

بارتنگ سه اوقیه بنوشند و یا بگیرند    هشاموش و مجراخراطون و گل مختوم مساو  بگیرند و به قدر دو ملعقه به عصارکوکب 

از گل مختوم دووقیه و از کوکب شاموس اوقیه و از نشاسته اوقیه و از انزروت نصف اوقیه سوده آمیخته به قدر ملعقه به آبی که 

ا امرود یا اطرراف  ی هباردو آبی که در آن قست یا سیب یا ب   هده باشند بخورند و آب و سرکدر آن خرما به قدر سه اوقیه جوشانی

مرع شری را در روز دوم و    مغسرول کرم و مانند آن پخته باشند تجر  کنند و غاا  آنها اگر قوت در روز سوم ضعیف گردد بنان 

یرارب   االس حرب از میاه عفص مثرل آب انرار یرا آب     به چیز  مغسولسوم دهند و اگر قوت قو  باشد غاا در روز چهارم نان 

سازند و یا بگیرند چیز  از انوا  طبیخ متخا بشیر مع قردر  از اشریا  قابضره و بگیرنرد از بقرو          هبیض از حصرم و یا حسو

و روز عرور و تلخشقون یا فنجر بودن یا بارتنگ و گاهی این اشیا مطبوخ بزیت و سرکه اخا می کنند و ازفوا که سیب و به دامر

التخاه    هانار و خرنوب شامی مناسب است و اگر تپ نباشد قدر  از شراب مائی بیاشامند و اگر تپ عارض شود چیز  از اشرب

و کهربرا و   االخوین دمنافعه که در آنها شادنج و    هازین فوا که ماکوره و آب سیب که با پوست او کوفته بگیرند بنوشند و ادوی

قابضه منقی و معز  و نسبت لحم باشد    هتوم و فادزهر معدنی و بیخ انجبار و امثال آنها از ادویه به محفقسندروس و گل مخ

به سبب تاکل عروق صدروریه از قبیل نزالت حاده باشد که از دماغ بسو  آنهرا منحردر    الدم نفثگوید که چون  :صاحب ملکی

صدر و از دست راست قیفال برا  جاب ماده از دماغ و تقلیل انحدار  گردد فصد باسلیق از دست چپ بگیرند برا  جاب ماده از

دماغ به شرب دوا  مسهل خلط حاد مثل مطبوخ مقو  به    هنزله از آن و به قدر احتمال قوت خون اندک اندک برآرند و تنقی

قررص کهربرا یرا قررص      ضرا یادهند و حقنه لینه بعمرل آرنرد و    خیارشنبرسرشته نمایند و یا معجون  السوس ربقدر  صبر به 

خشخاش به آب بارتنگ و آب عصی الراعی یا آب خرفه دهند و ماءالشعیر که در آن سرطانات نهر  پخته باشند به اندکی گل 

قبرسی و طباشیر و صمغ عربی بنوشند و خرفه بخورند و این قرص بدهند که بسیار نافع اسرت اقاقیرا زعفرران کهربرا برا سربد       

خشم تخم خرفه هریم پنج درم گل قبرسی صمغ عربی  کشنیزطباشیر هر واحد سه درم گل سرخ  التیس لحیهمروارید عصاره 

بگیرند  ایضانشاسته کتیرا شاذنج هر واحد یم درم همه را باریم سائیده به آب بارتنگ قرص سازند به وزن مثقال تا دو درم و 

ارتنگ یم خ گوزن سوخته تخم خشخاش تخم حماض تخم بگل قبرسی شاذنج طباشیر مکه چهار درم مروارید کهربا به سد شا

مکه دو درم جمله را باریم سائیده به آب بارتنگ یرا لعراب اسرپغول بره وزن یرم درم ترا        التیس لحیه   هسه درم اقاقیا عصار
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ل سرخ چهار دو درم گور شد بدهند و این قرص نیز نافع است بگیرند اقاقیا نزلی منظ   هسازند و در عالج سرف قرص یکمثقال

شتی چهار درم صمغ عربی کتیرا هر واحد یم درم همه را باریم سائیده به آب باران قرص سازند هرر قررص بره    درم ثمرانار د

و غاا اگر تپ نباشد از گوشت دراج و کبم و تهویه مطبوخ به سماق یا حصرم یرا زرشرم و خرفره و حمراض و      یکمثقالوزن 

د و به سفرجل و سیب و امرود تفکه نمایند مگر آنکه سرفه شدید باشد که درین هنگام از تر و خشم به روغن بادام بدهن کشنیز

که اگر خروج دم از الفتا  عررق   :ایالقی گویدفواکه قابضه و حموضات اجتناب نمایند و خشخاش به اندک شکر و عناب بدهند 

ار  گرردد و ایرن مشرکل اسرت و عرالج بره       نباشد لیکن حدت خون بدان حد رسد که رگ را متثقب و متاکل سازد و خون ج

بدان از خلط حاد به مسهل و حقنه نرم کنند و به تعدیل مرزاج و تردبیر مرطرب و       هنمایند و تنفی بفصد دشوار  پایرد و ابتدا

نج نو  سد روش و شراذ    هتسکین سرفه بالعبه و حبوب و لعوقات ماکوره پردازند و اقرص کوکب در اینجا نافع است و در ادوی

از اکال باشد و این از خلط صفراو  برود   الدم نفثکه اگر  :مسیحی گویداالخوین و کهربا و گل ارمنی بیشتر استعمال نمایند  مد

باید که معالجه بادویه ترمبرده مسکنه حدت صفرا نمایند بعد فصلد باسلیق اگر مانعی نباشد و تلیین طبیعت بره مسرهل خفیرف    

ترنجبین مالیده باز صاف کرده روغن بادام  خیارشنبرناب و بنفشه و سپستان جوشانیده صاف نموده مغز نمایند مثالً آلو بخارا و ع

زرد در مطبوخ داخل نمایند با آب لبالب یا شکر بیاشامند و حقنه این نیز نرافع     هداخل کرده بدهند و اگر قوت قو  باش هلیل

ین پخته باشند بدهند و ماءالشعیر مطبوخ با سرطان نهر  یا در مراءالقو   بود و بعد از این ماءالشعیر که در آن قطعه کدو  شیر

سرم  عوض آب خالص نیز نافع بعده ادویه قابضه قاطع دم مثل بارتنگ و با گل ارمنی به آب به طباعه بدهند که در قطع هرر ق 

تروم و کرالم شرادنج باریرم     نوشیدن آب بیخ قصب رطب به قدر یم اوقیه با یم درم گرل مخ  ضایانفع می کند و  الدم نفث

کثیرر را   الدم نفثعنی عصی الراعی یا آب بارتنگ ی  هحسب حاجت به آب به طباع مثقالدیکدبه قدر دو سه دانگ یا زیاده تا سو

منع نماید و قیروطی متخا از سوم مصطفی و روغن مشروب به آب عصی الراعی و آب خیرار یرا آب قصرب برر سرینه گاارنرد       

و شرب ماءالشعیر به سررطانات   بفصد د که اگر آمدن خون از ناکل حادث از فضالت حاده باشد عالج اومی نویس :صاحب مغنی

 .ور  استمرغ یا ماهی صخ   هاش در اخیر چوزنهر  پخته و شرب لعاب به گل مختوم و غاا کدو یا م

 از صدر الدم نفثعالج 

به طیف الجه مثل زعفران و سنبل و انیسون و نانخواه    هادوی اهنم که در آنها جوهر لطیف باشد بالجالس د   هادویو ضمده با

حجالسه بصدرر رسد و آب بادروج تنها جامع میان هر دو امر است و اگرر     هو مانند آن مخلوط سازند عالج نمایند تا قوت ادوی

بعررق   راه گرل خطمری  تقویت معده و قلب نیز مطلوب باشد بیخ انجبار کهربا مصطکی سروده بدواءالمسرم برارد سرشرته همر     

از ریره و صردر باشرد فصرد      الدم نفثگوید که هرگاه  :صاحب کاملجوشانیده نبات داخل کرده بالنگو پاشیده دهند  الثعلب عنب
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قابضه و مغریه دهند تا اشیا  قابضه به آالت تنفس که بالطبع    هباسلیق کنند و به سکون و دعت و قلت کالم امر کنند و ادوی

مانعره نماینرد      هاث دم از آالت تنفس باشد باید که تضمید صدر باضمده قابضگوید که اگر انتف :مسیحیکنند املس اند ضرر ن

مثل ضماد متخا از پوست انار و تراب کندر و مازدو قسب و آردجو گلنار و گل شاموس و غبار آسیا و برگ علیق و برگ سفرجل 

 فرجل و روغن آسو بعد از آن روغن قابض مثل روغن صآب گرم ریزند  و اطراف آس و امرو دو برگ آن و برگ انگور و بر سر

ت مصطکی بمالند پس اگر سبب حدت خون باشد فصد کنند و خون به چند دفعه مقردار  و روغن گل و روغن طلع و روغن درخ

ه عده ادویره مسرکنه مقریره    اندک بگیرند و تبرید و ترطیب تدبیر نمایند به مثل ماءالشعیر و ماءالقر  و اسپغول و مغز خیارین ب

   همخلوط بقاضه که آن گل ارمنی و به سد و گل سرخ و کهربا و صمغ و کتیرا و نشاسته است جمرع نمروده بره بعرض اشررب     

گویند کره بعرد فصرد     بعضیقابضه استعمال نمایند و یا بگیرند اقاقیا و گلنار و کتیرا و صمغ عربی و سائیده به آب سرد بخورند 

از سبب خرارج   الدم نفثگویند که اگر سبب  :صاحب حاو  و کاملبر سینه طال نمایند  ضایاث ا لدم بخورند و باسلیق قرص نف

یحته    هو گل قبرسی و عصار یکمثقالمثل ضربه و سقط باشد که بر صدر و اعضا  تنفس رسد بعد فصد باسلیق قرص کهربا 

بریان و آب سماق یا آب عصی الراعی به لعاب اسپغول    هآب خرفالتیس و نشاسته و صمغ عربی و کتیرا هر واحد نیم درم به 

بدهند و بر صمغ ضربه اقاقیا و ماش و مغاث و صندل سفید و گل ارمنی و مرمکی و صبر مساو  به آب مور و ضماد نماینرد و  

 .به مریض امر کنند که آواز قو  و کالم بسیار نکنند  تنفس شدید نماید

 ریه و قصبهاز حنجره  الدم نفثعالج 

قویره     هنعرر  صعب یا   هوقو  جراحت درین اعضا به سبب وقو  ضربه و سقط بر سینه و مقدم گردن یا سرف   هو این بواسط

دا  و انقطا  عروق حنجره و قصبه گردد اکثر عارض می شود غضب مفرط و مانند آن که موجب ص لیف یاباقی شدید یا تزخر غ

حاجت آید و جرعت قصبه متعسر العالج اسرت   بفصد در دهن گیرند و باشد که الدم نفثحسب  قابضه غرغره کنند و   هبه ادوی

مگر آنکه در غشا  داخلی او باشد فقط بعضی متأخرین می نویسند که اگر خون از حنجره و مر  و حلرق آیرد بعرد از فصرد و     

سه ماشه بره شرربت خشرخاش یرا      د یا قرص خشخاش یا قرص کحلبحجامت ساقین و بستن اطراف قرص که با یا قرص س

و بارتنگ و خشخاش هریم هفت ماشه لعاب بهدانه و  االس حب   هانجبار و یا شربت آس توله آمیخته بلیسانند و باالیش شیر

هریم ده توله برآورده شربت انجبار سه توله داخل کرده صرمغ   گاوزبانخطمی هریم سه ماشه در عرقیات بارتنگ و    هریش

د که نافع دوغ گاو بدهن م ماشه بای هار ماشه پاشیده بنوشنده زهر مهره خطائی دو ماشه و جواهر مهرهچ ن کمدعربی تخم ریحا

ا دوغ یم پیالره دهنرد و   ی هدو تول االس حبو کهربا و بسد و شیب سبز هریم یم ماشه در شربت  التیس لحیه   هاست وعصار

 کشرنیز بزغاله که در آن برگ خرنوله و خبه و اسفاناخ هند  و رومری و  نیم برشت و کله پاچه بز و گوشت    هغاا از رو  بیض
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مانی افتاده باشد با نان تنگ و یا با برنج دهند و با این بقوالت بادال بنوماش و یا عدس مقشر لخته بدهند ی هبستر و خرفه و بقل

  ریه آید بعد فصد صافن  هل و اگر از قصبهسی اختیارات مختار ابن است کااف الدم نفثصیت حابس و خائیدن بقول زکوره بالخا

میثرا  منی کتیرا حضض صندل سرفید شریاف با  صمغ گل ارلنار گ سلیق و حجامت سافین یا فصد سر و ضماد قابض از اقاقیاو با

هر یرم ماشره    االخوین دم التیس لحیه   ههریم چهار ماشه در گالب سوده ضماد کنند و گل مختوم و ارمنی و قبرسی عصار

در  گاوزبران و لعراب بهدانره و    السروس  اصلخشخاش  خرفه و    هبه شربت مور و ورق نقره سرشته بخورند باالیش شیر سوده

شراخ گروزن    االخروین  دمعرق بارتنگ و بیدمشم برآورده شربت انجبار آمیخته تخم بارتنگ و فرنجمشم پاشیده بنوشرند یرا   

بارتنرگ و     هو شریر  گاوزبران جبار و تخم مورد و لعاب بهدانره و  سوخته طباشیر بسد در شربت خشخاش سرشته همراه بیخ ان

وز عرقیات برآورده شربت خشخاش و بزورند کوره بدهند غاا آش جو با شربت خشخاش و نیلوفر دهند  السوس اصلخشخاش و 

برآید در آن خطر  و هرگاه خون آمدن کم شود سفوفات مناسبه حابسه با عرق کافور بدهند مسیحی گوید که هرگاه خون و تنبخ

 .کننده تلطیف تدبیر نمایند   هنیست و باید که به رب توت و مانند آن که در خناق ماکور شد غرغر

 و کام از لهاه الدم نفثعالج 

حجامت کننرد واال تبریرد       هخون فصد سر رو نمایند بر فقر   هو این اکثر از سر نازل شود درصورت ظهور آثار امتالء و غلب

شاهتره توله جوشانیده صاف نموده شیر کاکائو شربت نیلوفر داخل بعرق  اف گاشت بدهند و یا عناب گل نیلوفر بهدانهکه در رع

زر و در منحررین بررا  فنرع خرون مرانعی از         همهرر نفوخ خاکستر خر ضایانافع است و دماغی  الدم نفثکرده بدهند که برا  

و برگ مورد بربوب قابضره   التیس لحیها   هو عصارخ کرمازج و پوست انار حکیم عابد سرهندیست و به مطبو   همجربات مکرر

قابض که در رعاف ماکور شد بارد    هقابضه غرغره نمایند و اضمد چون رب به و غوره وز عرور و رب توت و مانند آن از ادویه

آب بارتنگ که در آب عصی الراعی و  یا سرکه بر تارک سر و پیشانی طال نمایند و بعد فصد غرغره به آب خرفه و آب سماق و

و گل ارمنی حل کرده باشند نیز مفید بود و به قلت کالم و صیا  امر کنند و غاا زرد  بیضه و سفید ماج دهنرد  آن گل فارسی 

ش اگر از دماغ بود بعد از فصد سر رو به تبرید از لعاب بهدانه چهار ماشره و اسرپغول شر    الدم نفثبعض متاخرین می نویسند که 

تخم کاهو شش ماشه و غیرر آن بعنروان تراکیرب شرربت        هبیخ انجبار و تخم خرفه هریم چهار ماشه و شیر   هماشه و شیر

کهربا  شمعی هریم دو ماشره   االخوین دمباشد داخل کرده سمغ عربی کتیرا  هرکه از اینها مناسب االس حبنیلوفر و عناب و 

ق ده توله در تبرید نیز می افزایند و از تخم او شیره  کشیده نیز میدهند و اگر نزلی سوده پاشیده بنوشند و عرق بارتنگ سبز مرد

یاده کنند و کافور و سرخ هم درین می دهند صاحب اقتباس گوید ز اقوذخشخاش و شربت آن ذیا   هباشد در تبرید ماکور شیر

 کنیمیخشخاش    هسوده در خمیر االخوین دمر کهربا که اگر خون از دماغ آید با نزله و گرانی سر باشد صمغ عربی کتیرا طباشی
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انجبرار     هه شریره ریشر  تخم خشخاش و خرفه هریم نه ماشر    هم عدد پیچیده بخورند باالیش شیری هتوله آمیخته ورق نقر

 .برندچهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت فریادرس سه توله تخم فرنجمشم سه ماشه بنوشند و اطلیه و غراغر نزله بکار 

 

 از فم و اجزا  او الدم نفثعالج 

خشرم در   کشنیز السوس اصلصندلین  ضایاو شب یمانی ضمضمه کنند و  گلنار و مازد و دمثل لثه به چیزها  قابض مثل مور

باریم سائیده بر آن گاارند تا خشم  االخوین دم آب سائیده مضمضه کردن نیز مفیدست و اگر درین موضع قرحه تازه بود کندر

 .ود و سیالن خون منقطع گردد و هرچه در باب لثه و امید مسطور شد بکار برندش

 از تعلق علق الدم نفثعالج 

او مبادرت نمایند زیرا که زلواکثر در ثقبه که بسو  دماغ است صعود می کند و در غشا  مستبطن دماغ متعلق می    هدر معالج

اه تعلق می گیرد و مود  به ورم لها و نزول او می گردد و تدبیرش این است گردد و درم دماغ پیدا می نماید و اکثر در اصل له

آن بره     هها بدان آلوده در مسخرین گاارند تا رائحوشا در حل کرده غرغره نمایند و فتیلتند و روان قدر  ن   هکه بگیرند سرک

بزلو رسد بهر موضع که باشد فی الفور بمیرد  دماغ و حجب او برسد و علق را از قرب به حجب منع کند و هرگاه سرکه و نوشادر

کره ممکرن باشرد آنررا        هو نانخواه سوده چون به علق رسد جدا می گردد از هر موضعی که در آن متعلق باشد پس بهر صرلی 

ض به ئیدن هلیله و پوست انار و مازو تخمضزلو متعلق می گردد و عالج بخا بدانجا رسانند و اکثر اهل بصره و سکان سواحل را

الحال ساقط می شود و اگر زلو به نظر درآید محاذ  آفتاب دهن مریض کشاده به مقاش گرفته برآرند  یف زلو سرکه می نمایند و

و به عده سرکه و روغن گل غرغره کنند و از خائیدن برگ آنرا دو رخت و تمضض به آب آن به غیر فرود بردن آب او نیز زلو به 

 .قی تدبیر تعلق علق مفصل در امراض حلق مسطور شدهرائحه او هالک می شود و با

 از رشح ورم الدم نفثعالج 

خون برا     هوقت شام زنند ولیکن فصد باریم کشانید بهر امال النسا عرقفصد باسلیق کنند صبح و رگ صافن و یا مابض و یا  

براقی از     هانضراج پردازنرد ترا دفرع مراد     سفل و بقا  قوت بعده و به معالجه عضو موف کوشند بالجمله بعد فصد و اسرتفراغ ب 

خوف دارد بر طبیعت سهل باشد و درینجا به قوابض اصال عالج نمایند که به سبب حبس ماده آفت و مواضعی که در آنها بقا  ا

ف و برا درد کتر   الردم  نفثدر  ایضااز نضج ماده و تنقیه عضو عالج کنند و  الریه ذاتعظیم می آرد بلکه واجب است که به عالج 

از طرف موافق یا مخالف بگیرنرد  بریخ انجبرار     الجنب ذات   هسلیق به قاعدانصباب نزله بر جنب باشد فصد با پهلو که به سبب
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هریم چهار ماشه بهدانه سه ماشه سپستان پانزده دانه در آب گرم شب تر کرده صبح مالیده صاف  السوس اصلخطمی خباز  

هریم چهار توله برآورده شربت بنفشه دو تولره   گاوزبانعرق شاهتره عرق  الثعلب نبعخرفه هفت ماشه در عرق    هکرده شیر

خشرخاش     هداخل کرده بارتنگ چهار ماشه پاشیده بدهند و به جهت آخر روز سنگ جراحت سندروس کتیرا سروده بره خمیرر   

بررا    ضرا یاماشره پاشریده دهنرد و     سرشته باالیش لعاب بهدانه سه ماشه عرقیات ده توله شربت نیلوفر دو توله بارتنگ چهرار 

خرفه بار تنگ تنگ اول خورده باالیش لعاب بهدانه  بادرنجبویهو اسهال قرص که باد گل گاوزبان تخم  الجنب ذاتبعد  الدم نفث

عرق نیلوفر برآورده شربت نیلوفر شربت خشخاش داخل کرده بنوشند و قرص مثلث  گاوزبانریشه خطمی در عرق شاهتره عرق 

 .ماد نمایندسوده ض

 از مر  و معده و کبد و طحال الدم نفثعالج 

ا از جراحت در مر  ی  هو این کمتر سود  به سل و هالک می گردد و به امراض دیگر مود  می شود مگر آنکه از عفن در معد

اسرلیق و یرا   ه ماکور گردد و بالجملره اول فصرد ب  ی الدم در امراض معدبسیار خطرناک است عالجش مفصل در فباشد که آن 

ابطی کشانید و به فاصله سه چهار روز اسلیم در کبد  از دست راست و در طحالی از دست چپ زنند و اضمده قابضه بارده بکار 

خرفه و خشرخاش و خیرارین هریرم نره ماشره لعراب          هبرند و قرص شب ماشه در شربت خشخاش یم توله آمیخته با شیر

و  االس حرب و بید ساده هریم پنج توله برآورده شربت  گاوزبانر گالب و عرق بهار و سه ماشه د   هگاوزبان هفت ماشه بهدان

ه و یا برنج با اسفاناخ و خرفه و کشنیز بدهند و غاا شیر برنج و یا مهلی انجبار هریم دو توله داخل کرده بارتنگ نه ماشه پاشیده

شود بهدانه و بار تنگ بریان کرده با دیگر همه ادویه ماکوره سبز که بنوماش یا ماش مقشر در آن باشد و اگر بدبین تدبیر بند ن

نار  بر جگر و سرپرز گاارنرد و اطرراف را بره نرواز         هنه ماشه و محجم االس حبشیره کشند و همه را بریان کنند مع اضافه 

ار مررغ افیرون کرافور    گل ارمنی واالخوین صمغ کتیرا هریم چه ایضامحکم بندند و بعد دو ساعت کشاده ولم اعضا نمایند و 

عناب در عرقیات برآورده رب به بارتنگ داخل کرده دهند و بعد از آن    هبیخ انجبار شیر   ههریم دو سرخ سائیده همراه شیر

و رد صندل سرفید سرائیده برر معرده ضرماد       داضافه کنند و طباشیر زر السوس اصل   هکافور موقف سازند و لعاب گاوزبان شیر

برا نریم    یکمثقرال از مر  و معده باشد فصد اکحل کشایند و قرص کهربا  الدم نفثگوید که هرگاه  حب کاملصانیمگرم نمایند 

برگ گل سمغ بدهند و یرا قررص      هسماق اندکی مالیده باشند یا به عصارو یم اوقیه آب بارتنگ که در آن  ورم گل قبرسی

صندل سرفید هرر    افع است بگیرند گل سرخ سماق گلنارنیز ن گلنار به آب سماق و گالب و یا آب لیف انگور دهند و این قرص

 التیس لحیه   هواحد چهار درم کند، تخم حماض هریم سه درم سنبل یم درم هریم نیم دانگ شب یمانی اقاقیا که با عصار

و به گالب و قرص سازند  یکمثقالقرط هریم دو درم باریم سائیده و در گالب که در آن سماق مالیده باشند سرشته به وزن 
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صندل سفید گل سرخ هریم پنج درم را مرم سره      هآب لیف کرم یا آب بارتنگ بدهند و ثمر علیق و خرفه بخورند و بر معد

حمراض و آب     هبقلر    هیم دو درم باریم سوده به گالب و سرکه اندک سرشته ضماد نمایند و غاا مزور درم سم اقاقیا هر

  گوید که بهترین عالجات در قطع آن این است که بگیرند قثا  تلخ و اگر یافتره نشرود   غوره و زرشم و مانند آن دهند طبر

و بجوشانند تا جمله مهرا شود و صاف نمروده   التیس لحیهو یم کف برگ بارتنگ و یم کف  شیرین بسیار بگیرند و قطع کنند

س اقاقیا گل ارمنی و قبرسی و یلحیه الت   ها عصارد بگیرند کهربآبش بگیرند بقدر چهار اوقیه و بر آن این سفوف سه درم اندازن

گل مختوم هریم دو درم قشار کندر یم نیم درم حضض هند  دو ثلث درم ثمرا ناراشتی یم نیم درم گل سرخ نشاسته تخم 

غرن  د و اگر از عفن در مر  یا در معده باشد بگیرند روغرن گرل خرالص و از آن مروم رو    نارتنگ هر واحد سه درم باریم بسایب

ه که در آن قدر  پیره ماکیران و اگرر    غاا  او آب مدقق بسازند بعده نشاسته بریان در آن آمیزند و هر روز نهار قدر  بخورند و

نباشد پیه بر داخل کرده بسازند و چیز  که در هضم او معده را تکلیف باشد نخورند و هرگاه مزاج حردت پرایرد بره ماءالشرعیر     

ماکور قدر  گل مختوم و اندکی ریوند آمیخته هر صبح بخورند و در جمله مواد را بسو  مائرل  تسکین نمایند و در موم روغن 

سازند و به وضع محاجم بر ساقین و شرط او و بستن آن و فصد صافن یا مابض جاب نمایند که اکثر خون از ماله ماده و جاب 

د و در آن خطر کثیر نیست باید که فصد کننرد و  او به خالف جهت منقطع می شود مسیحی گوید که اگر خون به قی خارج شو

قوابض مثل سماق و حصرم و ریباس و انار دانه که در آن سفر جل انداخته باشند و شربت انار و به سیب بخورانند و گل ارمنی 

دم خارج و کندر مجمو  سه درم به رب سفرجل بدهند صاحب مغنی می نویسد که عالج و  االخوین دم و صمغ عربی و انجبار و

سیب نماینرد و میران کتفرین بره      قیفال یا اکحل و خوردن قرص گلنار به آب بارتنگ و نوشیدن آب به و بفصد از مر  و معده

سماق دهند و از صیا  و کالم حار کنند گویند که تضمید معده به ضرمادات قابضره      هصندل و گالب ضماد کنند و غاا مزور

   هده به خالف جهت نیز نافع است و غاا اگر حرارت باشد بر مبردات اقصار کننرد واال مرزور  مقویه نمایند و حقنه بنابر جاب ما

زرشم یا سماق و حصرم و مثل حماض یا خرفه بدهند و اگر در آن پاچه بپزند سود دارد و باید که بر اغایه آنها صمغ و کهربرا  

این سفوف ریوند چینی    هشد اول عالج کلی نمایند به عدجگر با   هبه سبب صدم الدم نفثبپاشند شیخ جرجانی گویند که اگر 

م نیم درم بدهند و باقی عالج از امراض کبد باید جست انتباه اگر ی هگل ارمنی هریم پنج جزو کوفته بیخت سولمغده جزو لم 

بنوشند اگرر سرعال    مرض خون در ریه منجمد گردد در ابتدا که خون برآمدن آغاز کند سرکه به آب ممزوج کردهنیترسند که در

شدید نباشد و اگر چوب انجیر بسوزند  خاکستر او در آب آمیزند و آن آب با حاشا بدهند خون منجمد برآرد و وصرعتر برا عسرل    

سرکنجبین دهنرد نیرز نرافع و یرا از حلبره          هر کم به قدر  آب گند نادیم ملعقبوده و اگر نیم درم و بیدگ دهندسودرین باب 

ج یم درم گل سرخ دو درم قرص ساخته در سایه نبن سوسن یم درم فلفل یم درم برزالسه درم روغ د مرمطبوخ دو درم زراون
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پنیر مایه خرگوش به آب مفید هست و جالینوس گوید که چون خون و شریر   ایضاخشم کرده به آب بادیان و کرفس بدهند و 

خصوصاً در صدر داللت می کند بر آن غشی و نیرز رنرگ و    ا امعا یا در صدر یا مثانه و غیره منجمد گردد رو  است وی هدر معد

جد  آن را می گاارد و بقی یا اسهال خارج می کند    هصفر نبض و تواتر او و استرخا  اطراف و اختناق وخیق النفس و انفح

میسر نشود مغرز   و نیاذوق گفته که بهترین ادویه که خون جاهد را حل کند وسائل را حبس نماید تریاق گل مخدوم است و اگر

قرطم به آب گرم بدهند که درین باب خوب است و کاا سرکه و آب مطبوخ انجیر و جزاء یم و حلتیت و خرابق و باقی تردابیر  

خون منجمد در امراض معده در بحث تجبن خون خواهد آمد و گویند که چون خون منقطع گردد کله و پاچه بخورند و به حمام 

 .و جما  پرهیز کنند روند و از شراب قو  و غضب

 الریه ذات

حار بالاات و در    هو آن نزد اکثر اطبا ورم حارست که در ریه عارض شود و ورم حار به ماهب شیخ الرئیس آن است که از ماد

حمار بالعرض سبب عفونت و ملوحت مثل بلغم متعفن و شور و سودا  متعفن حادث    هجوهر خود مثل خون و صفرا و یا از ماد

رخود و  نمی گویند و لهاا ورم الریه ذاتو اورام بارد بلغمی و سوداو  که در آن عفونت و سخونت نباشد آنرا در عرف اطبا شود 

به قول شیخ گاه ابتدائاً افتد و گاه تابع نزول نوازل از سر بسو  ریه باشد  الریه ذاتده ذکر می کنند و حیعل الریه ذاتلب را بعد ص

شود و امثال ایرن ترا    الریه ذاتتقل به من الجنب ذاتمنحل گردد و یا  الریه ذاتش ریز دو آماس کند و به خناق بر ش   هو یا ماد

از هر خلرط حرادث    الریه ذاتروز هفتم قتل می کند در اکثر و اگر طبیعت بر نفس ماده قو  شود اکثر آن منجر به سل گردد و 

صفراو  و گاهی از خون حادث می گرردد و گراهی از    الجنب ذاتیشتر می شود لیکن اکثر از بلغم شور عفن می افتد چنانچه ب

جنس حمره باشد و این را اکثر قتال است و بعضی گویند که اکثر از نزله می افتد و از صفرا  خالص به هم نمی رسد مگر آنکه 

بسو  ریه ریزد و گاه بره  مو  یا صفراو  باشد که    همخلوط به خون گردد و صاحب کامل گوید بساست که حدوث او از ماد

و مانند آن از امراض عند انتقال ماده بسو  ریه به جهت  الجنب ذات   هسبب نزله بود که از سر فرود آید و گاهی به سبب ذبح

گوید کره آن   جوهر خود می افتد و صاحب غنی جار در   هاز ماد الریه ذاتمجاورت افتد و این جزله در تقویم اال بدان گفته که 

دهو  خالص یا مخلوط به صفرا است و ابرن زهرر صراحب کتراب        هاز خون است و صاحب مغنی گوید که سببش یا مادورم 

پنج نو  است و تفصریل او در آخررین    الریه ذاتتبسیر نیز از حدوث و به سبب صفرا و بلغم خالص انکار دارد و طبر  گفته که 

 الریره  ذاتمی گرردد بالجملره    الریه ذاتمیاه راکده بالخاصیت گاه باعث فصل مسطور گردد و ابن بیطار می نویسد که آشامیدن 

مرضی است صعب و به اکثر امراض سود  می گردد و از روز سوم تا هفتم می کشد زیرا که از امراض حاده ست و اگرر آن او  

ن جید قو  است و روز ششم اولری  لل یا انتقال یا غیر آن باشد عالمات آنها در روز هفتم ظاهر می شوند بهر آنکه وز بحرابتح
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گردد و  گاه به تحلیل دفع شود و گاه ریم کند و گاه صلب الریه ذاتوم بحران رد  است و ماء ی  هبه فساد و هالک است زیرا ک

ایرن رو  اسرت و گراه بره      دماغ میل کند و بقراط منتقل شرود  ین منتقل گردد و گاه بهیتلین دارببیشتر به خراجات مفاصل رج

او به جانب دل میل کند و خفقران و غشری آرد      همنتقل گردد و این مسلم است لیکن قلیل و مادر باشد و گاه ماد الجنب ذات

کمتر از نفع او  الریه ذاتعاف در گشتان خدر عارض گردد و نفع حدوث ی تا سر انر موخر باز دو ساعد از جانب النسگاه عقب او د

و حرارت مفررط  شدید  النفس ضیقحاد و دائم است به نوائب مختلف و عطش و سعال و  تپ الریه ذاتاست کلی  الجنب ذاتدر 

و در مقدم سینه دو جمع ممتاز قعر صدر تا ناحیه استخوان ها  سینه و پشت و گاه درد میان هر دو کتف و  دنفس و ثقل و تمد

فه محسوس شود و احتمال خرواب برر پهلرو و    گاه ضربان زیر کتف یا چنبر گردن یا پستان یا در هر سه محل دائم یا وقت سر

ق باشد که اگر از دست لمس گردد و بر آن رطوبت غلیظ لزج ملتزشکم نکند اال بر پشت و زبان اول سرخ بود بعده در آخر سیاه 

باشد و در کالم دشوار بود و بساست که در تمدد و امتال تمام وجه مشارک  الریه ذاتکنند بچسبد و با غلظ بود و لهاا بر صاحب 

به چیز  سرخ رنگ کرده اند  وجه تلمب دریا و در خار سرخی و انتفاخ بود و گاهی سرخی چنان اشتداد نماید که گویا رخسار را

ه شردید ظراهر شرود و    خر فه باال می رود و احساس نماید و نه در وقت شدت تپ و گاه به صعود بخار مثل اینکه آتش بو خاص

اخ چشم و ضعف و ثقل حرکت آن از حرکت عادت و امتال  عروق آن و ثقل و تهریج اجفران   نفس عالی سریع و سرخی و انتف

یا سبات سهر   سومت و سمن ظاهر شود و گردن غلیظ گردد و بساست که سبات شبیه بورم و در حدود شبینهباشد و در قرینه 

و گراه ذوالفقرره و گراه واقرع فری      قرعتین ن و گاه منقطع و گاه ذوال  سرد  اطراف بود و نبض موجی ایعارض شود و گاه باو

الوسط و در اکثر عظیم تا بقا  قوت باشه و شدت و قلت تواتر او به حسب تپ و حاجت و به حسب کفایت قروت بره عظرم یرا     

عجز قوت از آن بود پس بعد دریافت مرض به این عالمت تشخیص اسباب او چنین کنند کره اگرر شردت ایرن اعرراض مثرل       

بس و کثرت اشتیاق به هوا  ای   هطش و خشکی زبان و افراط حرارت در سینه و التهاب و کرب و سرفصعوبت تپ و شدت ع

و ثقل درصد و قوت دالئل حرارت بود و دیگر عالمات مخصوصه بره صرفرا    النفس ضیقمع قلت    هبارد و شدت صفرت قارور

 الرنفس  ضریق بان و چشم در خرارد و درد ضرربانی و   یافته شود ورم صفراو  باشد و اگر این دالئل حرارت کم باشد و سرخی ز

باشد و کثرت لعاب دهن و ثقل و ضیق وسربات و   دمو شدید بود و لزوجت زبان و نعاس و غیر آن عالمات خون دریابند ورم 

قلت حمرت و ضعف دالئل حرارت دلیل ورم بلغمی است و وجود آثار نزله بر ورم نزلی داللرت کنرد بردان کره نفرث صراحبان       

بالوان مختلف می باشد و اکثر او بلغمی بود پس اگر به سرفه رطوبت پخته بسیار بره آسرانی    الجنب ذاتمثل اصحاب  الریه تذا

   هبراید و حال مریض روز بروز بهتر شود و اعراض کم شوند و عالمات محمود پدید آیند تا آنکه بره تردریج پراک شرود مراد     

منتقل گردد و اگر  الجنب ذاتخفت پایرد و خلش پهلو حادث شود بسو   النفس ضیقبه تحلیل دفع خواهد شد و اگر  الریه ذات
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از هفته درگارد در تپ و درد و سائر اعراض تخفیف نشود بلکه در اشتداد باشند و در معالیق ریه درد و تمدد و ثقل پدید آیرد و  

قو  قو  باشد ماده نرر و پختره شرود و ریرم      سرفه شدید بود و ماده به نفث مندفع نگردد در بول رسوب ظاهر نشود پس اگر

خراج گردد و زد و بگشاید به تدریج پاک گردد و اگر قوت به حال و سالمت افعال نبرود زود پختره    الریه ذاتهموار پدید آید یا 

ن نشود و عفونت پایر و امید خالص نباشد و به هالکت انجامد و چون در اشتراد اعراض خفت ظراهر شرود و آب دهرن شریری    

گردد نشان آن است که ریم کرد و پخته شد پس اگر در چهل روز پاک نگردد مرض طول کند و چون زمانه به طرول انجامرد   

بول بیرون آید امید سالمت است و اگر تازگی رو  برود و تپ ماده بسو  مثانه میل کند و ریم و مورث تهیج پاها گردد و چون 

بود و جمله عالمات سل ظاهر شود مرض به سل منتقل گردد و نشران انتقرال او بره    نرم هموار گردد و مدام سر انگشتان گرم 

الریه را خراجات نزدیم پسرتان و حروالی آن و نزدیرم     صالبت در ورم صلب ماکور گردد و بقراط گفته که چون صاحبان ذات

حدوث خراجات در سراقین در طبرین   خالص یابند و کالم  الریه ذاتاذنین و ساعدین حادث شود و ریم کند و ناصر گردد و از 

و  الریره  ذاتنشان خیرست جالینوس گوید اطالق شرکم در علرت    الریه ذاتعالمت محمودست و هم اره گوید که درم قدین یا 

سرخ پدید آید و    هاطراف ابهام سبز گردد و بر پیشانی بیمار شبر الریه ذاتعالمت فهرست و هم او گوید که اگر در  الجنب ذات

شبیه به خون از آن ترشح کند و در آغاز علت عطسه بسیار عارض گردیده باشد بیمار در روز چهارم هالک شود و گویند چیز  

که چون خبث ماده بسیار گردد و قوت ساقط شود غالباً در چهارم روز هالک گردد و چون از هفته تجاوز کنرد منتقرل بره سرل     

بیاید و یا بعد فصد باسلیق مخالف در ابتدا و موافق بعرد از آن   الجنب ذاتر این همان است که د   هگردد و عالج طریق معالج

گل نیلوفر پنج ماشه عناب پنج عدد سپستان بیست دانه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کرده بنوشند و اول به قیروطی مروم  

ی اضافه کنند و به تدریج خطمی و خباز  سفید و روغن بنفشه بادام یا روغن گل ضماد نمایند بعده پیه مرغ و لعاب ریشه خطم

و مانند آن زیاده نمایند و پخته به عمل آرند و اگر ماده خام و غلیظ باشد ضماد از کرنب و برگ بادیران   السوس اصلو بابونه و 

برا  تلیرین  استعمال نمایند و  خیارشنبرو قرص و لعوق کتان و لعوق ا بس نفع می کند ی همطبوخ سازند و کما در طب باشد خوا

ترنجبین داخل کرده  خیارشنبره جوشانیده صاف نموده مغز مطبوخ لین به این نو  دهند عناب سپستان نیلوفر تخم خطمی بنفش

بنوشند و این طبیخ بدون خیارشنبر و ترنجبین در ایام غیر اسهال با شربت بنفشه دادن نیز خروب اسرت و آگراهی در آن تخرم     

اتضاج و تلیین و گر احتیاج بند آن زیاده می کنند اگر شدت التهاب و عطش باشد سرد بدهند و امقشر و مان السوس اصلخباز  

تخم خیارین بنوشرند کره ایرن بهترر        همع شیر السوس اصلتسهیل نفث باشد نیمگرم بیاشامند و چون تشنگی شدت کند آب 

لتهاب زیاده تر باشد لعراب بهدانره و اسرپغول و    جالی و ملین و مملس است خصوصاً چون شربت بنفشه در آن حل کنند و اگر ا

کشرم جرو برا هرم        هکدو آب بید آب برگ اسپغول آب خباز  شیر   هتخم خرفه به شربت بنفشه دهند و آب جراد   هشیر
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ه آمیخته خرقه آلوده بر سینه گاارند و یا صندل و گل سرخ و کافور به گالب آمیخته سرد کرده بر سینه ضماد کنند و اگرر مراد  

رقیق باشد شربت خشخاش و عناب بنوشند و یا خشخاش مع پوست او و بدون پوست در مطبوخ ماکور زیاده کنند و خشخاش 

دانه عناب پنج عدد گرل نیلروفر    شه نه ماشه آلو بخارا  شیرین دهتنها استعمال نمایند که تبلید ماده بسیار کند و گاهی گل بنف

سرنا   وشانیده شیر خشت دو توله داخل کرده برا  تلیین می دهند و اگر خواهنرد  شش ماشه سپستان بست دانه در عرقیات ج

تخم خطمی السوس مویز منقی زیاده کنند و قیروطی معمول بر سینه گاارند  پرسیاوشانرم بلغمی مکی ترنجبین بیفزایند و در و

ز و امثال آن سخن دانسته اند که این افضل او شکر سرخ  خیارشنبر شیاف لینه معمول از بنفشه و سنا و و بعضی تقدیم استعمال

اند که این بهتر از مسهالت است و حق آن است که تا ممکن باشد قبل از روز ت بعد از آن حقنه جائز داشته حقنه و مسهل اس

از  هفتم تحریم سمهل نباید کرد و بصورت شدت ضرورت از حقنه و مسهل است بعد از آن حقنه جائز داشته اند که این بهترر 

ا یر  هنباید کرد و بصورت شدت ضرورت شراف  مسهالت است و حق آن است که تا ممکن باشد قبل از روز هفتم تحریم مسهل

شاهتره مالیده صراف  بعرق  باشد عناب الدم نفثا ی الریه ذاتسبوس گندم با شکر دهند و اگر    هحقنه لین بعمل آرند و غاا حریر

   هت نیلوفر داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند روز سوم شریر کاهو شرب   هتخم کدو شیرتخم مغز    هنموده لعاب به دانه شیر

خیارین بجا  کاهو    هکدو بجا  خیارین روز ششم شیر   هخیارین سجا  کدو روز چهارم بیخ انجبار افزایند روز پنجم باز شیر

ت عناب داخل کرده کتیرا سوده پاشیده دهنرد  تخم خرفه هریم شش ماشه شرب   هکنند و به جهت آخر روز لعاب اسپغول شیر

کاهو شربت بنفشه داخل کررده بنوشرند دوم روز عنراب       هو اگر منجر به سل و اسهال گردد گل خطمی عناب جوشانیده شیر

خرفه پنج ماشه داخل کرده بارتنگ پنج ماشه پاشیده شربت بنفشه حل کرده دهند روز دیگر    هریشه خطمی بهدانه شاینده شیر

مغز تخم هند یرا نره بریران       هشیر   هخرف   هشیر االس حب   هکافور افزایند چهارم روز قرص سرطان کافور  شیر   هشیر

  ساده چهار ماشه باز بارتنگ تخم ریحان اسرپغول افزاینرد و   ده پاشیده نبات دهند باز نوشداروصمغ عربی کتیرا زهر مهره سو

تخرم     هبیخ انجبار چهار ماشه شیر   هتخم کاهو شش ماشه شیر   هوشانیده شیرگل خطمی سه ماشه عناب پنج دانه ج ضایا

معمول است و گویند کره در   الدم نفثم ماشه به جهت نضج ماده ورم و تسکین آن و حبس ی هخطمی چهار ماشه کتیرا  سود

نفس و گرانی سینه و در روز زیاده شود و  که از نزله افتد فصد قیفال مفید است و هرگاه ورم ریم و انفجار خواهد تنگی الریه ذات

 کوشند چنانچه در نفثمده  ود و تنقیهتپ شدت کند و آن روز که منفجر گردد و نیم بلرزاند پس اگر ریم چنانچه باید خارج نش

 اقحرا عض اقوال بمفصل مسطور گردد بعد به عالج سل کنند  الجنب ذاتتدبیر انفجار و تنقیه مده در  ایضاالمده خواهد آمد و 

صاحب خالصه از کامل و حاو  و غیره نقل کرده که فصد باسلیق از جانب مخالف در سه روز اول و بعرد از سره روز از جانرب    

موافق مرض نمایند و خون به حسب احتمال قوت و مساعدت خراج و سن و فصل و باد برآرند هرگاه خون سیاه و غلیظ باشرد  
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و هر روز جالب از عناب و سپستان هرکدام ده عدد بنفشه نیلوفر هرکردام چهرار درم تخرم    واال از مقدار چهل ورم تجاوز نکنند 

خطمی دو درم با شکر سفید و ترنجبین هرکدام ده درم در تابستان سرد نموده و در زمستان نیمگرم و غاا در ابتدا ماءالشعیر بره  

و سپستان در ماءالشعیر پخته بدهند و یا بنفشه  السوس لاصلعاب اسپغول و روغن بادام دهند اگر حرارت قو  باشد واالعناب و 

افزایند و با شربت بنفشه و روغن بادام بیاشامند و بعد از سه ساعت ده درم شربت بنفشه  السوس اصلو نیلوفر و خشخاش عوض 

یر بریان و شربت حبس او از ماءالشعاز عالمات رو  است درین صورت ب به اندک آب سرد بدهند و آنجا که اسهال عارض شود

و آب خرفره سرشرته    الثعلب عنبآب ب جو و شربت انار شیرین و امثال آن باید کوشید و سینه را به صندل سفید و آرد االس حب

روغن بنفشه مخلوط ساخته ضماد سازند و گاهی گل خطمی و آب حی العالم افزوده روغن گل عوض روغن بنفشه داخل کرده 

بز    ههر کدام جزو  جوشانیده صاف نموده پیه گرد السوس اصلل بنفشه کتیرا گل خطمی سفید گ الثعلب عنبمی شود و اگر 

یرم جرزو    مغسرول جوشانند چون آب سوخته روغن بماند سفیداب کاشغر  وغن کدو ده جزو گداخته باز هم بو چهار جزو به ر

را سود  الجنب ذاتو  الریه ذاتپانیده ضماد کنند نیز نموده در هاون بدسته بمالند تا هموار شود بدستور مرهم بر پارچه چساضافه 

دارد و تا سه روز به این نو  گارانند و روز چهارم نزد ابتدا  نضج مرض بابونه اکلیل الملم بنفشه خطمی صندل سفید آرد جو 

مرترب سرازند و برر     همه مساو  کوفته بیخته با موم سفید به روغن بنفشه گداخته اجزا را به آن مخلوط ساخته بدستور مررهم 

مالیده بر سینه ضماد کنند و اگر در نضج توقف دریابند حلبه تخم کتان آرد براقال هرکردام جرزو  در اجرزا  مراکور         هپارچ

 بیفزایند و مطبوخ از این ادویه مرتب سازند عناب بست دانه سپستان سی دانه مویز منقی ده درم انجیر سفید پنج دانه جو مقشر

م رطل ی هچهار درم تخم خطمی تخم خباز  بنفشه هرکدام سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا ب انپرسیاوشده درم 

روغن بادام چکانیده بدهند و شبانگاه  یکمثقالبنفشه حل کرده و    هاز آن پنج درم خمیرید صاف نموده هر روز در چهل درم آ

و روغ بادام سراخته باشرند غراا    که از سبوس گندم و شکر طبرزد    هوقت خواب لعاب بهدانه با شربت بنفشه بدهند و به حریر

ر هنگام ضعف اسفاناخ و قطف و کدو خباز  و امثال آن به روغن بادام جائز است بلکه د   هسازند و اگر قوت ضعیف باشد مزور

وز هشتم به این مطبروخ نماینرد   مرغ که با جو مقشر پخته باشند اغتاا می توان کرد و تلیین طبیعت در ر قوت به شوربا  چوزه

سنا  مکی هفت درم گل بنفشه نیلوفر تخم کاسنی هرکدام سه درم عناب سپستان هر واحد بست عدد تخم خبراز  سره درم   

رم حل کرده صاف نموده روغن بادام یم بست د خیارشنبرپانزده درم فلوس  جوشانیده صاف نموده ترنجبین شیرخشت هرکدام

د و اگر حرارت قو  باشد این نقو  مرتب سازند نیلوفر بنفشه هرکدام هفت درم آلو بخارا پنج دانه عنراب  درم اضافه نموده بدهن

ند شیر خشت و پانزده درم شربت بنفشه بیست درم صاف کرده بدهند و اگر خواه خیارشنبرمشمش سپستان هرکدام پانزده دانه 

و طاقرت چنرد   ن باب لغایت پسندیده است و چون به حسب قروت  دری خیارشنبرداخل نمایند و لعوق  ترنجبین عوض خیارشنبر
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اند سه درم اسپغول با جالب شکر سفید ده درم بدهند و غاا در آخر روز بره قردر چهرل درم ماءالشرعیر بره لعراب       نوبت شکم بر

تبرید کنند و بره   اسپغول و روغن بادام دهند و روز دوم از مسهل از گالب عرق بیدمشم نبات هر واحد ده درم اسپغول دو درم

الکل ماده انقطا  پایرد مسهل کنند تا ب   هروز دهم اعادواال بیر تپ و عوارض آن زائل شود ماءالشعیر غاا سازند اگر به این تد

و بعد صبح و زوال تپ به حمام برند و هوا  آنرا معتدل دارند و از کشف سینه و سر احتراز نماینرد و صراحب کامرل ایرن هرم      

د به اسرتعمال چیرز  کره در عرالج     ورم حارست و تابع او تیپ می باشد و لهاا در عالج او محتاج می باشن الریه ذاتنوشته که 

بکار آید مگر آنکه چون این ورم در عضو  از اعضا  تنفس است و آن اعضا المس لرین انرد      هرام از تدبیر به اغایه و ادویاو

ویه که باوجود موافقت با درام ملین و مغز  باشند و هرگاه امر چنین باشرد بایرد   احتیاج می افتد و در آن به استعمال اغایه و اد

ه فلوس ا آب لبالب بی  هو مانند آن و ترنجبین و بنفش خیارشنبرباسلیق نمایند و تلیین طبیعت مطبوخ  بفصد که در عالج او ابتدا

اسرت از غیرر فصرد و     دمرو  صفراو  مثل عالج  ریهال ذاتصاحب حاو  صغیر گفته که عالج  ضایاخیارشبنر و امثال آن کنند 

مو  باشد و داشتن یم عدد سپستان در دهن نفع می کند و بره روغرن بنفشره و    تبرید و به ترتیب بیشتر از ورم دسیل بسو  

واحد  جنبال ذاتو عالج  الریه ذاتگوید که عالج  الرئیس شیخروغن بادام با کتیرا سوده و اندکی موم صاف بر سینه طال نمایند 

فث شدیدتر باشد و نبدر آن داخل کنند و حرص بر تنقیه است لیکن ضمادات این باید که قو  تر باشند و آنچه منفا ادویه باشد 

شرربت  بدل خواب پهلو بر جهت بنفشه خواب بر پشت مائل به جهت ماکور بود و اگر طبع قبض باشد در هر دو روز یکبار این 

منقی هر واحد سه استار و آب چهار سکرجه بر آن ریخته بجوشانند تا به نصف رسد مالیده  و مویز نبربیاشامند بگیرند مغز خیارش

بدان آمیخته بنوشند و این یم شربت است برا  قرو  و بررا  ضرعیف نصرف آن      الثعلب عنبآب    هم سکرجی  هصاف نمود

توله می افزاینرد و وزن مرویز منقری ده دانره مغرز       چهار ماشه عناب پنج دانه قند سفید دو السوس اصلکافی و بعض متأخرین 

بریان و انار شیرین و سفر جل شیرین  االس حبتوله می کنند و اگر طبیعت نرم و از آن خوف ضعف باشد رب  خیارشنبرفلوس 

ات شدید و نچه در آن نفع بخشد مبالغه در تطفیه به عصاروحمره باشد عالج آن دشوار است و آبدهند و اگر ورم از جنس ماشرا

کاسنی یا خرفه و مانند آن و گل اسرتفراغ     هین از آنها بیاشامد مثل عصارلمالبرد معلومه از بقول و حشاش و اثمار است و مبرو

سرلیق افترد   بساست که در آن حاجت فصد با ضایاصفرا به مثل شیرخشت و تمرهند  و ترنجبین و مانند آن نمایند روا باشد و 

کنند و تأمل نمایند  بفصد خون ظاهر بود ابتدا   همو  باشد و عالمات غلبگوید که اگر ورم د ایالقیاشد اگر امتال  خون نیز ب

قل آن طرف و ه در کدام جانب است و داللت می کند بر آن وجع و سرخی رخسار وقت تپ در همان جانب و احساس شدکه ما

د صافن از همان جانب بگیرند و بعد از آن در ابتدا فصد باسلیق د رطوبت از دهن بسیار برآید پس اول فصاگر بر آن جانب بخواب

آرند چنان که بعد قوت بر   هند و خون به اندازیقیفال نیز کشا از جانب مخالف کنند و اگر صاحب او ضعیف نگردد فصد اکحل و
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گاهی بعد از فصد و تقلیرل مراده    از هر سه روز رگی دیگر برنند و در آخر یعنی روز چهارم فصد باسلیق از جانب موافق گیرند و

که تغلیظ مواد کنرد مثرل      هاشربماده کم شود و به ظاهر میل کند و حائز نیست در آن    هاحتیاج به حجامت سینه افتد تا بقی

 جرالی    هکه از جنس حمره باشد لیکن اشرب الریه ذاتقوذا و اشیائی که در آن قبضی باشد مثل آب کاسنی و آب سرد اال در یاذ

چون ماءالعسل و جالب و ماءالشعیر باید داد وز جمیع انوا  او کوشش نمایند که سینه از رطوبات پاک گردد و آنرا که به سربب  

ین کره  باردجالی مزید رطوبت چون ماءالخیار و آب تربوز و مراءالقر  بایرد داد و سرکنجب      هبازوحاست افتد اشرب   هتپ با شرب

و ماءالعسل و جالب جالی مرتب اند و ماءالشعیر در جال کمتر است لیکن مقو  قوت زیراده  ست بسیار ترش نباشد سخت نافع 

است و جهد کنند که معده و امعا ممتلی نمایند تا به سینه و حوالی آن مزاحمت نکند یعنی معده را از غاا سبم دارند و اگر طبع 

ماکور شد بدهند و به اشیا  مالئم محلل  الدم نفثکه در عالج به قدر معتاد اجابت نکند تدبیر تلیین طبع نمایند و دوا  مسهل 

خبراز  و   و آماس خام باشد غاا کشکاب و گندم آب و اسفاناخ و سررخ مررد     هکسر ریا  متولد در معده و امعا نمایند و تا ماد

گویند چیرز  معتردل   ست و خندروس که به فارسی جو گندم اگر حرارت قو  باشد کشمش موافق  باقال و ماش مقشر باشد و

خطمری مغرز تخرم خیرار صرمغ عربری کتیررا بهدانره در          السوس اصلاست و اگر در سینه خشونت باشد سپستان عناب بنفشه 

ماءالشعیر و آب گندم بپزند و اگر این اجزا جوشانیده صاف نموده در آب او شکر آمیخته شربت مرتب سازند بهترر باشرد و براقی    

سلیق و نهر البدن هر صبح که بعد فصد با گوید خجند مسطور گردد و  الجنب ذاتکلی و جزئی تدبیر همان است که در عالج 

بنفشره و تررنجبین دهنرد و غراا        هشربت نیلوفر و بنفشه و عناب و جالب از عناب و سپستان و لعاب بهدانه با نبات یا خمیرر 

و خباز   یالوخو  متخا از برنج و آب باقال و آب گندم و مو سپستان و اطریه و حس ماءالشعیر به مغز بادام و مطبوخ از آن عناب

و کدو باید داد و لعاب اسپغول و بهدانه و روغن بنفشه اندک نبات بلیسند و تلیین طبیعت به روز پنجم یا هشتم نماینرد و بررا    

رنب مطبوخ و تکمید به آب گررم  ه ضماد از موم و روغن بنفشه و پیه ماکیان کنند و اگر ماده غلیظ تر باشد به برگ کدانضاج ما

عارض  الریه ذاتمزمن مرض زمونگ مقشر دهند مسیحی گوید که هرگاه عقب  و روغن بنفشه نمایند و غاا آب باقال  مقشر با

شود فصد نباید کرد و هرگاه بنفسه حادث گردد اول فصد کنند و اگر از فصد مانعی بود حجامت نمایند بعده اطالق طبیعرت بره   

ه کنند و بعد از آن ماءالشعیر به روغن بادام و جالب استعمال کننرد و هرگراه درد انردک سرکون پرایرد و حررارت       سهل و حقن

تخفیف یابد حریرها  معمول از جو و بادام تلخ و عسل استعمال نمایند و هرگاه نفث بصعود ابتدا کند نوشیدن طبیخ زوفا که در 

صدر را مادامی که حرارت الزم باشد به قیروطی مرتب از مروم سرفید و روغرن    باشد موافق تر باشد و اضال  و  السوس اصلآن 

عالج کنند سعید گویرد واجرب اسرت کره      الجنب ذاتبنفشه و مغز ساق به قروساق ایل تمریخ نمایند و در اکثر احوال به عالج 

مررض اول مرزمن باشرد در     توقف کنند در فصد کسانی که ایشان را این مرض از مرضی دیگر حادث شده باشد خصوصاً اگرر 
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ابتدا  حدوث او فصد کرده باشند و کسانی را که این مرض بدون تقدم مرض دیگر حادث شود باید که فصد باسلیق بگیرند اگر 

قوت مساعدت کند و به قدر احتمال قوت خون برآرند و بعد فصد ماءالشعیر که در طبخ او سپستان و عناب و بعد تصفید و تبرید 

و روغن بادام داخل کرده باشند بیاشامند و به مزیدن انار شیرین امر کنند و لعاب بزرقطونرا و بهدانره بره شرربت      او صمغ عربی

و شربت بنفشه و لعاب اسپغول طبع را مالیم نمایند و به شربت خشخاش  خیارشنبربنفشه بدهند و اگر حاجت تلیین افتد بفلوس 

رومی که پوست ندارد و آن خندروس است به روغن بادام و نبات بدهنرد و تبریرد    متخا از باقال و شعیر   هغرغره کنند و حریر

نمایند و چون مرض چهارم روز تجاوز کند به روغن بنفشه و نیلوفر و موم و  الثعلب عنبسینه به آب حی العالم و آب خرفه و آب 

نمایند و هرگاه تپ ساکن شود و سرفه قلت پایرد و  کافور تمریخ سینه کنند و طبیخ زوفا بیاشامند و به تدبیر امراض حاده تدبیر

مررغ مشرو  اجرازت       هماش سازند چون اصال  پایرند به استعمال چوز   هروغن بادام یا مزور و وقوت ضعیف باشد غاا بکد

 جحاره و امتال  طعام تا عود به صحت حار کننرد بعرض مترأخرین مری نویسرند کره عرال          هحاره و اشرب   هدهند و از اغای

ورم حار و ریه است از خون غلیظ بلغمی و یا خون صفراو  مطلقاً فصد باسلیق است و اخراج حقیقی که فی الحقیقت  الریه ذات

کننرد کره    فصد باسلیق و از سرابیون نقل مری  لی است ازبهتر و او الریه ذاتگفته اند فصد سلیم در خون به قدر حاجت و بعضی 

این امراض بسرو  ریره منردفع       هبو کهنه و یا شوسه و مانند این ها به هم رسد و فضلر یا به عقب خوانیق و الریه ذاتچون 

گردد درینصورت جائز نیست اخراج خون خصوصا که علل ایشان انتقالی از امراض قدیمه باشد و در اوائل اخراج برا  آنها نموده 

وت و مساعدت نمایند و بعد از آن اگر قربض طبیعرت باشرد    ابتداء عارض شود و فصد الزم است و اگر ق الریه ذاتباشند و چون 

ینات کنند و بهتر درین مرض تلیین طبیعت به حقنه این است و تلیین به مشروبات در امثال این امرراض بسریار برد    استعمال مل

ایرن   ت بلکره بعرد از  است و این حکم قبل از یازدهم است اگر محتاج تبلیین گردند و بعد از آن در تلیین به مشروبات باکی نیس

اسعال باشد و یا هر صبح گل ب   هو در جمیع امور تدبیر حمیات حارینات است و بالجمله تدابیر امدت استعمال مدرات بهتر از مل

نیلوفر گل بنفشه عناب سپستان تخم خشخاش با شربت بنفشه و روغن بادام یا با نبات سفید بیاشامند و غاا حریرها و مزدورات 

شد بدهند و بعض اطبا غاا را در روز هفتم منع کرده اند و بعضی گفته اند که در اول روز هفتم تبرید و در آخر آن روز که ماکور 

جو مقشر و خندروس به اندک عسل مصفی و روغن بادام شیرین    هوقت مغرب آش جو دهند و چون حرارت تسکین یابد حریر

باشد و تمریخ صردر   السوس اصلا  صغیر که در آن زوفا نباشد و قدر  بیخ زوفنفث ابتدا نماید آشامیدن طبیاشامند و چون به 

ترپ     هبه قیروطی از پیه در اتینج و مغز ساق گاو گداخته به روغن گاو تازه نافع است بعضری گوینرد بنگرنرد کره وقرت غلبر      

جانب رگ صافن زنند و خون را  کدام جانب سرخ می شود و گرانی در کدام جانب سینه معلوم می شود پس از همان   هرخسار

فصد اکحل چپ کننده در آخر فصد فرا گیرند و بعد سه روز فصد باسلیق جانب دیگر کنند و اگر قوت قو  باشد از پس سه روز 



315 

 

   هسلیق موافق تمام پاک شود و اگر جانب چپ باشد همچنین در آن بعمل آرند و درین علت اعتماد کلی بر فصد است و بعدبا

استعمال مسهل نیم نباشد و خصوصاً که سینه بسیار بود و جهت نضج و تلیین عناب کالن ده عدد سپسرتان هشرتاد    برحقنه و

عدد گل بنفشه گل نیلوفر مکوه هریم نه ماشه تخم خطمی خباز  هریم چهار ماشه مویز منقی دو توله جوشانیده صاف کرده 

و یا دال بنومراش   برابر ضماد نمایند الثعلب عنبد و آرد جو و باقال و داخل کرده دهند و از صندل سفی   هشربت بنفشه چار تول

مرغ و روغن گل دو توله اضرافه نمروده بکرار       هه توله تخم ریحان یم نیم توله سحق نموده سفید  بیضمقشر به شیر بز س

دهرد   ه اسفاناخ خورانند و اگر ضرعف رو وماش بنبئل نماید و در ابتدا آش جو و یا برند که فی الفور درد را ساکن کند و ورم را زا

اکتفا نمایند طبرر  گویرد    گاوزبانمرغ دهند که جو مقشر در آن افتاده باشد و بجا  آب بر عرق مکوه و    هبدش شوربا  بچ

 اند آن را به انروا  آن بحسرب اسرباب فاصرله و    کرده اند باسم فقط و تفصیل نداده علتی است که اطبا تعریف آن  الریه ذاتکه 

م دوا یرم  یر  همصنفین کنانیش تقلید اولین درین باب نموده و متعلم ناقص از اطبا جمیع انوا  آنرا یم دانسرته و عرالج آن بر   

این مرض پنج نو  اسرت نرو  اول   طریق نموده اند و از این جهت فاس به ران مترتب نگشته و معالجات ایشان اتمام نیافته و 

و ساذج برال مراده انرد نرو  سروم      مزاج حار که در ریه به هم رسد و این هر د  دوم سوءکه در ریه حادث شود نو مزاج باردسوء

مزاج حار با ماده که نزول نماید از سر و از سائر اعضا نو  پنجم نزول نماید از سر نو  چهارم سوء بارد که   همزاج بارد با مادسوء

یف صدر و یا اخل آن گردد خون که بریزد به تجوآن است که دورم که حادث گردد در ریه از ماده که حاصل گردد از اسفل و او 

ورم حار گردد بساست که صلب گردد و یا متقرر   به نفث دفع نماید آن را و مود  بمده در آن حاصل گردد و نتواند مریض که 

نفس و خشکی دهن و که آن سوءمزاج بارد بغیر ماده است عالتش سوءت نو  اولذکر خواهم کرد ریه    هشود و این را در قرح

ا پشت در باد شرمال  ی هپاشیده اند و یا بر آن قمیص رطب انداخت دسرآب   در سینه و پشت به حد  که گویا بر آن یافتن سرد

کمودت بود و در جلد پیشانی او چین به هم رسد و سبب فاعلی ایرن سررد  اسرت کره     او خشم مائل ب   هد کشاده و چهرسر

که واقع شود در عروقی که می آید بریه از شرائین    هکثرت خروج خون از بواسیر و غیر آن و یا سد غلبه نماید بر مزاج قلب یا

از و یا کندن چاه و قنات و آن و بساست که مورث آن استعمال افیون و یا کثرت بوئیدن آن و یا بو  اسرب در هنگام گن و غیر

جیرد   دادن این طبیخ چنرد روزه بگیرنرد شرراب کهنره صرافی      بوئیدن تراب بود عالج آن قطع سبب است اگر واصل باشد پس

نیسون دو درم کندر یم نریم درم  سه درم زوفا یم درم ا السوس اصلان فطراسالیون دو درم  رالجوهره خوشبو دو صد درم و د

پنج درم از آن سیاوشان پنج درم علم االنباط یم درم مویز منقی هفت درم بجوشانند تا مهرا گردد پس صاف نموده هر روز پر

قنابر  که در آن کراث نبطی داخل کرده باشند و مرق کرنب یاشامند و غاا سفید باج معمول بیم دانگ و نیم روغن مصطکی ب

سرد  ریه بعد از قطع سبب فراعلی آن و اگرر      همطبوخ یا پیه خبار  و این مرقت نافع است زیرا که آنرا خاصیت است در ازال
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تینج انداخته استعمال نماینرد و ایرن    ه او این ضماد نمایند موم سرخ در روغن ناردین گداخته اندک رامرض دشوار گردد بر سین

ضماد نیز از انفع اشیاست و آنرا بگیرند بط پیه قاز پیه حبار  پیه طائر  که معروف به بادنجان است همره را بگاارنرد و در آن   

   همایند و دائم گل نسرین و یا سیمین ببویند و اگر به هرم نرسرد لخلخر   گاو و موم داخل کرده بر سینه ضماد ن   هاندکی زهر

سلیمانی و عنبر گداخته به روغن یاسمین و باید که استنشاق او در بینی و دهان هر دو باشرد و بره قروت جراب نماینرد و اگرر       

وش و یخ و قیصوم و برگ مرزنجر ل الملم و شطبیعت قو  و محتبس باشد به حقنه حاده بکشانید مثل مطبوخ از بابونه و اکلی

و مانند اینها و نزد حقنه فانیا سنجر  و شکر سرخ که آنررا   پرسیاوشانو  و مویزانجیر    هام و قرلم کوفته و بزر کتان و حلبمن

و  طوس و اثانایسا به قدر برداشرت مرزاج بیمرار   یست که مالیدن معاجین و تریاق و مثرودمیان نامند در آن حل نمایند و باکی نی

مزاج حار بغیر ماده است عالمتش سرخی ه استسقا گردد نو  دوم که آن سوءهرگاه طبیب از معالجه برد ریه غفلت کند مود  ب

خشم بی    هزد و سرفرنگ و لهب و زبان برآوردن و تنفس و عطش شدید و التهاب سینه به حد  که دریابد که گویا می سو

ب ماءالشعیر است که در آن کفر  و عناب جوشانیده باشند به اندک کافور و بگیرند و تب مختلف االدوار عالجش الزام شر نفث

سوده بره  برگ بزرقطونا و برگ خباز  و برگ بارتنگ و برگ بنفشه و گل بید و عصی الراعی و همه را نرم کوفته صندل سفید 

ینه ضماد نمایند و کافور و نیلوفر و کرنب ا نیز یم جزو و قدر  سرکه و گالب داخل کرده بر سثیمام   هقدر یم جزو و عصار

می باشد و آرد جرو را   رالمارکه آن تحلب عریض الورق است ببویند و گاهی این ضماد بعمل می آرند بگیرند خضار که بر نواعی

مثرل  کند آنرا شرب بروب میخروش    در اندک سرکه و گالب حل نمایند و بر آن خضار بپاشند و بر سینه ضماد نمایند و نفع می

ه و رب حماض اثرج و رب ریباس هنگامی که به هیجان نیاورند سرفه را و باعث خشونت نگردند و اگر مررض دشروار   رب غور

شود فصد باسلیق نمایند و حقنه کنند به ماءالشعیر که در آن عناب و سپستان جوشانیده روغن بنفشه و شکر  بفصد گردد محتاج

زورات متخا از کدو و ماش و سرکه و شکر سفید و به آب حصرم یا برگ کاهو پخته همه سفید داخل نموده باشند و از غاا بر م

  با ماده است بیشتر عقب نزالت کثیرالرطوبره برارده از سرر    سرد بیاشامند نو  سوم آنکه از سردسرد نموده اقتصار کنند و آب 

ب یابد ریه به رطوبت اعضا  قریبه و یا استیال  بسو  ریه حادث می شود که بطول مکث سرد میگرداند ریه را و یا آنکه ترطی

جااب نن الم و اوبا خرخره که آواز آن شنیده شود و تشنج چهره چشم و ثقل صدر بد النفس ضیقمزاج رطب بر قلب و عالمتش 

لینه و بسو  اسفل و امتال  اشداق از رطوبات و احساس ثقل در چشم و زبان است عالج آن استفراغ بدن است به حقنه حاده 

تیرنج کنرد و    تنقیه ریه بطبیخ زوفا که در آن زوفا و کندر باشد و تضمید سینه به این ضماد سنبل اشرنه زوفرا  خشرم مرر را    

ر عنرب کره از   راند و این حریره دهند بگیرند عصری مساو  سائیده با موم روغن روغن ناردین یا روغن قسط آمیخته بر سینه گا

فید داخل کرده جوش دهند و مالیده صاف نموده و آب سبوس گندم بررآورده داخرل کننرد و    خراسان می آورند و در آن مویز س
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ست مویز ینه را و این لعوق نیز منقی صدرجوش دهند تا غلیظ گردد فانیا داخل کرده نیمگرم بنوشند که جال و تنقیه میدهد س

و بره وزن او   خیارشرنبر رسد و در آن مثرل او عسرل    جوش نمایند تا به انعقاد را در آب جوش دهند و مالیده صاف نمایند و باز

سوس و قدر  زوفا در داخل نموده در دیگ سنگین کرده برر آترش گاارنرد و برر آن روغرن         هترنجبین منقی و اندکی عصار

کرده نیز  عسلی در آب گرم حل   هبنفش     هبنفشه و روغن بادام ریزند و منعقد سازند و دائم بدان تعلق نمایند و نوشیدن خمیر

انفرع  آب سبوس گندم و فانیا باشرد و ایرن شررب از       هنافع است و یا تناول نمایند آنرا و باالیش آب گرم بنوشند و غاا خربز

زوفا و الصل السوس در آن جوشانیده شد ریخته جوش نمایند و کف عسل سفید و در آن به وزن او آبیکه آنرا بگیرند اشیاست مر

او تنقیه نیابرد عردول نماینرد در       هسیننماید تغییر مزاج مریض و هنوز م ناشتا از آن بیاشامند و اگر ابتدا آن تمام بردارند و مدا

تلطیف شود و نفع بخشد به جهت آنکه در آن جال و  و چون ماءالشعیر به فانیا نوشیدهمعالجه به نوشانیدن طبیخ زوفا ماءالشعیر 

حقیقری و آن از انصرباب خرون حرار غلریظ       الریه ذاتی است به ه است و این مسمآن سوءمزاج حارما ماد نو  چهارمماده است 

بسو  ریه است و در اغلب احوال مورث ورم حاد است و عالمت آن سرخی رخسار و لب و تنفس و تپ مطبقه و سرخی چشم و 

د و گاه صاحب آنرا رعاف به هرم  وحت می باشم به لجو گاه با حالتی شبیه به خناق و در حلق خشونت و در کال الدم نفثگاه با 

بررگ بنفشره    الثعلرب  عنرب رگ رسد و این دلیل شفا  آن است و عالج این فصد باسلیق و استفراغ به این حقنه است بگیرند ب

بزرگ جو مقشر نیم کوفته دو کف بزرگ عناب سپستان سبوس    هقطونا برگ بارتنگ برگ خباز  هر واحد یم دستبرگ بزر

صره بسته همه را در آب بجوشانند تا مهرا گردد و مثل حریره شرود پرس      هف بزرگ سبوس را در پارچگندم هر واحد یم ک

خالص ده درم انداخته هر روز دو دفعره     هصاف نموده صد درم از آن گرفته هفت درم شکر سفید در آن حل کرده روغن بنفش

ا دو ی  هاب و سپستان و کفر  جوشانیده باشند در روز  یم دفعبدین حقنه نمایند و الزم گیرند آشامیدن ماءالشعیر که در آن عن

ا حصرم یا کدو و یا متخا از مراش  ی  هدفعه به حسب احتیاج و از غاا  دیگر منع کنند و اگر کفایت نکند مزورات متخا از سرک

نمایند و گاهی این ضماد  شدیا اسفاناخ دهند و دائم جالب مبرد وقت تشنگی بنوشند و بر سینه ضماد  که در نو  دوم ماکور 

شود بگیرند آرد جو با لعاب بزرقطونا و اندکی آب انار میخوش سرشته ضماد نمایند و این نو  گاهی بدون نفث و گاهی کرده می

براین و  ت  ناقص یم می دانند و میان آنها به نفث نقصان می پایرد و از حرکت و غصب منع کنند و این هر چهار نو  را اطبا

خطر است که از خون یاریم داخل ریه از تجاویف و این صعب و اکثر پر نو  پنجمست چنانچه بیان آن کردم ج آنها تغایردر عال

صدر به هم رسد و این چنان باشد که خون یا مده بر حجاب ریزد پس در ریه داخل گردد و ریه نتواند که اخراج نماید آنررا بره   

ست که در نو  چهارم ذکر نمودم و فرق میران هرر دو   عالمت این بعینه همان    هظت مادنفث به سبب ضعف قوت عود یا غل

تمدد و حالتی می  واین است که درین نو  مریض بر تکلم قادر نباشد البته و نفس او بسیار تنگ می باشد و احساس بالم شدید 
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آنرا متقر  و پاره پاره نماید عالجش حقنه کره  او و اگر لبث این ماده در ریه بطول انجامد    هنماید که گویا کوبیده می شود ری

ا کره در آن زوفرا نباشرد بره شرربت      ر قوت مطاوعت نماید بعده ماءالزوفر در نو  چهارم گاشت مکرر بعمل آرند و فصد کنند اگ

دد و مراده  ا جالب شکر  و یا شکرسفید بیاشامند و سینه را مدام به موم روغن و قیروطیات دیگر بمالند تا آنکه نرم گرر ی هبنفش

رقیق شود و ابتدا به نفث نماید پس نزد ابتدا  نفث حریره متخا از آب سبوس که در آن مویز طائفی جوشانیده باشند بدهنرد و  

اگر تب و سرخی قاروره و لهیب و عطش نباشد این حسو بیاشامند بگیرند مغز چلغوزه و مغز حسرب الربطم و آرد گرسرنه و آب    

حریره آید و بنوشند که شدیدالتنقیه است برا  ریه و اگر تپ یا لهث یا  بقوامته جوش دهند تا سبوس و به اندک عسل کف گرف

ان مانع نباشد زیرا که  از اگرو دادن مدرات بول  باسلیقو فصد نفع می کند  ایضاسرخی در قاردره باشد این حسو میل ننمایند و 

  نموده است از کلیتین بسو  قلب و از قلب بسو  ریه پس اگر این ماده بر طریق رگی که طلو مندفع گردد وممکن است که 

است و اگر به آن تپ نباشد باکی نیست به آشامیدن شربت عسل ساده و تمرریخ صردر برا     ءظاهر گردد اثر مده در بول منار بر

ده درم بررگ بنفشره   مقشر کوفته  السوس اصلدهان حاره و اگر به آن تپ و حرارت شدید باشد این شربت مرتب سازند بگیرند 

ب ابیض دو روز و دو شب ترر کننرد   ادرم فطراسالیون پنج درم و همه را در شرسه م درم زوفا  خشم ی هکوفت پنج درم ایرسا

جالب آیرد و انردک    بقوامپس افشرده صاف نموده و در آن اندک عسل و ترنجبین و فانیا آمیزند و به آتش مالیم بجوشانند تا 

نفث و ترقیق آن می نماید و اگر تپ باشد متعرض آن نگردند و بر جا  موصروف و برر ماءالشرعیر برا      اندک بنوشند که تسهیل

شکر و بر طبیخ زوفا و تمریخ صدر اقتصار در زند و بعض افاضل از متأخرین ذکر کرده اند که چون صاحب این علت را باقی به 

 .هم رسد هالک می گردد

 ریه رام بارداو

رم صلب باشد و حدوث این بر دو گونه است یکی آنکره اول ورم گررم   ورم رخو باشد و یا سوداو  که و و آن یا بلغمی است که

ر و صلب گردد و عالمت این قسم آن است که ضیق و ثقل زیراده گرردد و   جباشد و بعد تحلیل اجزا  حار لطیف او مابقی متح

یا بلغم غلیظ سبب باشد و عالمت  سوداو  بارد   هکه مادروه دوم آنحرارت کم شود و نفث قلت پایرد و سعال یا بس متواتر گ

امتعسر  حرارت نبود و انجااب هوخشم بی نفث باشد و در سینه    هتر شود و سرفآنکه ضیق نفس به مرور ایام فزون این قسم

نج بره  یارو درشت مثل خسرم پرر بر    دچه بولس گوید دیدم که سنگ ها  خرباشد و گاه در ورم صلب به سنگ تولد کند چنان

عالمرت ورم  به سل منتقل شد و مریض در سل هالک گردیرد و   الریه ذاتسخت برآمدند و بعد از آن سرفه کم شد و    هسرف

کثیر و عدم سعال لین مع کثرت آب دهان و سبات و ثقل و رطوبت درصدر بغیر حرارت  و النفس ضیق ورخو در ریه ترهل وجه 

از  الریره  ذات نرم و عدم درد در عروق باشد عالج در ورم رخوریه در ابتدا بره عرالج  یست لون و تپ حسرت در وجه بلکه رصاص
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بره انحطراط    بگارد و تپ ساکن شود و مررض   متوجه شوند تا باشد که ماده رو  پایرد و چون چند روز تلیین و تضمید بر واد

و انجیر زرد و حلبه بنوشند و  رند و طبیخ زوفاع و تنقیه بکار بافتد چیز  که در سعال بلغمی ماکور شد از تصحیح و نضج و وض

سبوس با عسل و روغن بادام سازند و اگر طبع قبض بود دو مثقرال بنفشره و پنجراه دانره        هغاا آب باقال و کشم گندم، شیر

و صاف  و پنج عدد انجیر بجوشانند و درین طبخ مغز بلوس مقدار  که خواهند داخل نمایند السوس اصلمویز منقی و یم توله 

دهند و رب به مفید است و گویند که جهت تلیین و نضج  االس حبوشند و اگر طبع نرم بود و شربت نموده روغن بادام افزوده بن

سیاوشران  رگ شراهتره بنفشره هریرم نره ماشره پر     رنجبویره و کروه بر   عدد مویز منقی دو توله بادمواد مطبوخ انجیر زرد چهار 

مسهله مسهل دهنرد و     هبنفشه چهار توله پنج شش روز داده باضافه ادوی   هبا خمیر هریم هفت ماشه گاوزبان السوس اصل

بلغمی گرفته بعمل آرند ثابت بن قره گفته سزاوار است که در ورم بلغمی ریه طبخ انجیر خشم  الجنب ذاتباقی همه تدبیرات از 

ن و نبات جوشانیده باشند بنوشند بعده لعوق بزر کتران برا   ا با گلقند شکر  یا عسلی یا آب نیمگرم یا آبی که در آن بادیای  هساد

عسل بخورند و اگر مرض قی باشد طبیخ زوفا بیاشامند و تمریخ صدر به قیروطی متخا از روغن بنفشه و مغز چلغوزه و پسته و 

ل و روغن بادام و باقالیا احسا  معموله از آرد گندم و کرسنه و عسآن نمایند و غاا ب   هو یا عصارموم سرخ و فراسیون کوبیده 

متخا از گوشت بزغاله با قوابل حاره سازند و بجا  آب ماءالعسل یا آب مویز یا آب کشمش یا مفتج بنوشند و تمریخ صدر بروم  

سوس گوید باید که استعمال نماینرد در ورم  م سرخ و کتیرا سوده نمایند اریباروغن مصنو  از روغن سوسن و روغن نرگس و مو

بهدانره  پستان بنفشره تخرم خطمری    ساین مطبوخ را که بسیار نافع و مجرب است انجیر زرد عناب مویز سرخ منقی  بلغمی ریه

سیاوشان هر واحد یم کف در آب بجوشانند تا مهر او مثل جالب گردد پس صاف نموده فانیا سنجر  بست درم اضافه کرده پر

و شربت زوفا این مررض را بسریار نرافع اسرت و هرچره در نرو  سروم        اند اندک اندک بیاشامند و غاا نخود آب با بادیان دهند 

لیین نمایند تا صالبت نررم شرود و   تدر قول طبر  گاشته حسب حاجت بکار برند و در ورم صلب ریه همگی عنایت ب الریه ذات

سفید و لعاب حلبره و   این چنان باشد که لعاب بزر کتان و خطمی و روغن بادام و شیر دختران تجر  کنند و روغن بنفشه و موم

دوا و غاا بکار برند و این قسرم را العرالج گفتره انرد و     سینه ضماد سازند و دیگر تدابیر ملینه ب تخم کتان جمله بهم سرشته بر

ریره   تأخرین می نویسند کره در ورم برارد  لینه با دهان ملینه و شحوم معروفه و مغز ساق گاو بر سینه گاارند و بعض م   هاطلی

 گاوزبران  السوس اصلسیاوشان نه ماشه پرشاهتره بنفشه هریم  الثعلب عنبرنجبویه چهار عدد مویز منقی دو توله باد دانجیر در

ضرمده  ا   هبنفشه چهار توله داخل کرده دهند و بعد پنج شش روز مسهل دهنرد و اطلیر     ههریم هفت ماشه جوشانیده خمیر

بلغمی و  النفس ضیقو بعد از قی منضج و مسهل دهند حسب ه براید قی کنند بکار برند و اگر در ریه سنگ متولد گردد و به سرف
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هریم چهار ماشه عسل سه توله تا سه روز بدهند و شوربا   گاوزبان السوس اصلباید که پیش از قی بزر کتان بریان نه ماشه 

 .مرغ شکم سیر نوشانیده قی کنند

 

 اجتما  الماء فی الریه

ائیت می مف مستحیل به جمع می شود و این اکثر بخارات ست که در ریه جمع می شود و بتکاثیرثگاهی در ریه رطوبت مائیه ک

بود و بساست که اعانت کند برین بر و هوا  مستنشق و قلرت تحلرل و لهراا اکثرر در      باشد که جرم ریه بارد گردد و این وقتی

لیله و آن حالتی است میان تپ و صحت و تپ نرم آن ه رض می شود و داللت می کند برین را عاداوقات و بلدان بارده و مبرو

تر از عالجی کره   و نفث رقیق مائی و حال صاحب او مثل حال مستسقی باشد عالج تدبیرش خفیف سوءتنفسو ورم اطراف و 

ا   آمیختره خورانیردن و غرا   مشو  به قدر چهار سرخ سوده در شربت برزور ده مسطور گردد نمایند و عنصل در باب اجتما  آم

 .ق بادیان بجا  آب دادن به تجربه رسیده و گاهی درین حاجت به شکاف افتدعرکباب با نان و 

 بثور ریه

گاه در ریه بثور حادث شود و عالمتش احساس ثقل در سینه و تنگی نفس مع سرعت و تواتر اوست و حرارت عظیم در سینه و 

نماینرد و بعرد از    الریه ذاته شدیده و عالجش قبل از انفجار به عالج درد و تمدد در معالیق ریه با سرف التهاب به غیر تب عام و

سلیق کنند و خون به دفعات گیرند و عالج نزله حاد مع رعایت در ابتدا فصد با ایضاپردازند و آن به عالج نفث المده و قرو  ریه 

 .سرفه نمایند و بزود  تدارک کنند واال منجر به سل گشته هالک می سازد

 

 اطفال   ورم ریه

ه اطفال عبارت از نوشته که دب مله هند لی و خلل باول نیز گویند و صاحب تکپس   هبه نامند و عارضوکه به اصطال  اهل هند

بلغم حادث    هضیق آنهاست فقط و این مرض اطفال را میسر عارض می گردد و متقدمین به ذکر آن نپرداخته اند و اکثر از ماد

کی لب و کام باشد و از اینجاسرت کره   ستختشنگی و ه و گرم افتد با تپ محرق   ههی از ماداشد و گاشود و از تپ نرم خالی نب

سرمیه  دارد و درین تا یم هفته ادویه  و تپ تیز الزم اوست و این خوف او گرم بود   هدو نو  است یکی آنکه ماد گفته اند دبه

ند و بهترین تدبیر آن تلیین است بی انتظرار نضرج دوم آنکره از    ب السالطین و امثال آن اصال ندههندیه چون توتیا  سبز و ح

دارد دریرن قسرم حسرب     تنفس شدید نبود و این نسبت به قسم اول خطر کمترد و سوءبلغمی بود و با این تپ حاد نباش   هماد
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د زود زند و هنگام موقع اشیا  ماکوره به احتیاط کمال دادن جائز است بالجمله هرگاه این مرض طفل را عارض شود نفس زو

حات و مسهالت و منشفات بلغم یبلغمی از منض و ضیق نفس باشد عالج در نو  باردتنفس گو  زیر ضلع افتد و یا تپ و سرفه 

بارد نباید داد اگر توانند نضج ماده نموده مسهل    همریض را از هوا  سرد محفوا باید داشت و اغای   هعالج باید کرد و سین

دفع باید کرد و منضج و مسهل به این طور دهنرد کره    ود ماده را به مسهل و شیاف مناسبهار نضج نباید کرد و زدهند واال انتظ

به قدر مناسب جوش داده  الثعلب عنبسیاوشان انجیر زرد گل بنفشه خباز  مویز منقی پر گاوزباننیم کوفته مقشر  السوس اصل

سن اضافه باید نمود و روز مسهل و  باشد زوفا بیخ سودوم اگر مریض ق کرده بدهند و روز صاف نموده قدر  نبات سفید داخل

جوش داده  گاوزبانبیخ سوسن در عرق  گاوزبان  مکی مغز فلوس باید افزود و اگر حاجت افتد وقت دوم سبوس گندم گل سنا

شرانیده صراف نمروده    صاف نموده شربت بنفشه اضافه کرده بدهند و یا بزر کتان زوفا  خشم مغز چلغروزه انجیرر خشرم جو   

یعنی  شم مالیدن بسیار مفید است و اینمریض زالمنشفات مثل آرد نخود خ   هسائده اضافه نموده بنوشانند و سین السوس رب

و  الثعلرب  عنبگل سرخ یم سرخ  چهار سرخ مویز منقی یم دانه السوس اصلمطبوخ مسهل نیز معمول است بادیان سه سرخ 

سیاوشان سه سرخ مغرز فلروس شرش ماشره     م یم دانه پری  هچکاو اندوندن داننیم ماشه  سرخ صبر زرد یم سرخ سنا  یم

زرد حب المحلرب عروض سرنا و       هکچور پوست هلیل جوشانیده به طفل شیر خواره بدهند و گاهی به رنگ کاملی باو کهنه نر

ترکری صربر زرد   ا  خشم چکا دانره دنردن   زوف الثعلب عنبو یا بادیان مویز منقی پرسیاوشان و چکادانه و دندن دانه می کنند 

زرد گل سرخ هر واحد نیم ماشه مغز فلوس یم توله جوشانیده بدهند و اگر قویتر خواهند چوک و تربد بیفزایند و    هپوست هلیل

حب الحلب مخرج رطوبات سینه و شش است و بدل چکادانه می نویسند و آب به طفل و دایه هرگرز ندهنرد بجرا  آن عررق     

بدهند و از جوش دادن مغز فلوس قوت اسهال کم می شود بنابر آن در اطفال به سربب ضرعف آنهرا در     گاوزبانیا عرق بادیان 

حل کرده بخورانند و قردر  از   گاوزبانجوش با ادویه داخل کردن معمول است و اگر خون خرگوش به قدر یم سرخ در عرق 

ه نریم بریران هرر دو    کر توتیا  سبز بریان و سرها   ضایاب است و ون بر تارک و ناخن ها  کودک بمالند درین باب مجرآن خ

ب در آب یرا در شریر   شیر بز حل نموده به قدر دانه گاورس حب ساخته وقت حاجت یم حب یا دو سه حر مساو  در آب یا در 

و مخللره   مسرهله    همادرش دادن همیشه مجرب و معمول است و صبر در آب پیاز حل کرده بر پهلو ضماد کنند و دیگر ادویر 

اسرتعمال نماینرد مگرر حتری     ه هندیه که مسطور گردد و آنچه در ام الصبیان و سعال اطفال ماکور شرد حسرب حاجرت    نشضم

هل چهار سرخ به آب باریم سائیده نیمگرم لغم در سینه بسیار باشد تخم مین په بکار نبرند و اگر بنشیابسه مخ   هاالمکان ادوی

حار باشد بهترین    هظ را به قی دفع می کند و مرض را رفع می سازد و اگر سبب این مرض مادبنوشانند تا سه روز که بلغم غلی

و شریر خشرت و    خیارشرنبر شه و خطمی و خباز  با مغز و گل بنف الثعلب عنبتدابیر آن تطبیق طبیعت است به مطبوخ عناب و 
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شد حسب حاجت بعمل آرند و ماکور  الریه ذات سرفه حار و   هاز آن آنچه در معالجروغن بادام و امثال آن بی انتظار نضج و بعد 

وار را ماش مقشر و برنج و امثال آن بدهند و اصال  شیر مرضعه نافع است و غاا مرضعه و طفل غاا خگویند که رب توت بسیار 

باشرد   نه و اگر نزلره تلیین طبع به شیافات ملی کاا و رضرو قامع صفراخون و یوال الزم است و استعمال اشیا  مطقدر جمیع اح

و بینری  بر تارک طفل و چکانیدن آن در گوش دارد و دوشیدن شیر مرضعه  آب گرم بر سر نطول نمایند تا ماده را از انصباب باز

خربزه و مانند آن در حالت شدت تپ و منع از تخم خرفه و هندوانه و خیارین و کدو و    هده مثل شیرمبر   هاو و خورانیدن ادوی

مه نار  با شرط بر پهلو جائی که فرو می رود همان وقرت کره اطرال  یابنرد بسریار      ه و گااشتن محجایه و ادویه حاراغ تناول

سبز تر کررده     هاگر تپ محرقه و خشکی دهن و بیهوشی و بیقرار  زیاده باشد پارچه را در آب برگ خرف ضایامجرب است و 

ن و بعد انحطاط حرارت برا  دفرع تنگری   ل کرده دادار سرخ در آب حلحظه به لحظ بر تارک نهادن و قرص کافور به وزن چه

 .  و نیز به شب خورانیدن مجرب استدنفس حب مشم که مسطور میگردد خواه حسب توتیا که ذکر یافت به وقت سر

 به بلغمی استعمال می کنندهندیه که در د   هذکر ادوی

دهرن  ر و باال  آن برگ پان بندند و جندبیدستر و کاو ر شش طال سازندقدر یم حبه در شیر مادر حل کرده بنوشانند و بایلوه ب

سرخ در بول همان طفل حل کرده شیر گرم نموده بیاشامند و یم م یت بقدر یگر سالجید است دیز مفیحبه اون نبه قدر یم 

شره در آب جروش داده   سرخ از آن در بول طفل حل کرده بر ناف کودک طال کنند تا یم هفتره نرافع آیرد دیگرر جوانره دو ما     

شراب به طفل دادن درین مرض بسیار نافع است دیگر گل معصفر از نیم    هنوشانیدن نیز مفید است و گویند که دو چهار قطر

راطین صاف نموده بدهند که در سه نوبت دبه را زائل سازد دیگرر خر   درم تا یم درم موافق سن کودک در بول طفل جوشانیده

سائیده حب سازند به قدر سرخ و یکی از آن به آب سوده بدهند در سه روز دفع شرود مجررب اسرت    قرنفل تخم پالس مساو  

م یر   هم عدد در آب ادرک سائیده به قدر ماش حب بستی هسه ماشه مغز جمال گونتهوتهه بریان یم ماشه مغز ریه  دیگر نیله

ایلوه مغز جمال گونه برابر در ظررف   ضایااست و  عالنفمرض به قی و اسهال نماید و بلیغ    همیان یم حب بدهند تنقیه ماددر 

هه حب بندند و یم حب در شیر بدهنرد و قری و   موئ   هه خوب کهرل کرده برابر دانآهنی با دسته آهنی با بول ماده گاو نازائید

 ف آهنی ننمودهاسهال خواهد آمد به فضله تعالی به شود مجرب است و بعضی سقمونیا  مشو  نیز افزوده و قید سحق به ظر

مغز جمال گونه دو نیم عدد نیل برا  یم ماشه کهوپره دو ماشه همره را سروده در لعراب بهدانره     ازده عدد ی همرچ سیا ضایااند 

موئهه سازند و طفل شش ماهه را نیم گولی و یم ساله را یم گولی و دو ساله را دو گرولی بدهنرد دیگرر       هصبها به قدر دان

بدهنرد ترا    ب به قدر فلفل بندند و یم حب در شیر مرادر حرل کررده   ل ارمنی هر دو مساو  سائیده حالسالطین مدبر و گحب 

وصوف مساو  سائیده بره  زرد و تربد م   هپوست هلیل چوب چوکهه و فلفل گرد و ضایااست  مجرب خشکی نکند نیز برا  دبه
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خراسانی هریم چهار ماشه کوفته بیخته پچ  خشم   هخوراک یم حب دیگر سنوت در هریم توله پودینب سازند قدر فلفل ح

به و ریا  و نفخ شکم و قبض و اکثر امراض صبیان مجرب است و این دوا بره  دنگاهدارند و به حسب سن و سال بدهند جهت 

م حرب  یر  هبسرت  ههی دار فلفل چوکهه مساو  سائیده حب به قدر موئدوا  سوت و پودینه شهرت دارد دیگر قرنفل پچ خراسان

وبیر نخواه ده دانه بول سرخ یم نخرود هر  به طفل قرنفل نیم عدد نامرحوم به جهت د یز مجرب است دیگر از بیاض والددادن ن

ب به قدر دانه موئهه ا  سبز شش سرخ در آب کهرل کرده حو پنج سرخ توتییم ساخته حب بسته بدهند دیگر گیریم عدد بار

آب ر سقوطر  هریم دو سرخ سائیده ببیدستر صبلص زعفران جندرب است دیگر مشم خام حب به طفل بخورانند مجی هبست

حل کرده شیر گرم نموده بنوشانند در سره روز بسره    الثعلب عنبموئهه و یم حب در عرق بادیان و یا    هحب سازند به قدر دان

ب بندنرد و  ف حر م سرخ باریم ساخته به قدر سرشر م عدد توتیا  سبز خام یی همغز کربخو ضایاعمل به شود و معمول است 

زرد پوسرت هلیلره کرات سرفید        هتوتیا  سبز پوست هلیلر آهم ال یکماحتیاج شود بار دیگر دهند دیگر یکی بخورانند و اگر 

ماشه حلتیرت دو ماشره   یال هشت روغن زرد سائیده طال سازند دیگر کممساو  باریم سائیده حبها سازند وقت حاجت با قدر  

یم حب دیگر ایلوه سهاگه مرمکی مساو  سائیده به قدر موئهه حب بندند و یکی بدهند کره  ها سازند خوراک به قدر فلفل حب

سیاه هشت دانه قرنفل مکیده و سرائیده بره قردر       هخیلی مفید است دیگر مرمکی سرخ نیم ماشه قسط شیرین یم ماشه زیر

ربا به رنگ هلرد  برچ جوشرانیده بدهنرد و     کجوسونف اجو این نر ایضامنقول است  حاجت بدهند برا  دبه از بیاض والد مغفور

هلد  صرف سائیده دادن نیز مفید است دیگر در بقائی نوشته که چوک مرچ هلیله سوت ابر کوفته بیخته به آب حب ها  فرو 

بره مری   ار را که به عرف این دیار آنرا دتنس اطفال صغحل کرده به حسب سن و سال اطفال وجور نمایند که سوءبسته در شیر 

م قطره نیز بسیار فائده دارد دیگر بستن برگ به کائن نیمگرم ی  هند نافع و مجرست دیگر وجور خراطین خشم به آب سائیدنام

انجیر هم نافع است دیگر صمغ عربی یم توله صبر سقوطر  نیم توله کوفته فل بعد چرب کردن شکم به روغن بیدبر شکم ط

م فرزند علی خان اسرت  دکان مجرب و مختر  حکیسب که برا  پهلو زدن کوبیخته به آب گهیکوار حل نموده ضماد نمایند ح

بعررق   صبر سقوطر  نه ماشه زنجبیل دانه هیل هریم شش ماشه زعفران قرنفل فلفل سیاه هریم سه ماشره کوفتره بیختره   

ه ند دیگرر آب بررگ کریلر   بادیان سرشته حبها بندند برابر ماش و نخود برا  طفل یم ساله برابر ماش و زائد را برابر نخود بده

م قاشق به طفل شیر خواره دهند و اگر طفل زائد از یم سرال  ی هقدر ماش حل کردر ببهسبز برآرند و مروق نمایند و نمم سان

باشد دو قاشق بدهند اکثر از عود این مرض ایمن سازد و مجرب و عاجل النفع است دیگر کهن تنها بر سنگ صالیه کررده برر   

نجرومی براز ضرماد     ایند و چندان بدارند که اضطراب به افعال طفل رود پس فوراً دور نموده بعد یکساعتپهلو  طفل ضماد نم

لهسن را    هاصل شود دیگر یم جور نمایند جلد آنجا سرخ خواهد شد و انشاءاهلل تعالی فوراً خفت به عارضه حودکنند و بدستور 
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ر مرضعه حل کرده بخورانند و بررا  یرم سراله در    ید چهارم حصه بشطفل دو سه ماهه باشچراغ خاکستر کرده اگر    هبر شعل

 ضرا یان نافع تام اسرت  یند به قدر مونگ بیشتر مرضعه دادلوچن گور بدهند بسیار مفید است دیگر فادزهر بقر  که آنرا گاویکبا

ا  سیاه به قدر یم سرخ نیز ا به قدر  شهد آمیخته لیسانیدن مفید و حب گهر چرهی و دوی هر مادر حل کردیمومیائی کانی بش

 .برا  اسهال درین مرض می دهند

 سل

ه است که در صدر یرا در  آنست و صاحب کامل گوید که آن قرح ریه است و تپ دق الزم   هو آن نزد اکثر اطبا عبارت از قرح

حقیقی را که در آخر  سل غیرریه حادث شود و تابع او تپ دق باشد و عوام این لفظ را بر اجتما  مده در صدر اطالق می کنند و 

قت الزم این مرض است از این در لغت هزال است و چون هزال و ذبول و د این بحث مسطور گردد نیز سل خوانند و معنی سل

تدریج ترا آنکره بردن ذوبران یابرد و      د و به قول طبر  سل انسال  اعضاست باوبان بجهت این مرض را مسمی بدان ساخته ان

ست به حسن به سبب هزال و ذبول کره الزم ایرن   بسل اضالل و برآمدن اطراف عظام  ه که وجه تسمیههمچنین گیالنی نوشت

علت است گویند سیف مسلول یعنی شمشیر خارج و برآمده از غالف او و شیخ ابوالحسن می نویسید که لفظ سل برر دو معنری   

نجا امر سل بهر آن ذکر کردم که متعلم فررق میران   طبر  گوید که دری ضایاریه دبرحمی دق و    هواقع می شود یعنی بر قرح

سل قرحه ریه و قرحه ماوبه و مقوره را نامند و نو  دوم تپ دق را گویند و ترپ     هسل به قرحه و سل بغیر قرحه نماید و قرح

یمه و دبیالت سل را به زبان یونانی افطیفس خوانند و اما دیگر امراض که مول به سل می گردند مثل ورم گرده و جراحات عظ

ریه است داخل اند و برین همره را     هو نواصیر مفرط و مانند آنهاست و این انوا  دیگر نیستند بلکه تحت نوعی که آن از قرح

سمرقند  و غیره گفته که  خفیفه است چنانچه   همادی   هق الزم سل حمی ساکننند و بعضی گویند که مراد از تپ دقیاس ک

حمی که الزم سل است آن ترپ دق  ی نویسند که بعض عبارات کتب مشعراند بر آنکه شریف خان مق است و حکیم آن مثل د

سرت و مرراد از خلرط    حق آن است که این تپ خلطری عفنری    است و بعض آنها اشعار می نمایند بر آنکه مثل تپ دق است و

دث می شود از عفونت منی و مانند آن درینجا عام رطوبات بدن است نه آنکه مخصوص به اسم خلط است زیرا که تپ گاهی حا

ریه هفت نو     همی که از عفونت رطوبت ثانیه باشد ممنو  نیست بالجمله اسباب قرحیر و رحاز اقسام رطوبات ثانیه و دادن ش

بسو   ه که از سر بر ریه نازل شود و جرم آنرا فاسد گرداند دوم ماده ازین جنس کهعفنکاله و م   هلااع   هاست یکی نزله حاد

و  و  الجنب ذاتاو تحلیل نشود و به جمع مده و تقر  انجامد چهارم تقیح    هکه ماد الریه ذاتریه از عضو دیگر بریزد سوم تقدم 

سرببی از اسرباب   بکه ریم او بسو  ریه ترشح کند و تا چهل روز نفث پاک نشود پنجم جراحت ریره و تقریح آن بره    آن انفجار 

ه و قطع و صد  او از اسباب داخلی مثل غلیان خون و احتداد او و سعال شدید و مزمن و غیر آن کره  از انتفا  عرق ری الدم نفث
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چره  کل که در جرم ریره خودبخرود افترد چنان   ضربه که بدان رسد ششم عفونت و تاماکور شد یا از اسباب خارجی مثل سقط و 

 .اررم ریه گردد و مثل زرنیخ و سم الف  جکل و تقرتا م تناول دوائی که موجباعضا  دیگر را به هم می رسد هفت

 ذکر مستعدین سل

حنه و مزاج سن و بلد و فصل باشند ایشان نحیف الغر و سینه تنگ و مجنخ که شانه انی که مستعد حدوث سل در بنیه و شکس

یم دراز نائل به قدام ها  آنها برآمده از گوشت برهنه و خصوصاً از خلف برخاسته مائل بسو  قدام مثل بازو  طائر و گردن بار

این ضعیف نفخ کثرت می پایرد پس اگر باوجود چنین کسان و حوالی آن ریا  و    هو حلقوم بیرون خاسته می باشند و در سین

اگر اخالط ایشان حاد صفراو   شرائط استعداد سل تمام گردد و خصوصا الدماغ قابل فضول باشند و بر نضج غاا قادر نبوند همه

و  ثفره متکا   هابدان صرلب  ایضاشرقت ست و مات ماکوره بی مو  سفید مائل بوجود عال قابل سل به سرعت با باشند و سحنه

اکثرر   سال تا سی سال است و در بالد باردمزاج قابل سل آن است که ابر و مزاج باشد و سن که در آن سل اکثر افتد از هیجده 

خریف است و چون عقب صیف شرمالی  صل که در آن سل بیشتر افتد و ف الدم نفثو افتد به سبب کثرت عروض انشقاق عروق 

بس خریف جنوبی با بارش آید مرض سل بیشتر عارض شود و طبر  نوشته که اگر اتفاق آن افتد که مزاج دماغ او رطب حار یا

دال تر بر اسرتعداد او   او خارج و سرین آن عار  از لحم بود   هفتر  اعم بود و اگر اتفاق شود که حنجرو باشد خطر سل اکثر د

ها  ار او به استخوان چسبید و لحم راناو از گوشت معر  و گوشت رخس   هبهر سل باشد و بعض اوائل گفته اند کسی که سین

ین سل بر سه نرو  انرد یکری    او اندک و رنگ او مائل به زرد  بود مستعد به سل باشد و بعض افاضل ذکر کرده اند که مستعد

 الرنفس  ضریق زق تبر ین خرارج حنجرره طویرل گرردن کثیرر ال     و صد عین عار  از گوشت نمائر عین صدر افطویل مجنح االکث

   هرا هیضر المعده خارج حقوین مستدلی خصیتین خشم الیتین عار مزاج دوم شخصی که او شکم سیر  صغیرکثیراالنین نزد 

کند و مدام در دهن او بو  مثل غر  السرمم   ها  او اشم بسیاررسد و آن طویل الرقبه بود و چشم همکثیر و نزالت بسیار ب

آید سوم کسی که مزاج دماغ او رطب و مزاج کبد او یابس باشد و قلب مقاومت او نکند و چون مقاومت دماغ نکند سل حرادث  

گردد به کثرت انصباب مواد بسو  جنین و صدر و عسر نضج آن مواد منصبه به سبب یبس کبد پرس واجرب اسرت برر چنرین      

ه و همه آنچه اعضا  صدر را لقب آرد مثل صیا  و حنجرر و ثبره و   مسخن   هفه و حادحری   هاز جمیع ادویه و اغایکسان که 

باد منع کرد و بتود  و راحت امر کنند واگر از کسانی باشد  بیدار  اجتناب نمایند و به قول طبر  صاحب این مزاج را از ریاضت

منع کننرد و امرر بره     ورنمایند و از جما  ضر عمل بکار  که موافق او باشد تبدیلکه کار بآتش کنندمثل حداد و شیشه گرازان 

نیم برشت باشد و هرچه برا     هبیض   همرغ رطب نو پیدا و خروس خصی و زرد   هحفظ سر از نزالت نمایند و طعام او چوج

مایند و در هر بست روز امر کنند که سره  او مرتب سازند به روغن بادام بسازند و حلویات به شکر و خشخاش و نشاسته مرتب ن
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روز شیر خر بنوشند و اگر در مزاج حدت باشد دائم ماءالشعیر بیاشامند و از انفع اشیا برا  او این حقنه است بگیرنرد جرو مقشرر    

کوفته صد درم و سبوس و خطمی هر واحد پنجاه درم هر دو در پارچه صره بندند سپستان یم کرف عنراب بسرت عردد بررگ      

عنی یم دسته بزرگ گنجد کوفته پنجاه درم همه را بجوشانند تا ی هکبیر   هنفشه برگ عصی الراعی هر واحد بافز  برگ بخبا

و پارچه حمالن و جد  و بکوبند و کالم سر حمل و سر جد  بشکنند و همه بجوشانند تا مهرا    همهرا گردد بعده بگیرند کل

آنرا بردارند بعده از آن حقنه هشتاد درم بگیرند و ازین روغن بیست درم تا سی درم  شود بعده بگاارند تا روغن بران جمع شود و

نهرار حقنره   برر  آمیخته در هاون بمالند تا یکسان گردد پس روغن بنفشه پنج درم آمیخته نیمگرم نموده در هر پنج روز یم بار 

نماید اکثر این مرض عارض گردد و صراحبان هیئرت   حاده بسو  ریه زود نزول    هگویند کسانی را که نزالت حار ضایاکنند و 

سره  مسرخنه یاب    هشود و ادویره و اغایر   ایشان تهاون در معالجه نموده   هماکوره حار مزاج می باشند چون در امراض صدری

ز ایرن مررض ا   ضرا یاشدید و سل و دق می گردند و لهاا کمال مالحظه باید کررد و     هاستعمال کرده شود اکثر منجر به سرف

دسرت  فس و کرالم متوارثره از آبرا و اجدا   مودیه به غیر است حتی که به مجالست و استشمام بو  ن   هامراض مسری   هجمل

 یا نزالت کثیره و یا سعال طویل می باشد و بیشتر وقو  او الدم نفثو یا  الجنب ذاتو  الریه ذاتراز  گفته که حدوث سل عقب 

ست و به قول ثابت کسانی که سر ایشان ممتلی از فضول باشرد  ن و خریف و بالد شمالیه در زمستابسه و یا   هحار   هامزج رد

ا سعال یا ی ههرگاه صاحب نزل طریق تشخیص سلسل بیشتر عارض می گردد  و آن فضول منصب گردد به آالت نفس ایشان را

نرم الزم گردد و رخسار سررخ شرود و در    را خون و ریم به سرفه برآمدن گیرد و الغر  و کاهش بدن آغاز کند و تپ الریه ذات

از عالمات اوست که گاهی این تپ سل بره   ضایاسلول گشت و مشب و بعد تناول طعام تپ قو  گردد باید دانست که مریض 

در شب یا بره   حمیات دیگر مرکب می گردد و بدترین آنها خمس پس ربع پس شطرالغب پس نائبه دیگرست و گاه عرق بسیار

ها فرو رود و رخسار خشم گردد و گاهی در ابتدا  سل رنگ تیره گردد و وقت تصاعد بخارات سرخ شود و چشم وقت دیگر آید

سرل     هسیما که اسرباب مراکور   الث برآید شبهه در سل باقی نماند وو اطراف و سر انگشتان گرم گردد و اگر خشم ریشه نف

بریزد دلیل صحیح بر سل باشد و گردن و پوسرت پیشرانی    مو دمتقدم باشند و چون بدن بحد ذبول رسد و ناخن ها کج گردد 

هم رسد و کسانی که سبب سل آنها خلط حاد اکان باشد در بکشیده گردد و در اطراف و خصوصاً پشت پا  در آخر ایام ورم رخو 

الن هی او را سیسرعت و صغر باشد و گا آب دهن ایشان طعم آب دریا بسیار تلخ شور بود و نبض صاحبان سل ثابت معتدل در

بسو  جانبین عارض شود و در شکم قراقر پیدا گردد و شراسیف به باال آید و تشنگی شدت کند و اشتها  طعام باطل گرردد و  

فث اخراج می یابد و منفوث از عروق اگر بزرگ است از ریره  د قرب موت حلقه ها و اجرام عروق بنگاهی اسهال آید و گاهی عن

ها از قصبه به نفرث برر نمری آینرد مگرر بعرد       ار باشد که با نفث سنگریزه برآید و حلقه قصبه و بسیاست و اگر کوچم است از 
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عظیم و در آخر سل نفث و آب دهان غلیظ گردد پس منقطع شود و اکثر به خناق بمیرند و گاه مثل این نفث تاخیر نمی    هقرح

منقطع گردد و هیچ واد غلیظ باشد و چون در آخر سل نفث کند بلکه در ابتدا به هم می رسد چون سل از جنس رو  حادث از م

ل پندارد که بیمار به شد و حال آنکه درین صورت مریض اکثر زیاده از چهار روز زنده نمی ماند و بساست که بر نیاید طبیب جاه

مری شرود و   انقطع نفث به سبب ضعف قوت می باشد و درین هنگام اکثر نفس ایشان تنگ می گردد به حد  که محسروس ن 

متواتر می گردد که اگر معالجه سرفه به موانع نفث  الدم نفثبساست که در آخر سل سرفه بر ایشان شدت می نماید و مود  به 

دم زود هالک می گردند و سیالن  الدم نفثنمایند هالک می شوند و اگر به حال خود واگاارند که سرفه کنند از شدت سرفه و 

هنوز قرحه خام است و در آخر بر موت داللت نماید و اختالط عقل در سرل رو  اسرت و جرالینوس    در ابتدا دلیل آن است که 

گوید که هرگاه بر هر دو فم یا کتف یا رکبه مسلول دانه به شکل باقال ظاهر گردد بعد از پنجاه و دو روز هالک شود و اگر بر 

بعد از چهل روز بمیرد شد و کثرت نوم و سبات ظاهر گردد آن نبا سیاه به قدر باقال پدید آید و هیچ درد  به   هتارک سر او دان

و هرگاه بر سر نر انگشت او سبز  پدید آید و بر پیشانی بثره سرخ برآید و زرد آب چرب همی آید روز چهرارم هرالک گرردد و    

پیشانی کشیده گردد گویا  قرشی گفته چون شقیقها فرو رود و چشم ها در گو  افتند و رنگ اغبر گردد و جلد شکم الغر شود و

یابد موت او قریب است و به قول  وبانی کثرت نماید و بو  نفث اشتداداو در حکم مرده است و چون مو  بدن بریزد و اسهال ذ

شیخ صاحبان قرو  ریه در خریف ضرر بسیار می یابند و چون امر شناخت سل مشکل گردد ظاهر می گردانرد و در صراحب او   

یعنی چون موسم خریف در آید و حال او متغیر گردد دلیل مسلول بودن آن باشد بردان کره اطبرا اخرتالف     دخول خریف بر آن 

نموده اند در آنکه این مرض به میشود یا نه قومی گفته که آن به نمیشود البته و قول جالینوس در قرو  ریه آنکه اگرر عرارض   

ل باشد بلکه به جهت علت دیگر از داخل و خارج رگری در آن گشراده   کل خلط اکااتصالی که نه از ورم و نه از تا گردد از تفرق

گردد و یا بشکافد و جراحت آن هنوز ورم به هم نرسانیده و ریم نکرده باشد قابل عالج و بر دست و همچنین بر قرو  که در آن 

ت به دالیلی که در قابل برد نیس کل اخالط حاد باشدد و اما آنچه از کشادن ورم یا تانفث حادث شود و متقیح نگردد مندمل شو

کل چون در ابتدا باشد و در غشا  داخلی قصبه افتد و در جوهر لحمی ریره نباشرد قبرول    مطوالت مضبوط ست و گاهی این تا

که قرو  ریه اعسر بررود اعظرم   عالج می نماید و اما اگر در نفس غضاریف باشد قابل عالج و برد نیست و صاحب کامل گفته 

ا آنچه حدوث او در ریه خلط حاد باشد که منصب گردد بسو  آن و بخورد آنرا کره ایرن نرو  العرالج اسرت و      ست السیمخطر

صاحب از آن نجات نمی یابد به جهت آنکه ریه در مثل این حال بزود  متعفن و فاسد می گردد و به سبب حدت خلط اکرال و  

غایه به عمرل آیرد   ریض برسد و تدابیر صایبه موافقه از ادویه و ااما آنچه از اسباب دیگر به هم رسد اگر در ابتدا  حدوث آن م

ت حفرظ  یابرد ولریکن بره جهر     انی بعید طویل مالقی گردد کم ست که از آن بردرتام یابد و اما چون بعد زمممکن است که بر 
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شوند و قرشری گویرد   باقی ماند و زیاده نگردد و مدت حیات مریض دراز گردد متوجه معالجه آن مرض و قوت که به حال خود 

دق در مشائخ بیشتر از صربیان براقی مری     که سل در ابتدا کمتر به می شود و مستحکم العالج است و گویند که مرض سل و

سرالم تررین   ماند چون سلوک ایشان بر مسلم پرهیز باشد و شیخ می فرماید که قابل ترین مردم برا  عالج سل صبیان اند و 

ائی یرابس قوبر   ارمزاجی در عضو یا در خلط نباشرد کره قرحره    ریشه باشد چون به آن سوء قرو  ریه آن است که جنس خشم

عالج کمتر پایرد زمانه کثیر مهلت دهد و باشد که از سن جوانی تا به سن کهولت امتداد یابد و د  که گرداند و گاه سل با وجو

ی نمود و حکیم علو  خان می نویسند که من زنری  زنی را دیدم که در سل قریب بیست و سه سال و قدر  زیاده بر آن زندگان

ازده سال و زیاده بر آن مبتال به مرض سل بود و بعد از آن وفات یافت و همچنین مرد  در بنگاله برود کره مردت    ی هرا دیدم ک

دون پادشراه  فریر  ضایافرستاد و او قبول نکرد و نیامد و  و معالجه نمی نمود و صد قنطار زرهشت سال مبتال به مرض سل ماند 

گوید شش مرض است که مول به سل می  سی سال مبتال به مرض سل بود طبر پسر هرمز پسر کسر  نوشیروان قریب به 

که اشتها دفعه قلت پایرد ا در معده است ی هسوءمزاج در فم معد اولتدبیر آن نماید از آن جمله د چون طبیب یا مریض سوءگرد

مزاج حار در جمیع معده باشد و به سربب آن بردن   ساد هضم بسو  دخانیت بود اگر سوءا فمزاج حار در فم معده باشد یاگر سوء

هریالس نیرز    ضرا یاسرت و  ر می شود و این مرض معروف بهالس اغتاا نمی نماید و غاا فاسد می گردد و روز به روز بدن الغ

راض گرده است و بول الدم و بول المده که ام دومگردد و  بان و سل میصال  مزاج معده نماید مود  باوگویند و چون معالج ا

اده به سو  آن بریزد و یرا در آن  رگی شکافته گردد و یا م   هاین ضعیف می گرداند قوت را به استفراغ ریم و خون اگر در گرد

و ریرم   مزاجی مرکب یا بسیط در آن به هم رسد یا در آن سنگ خشن سحج پیدا کند و نکایت بسیار نمایدخراج برآید و با سوء

مثانه است و یا سنگ خشن کره موضرع را      هقرح سومبان بدن و سل گردد و باو بسیار یا خون از آن سیالن یابد و این منجر

 چهرارم ابول و سل و دق گرردد  طول مدت بدن را بگاارد و منجر بحفر کند و به قوت الم و کثرت سیالن ماده و خروج مده و 

و سرعت نزول بول و گرمی مزاج گرده رطوبات را فانی می سازد و بدن را الغر می  ذیابیطس است که آن به سبب فرط عطش

هم رسند و به جهرت  خراجات عظیمه است که در متن یا حالبین یا مقابل گرده ب پنجمگرداند حتی که منجر به سل می شود و 

سحج  ششمت باقی نماند و سل گردد کثرت سیالن مده و صدید استفراغ جمیع بدن بدین طریق گردد و بر بدن گوشت و رطوب

امعاست که مزمن گردد و بدان قیام دم و مده به طول انجامد و بغاا منتفع گردد و به سبب اسخدا را و به جهت فرط تزجر قبل 

از هضم و به جهت ضعف قوت طبعی پس مود  باوبان و سل گردد چون از بیان متعلق این بمحث فارغ شدیم اکنون به ذکر 

حار فصد سرر رو     هراید و قوت قو  باشد بصورت آثار نزلعالج در ابتدا که هنوز خون باریم در سرفه بمی گردانیم عالج سل 

سلیق کنند و هرگاه که خون بند گردد و کنند و بوجود اسباب دیگر فصد با نمایند که نفع آن به تجربه رسیده و تدبیر حبس نزله
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طانی و قرص سرطان کافور  با عرق کافور دهند و بعد تمکن و غور قرحه اصال ریم آمدن گیرد درین صورت قرص طباشیر سر

م روز ی هعالجی نمی پایرد و جهت مانع بودن حرکت سرفه و تنفسی از اندمال جراحت کاا فی النبض الکبیر و بهتر آن است ک

پ و این تدبیر در حق شخصری اسرت   عالج تپ دیگر روز عالج قرحه کنند بلکه هر روز صبح عالج قرحه نمایند و شام عالج ت

پختره     هکه از رو نخست به طبیب رسیده باشد و غاا آش جو سرطانی دهند و اگر ضعف بسیار بود در آن پایچه برره و بزغالر  

شدید بود در آش جو عناب و تخم کاهو افزایند و هرگاه که اسهال و ورم اطراف و ضعف حرارت به شدت    هنوشانند و اگر سرف

وف والد علو  خان و حکیم اکمل خان و حب علو  خان و حب حکیم شریف خان هر دو جواهر دار همراه عرق شریر  باشد سف

تخرم     هچهار ماشه بیخ انجبار تخم خطمی خباز  هریم شش ماشه جوش داده صاف نموده شیر السوس اصلدهند بالجمله 

شیر مقشر یم ماشه طبا السوس اصلو یا ل کرده بدهند قوذا یم توله داخیاتخم کاهو هریم شش ماشه شربت ذ   هخرفه شیر

خطائی هریم نیم ماشه مغز تخم خیارین تخم بستان افروز کتیرا صمغ عربی هریم دو ماشه کرافور     هتخم خطمی زهر مهر

   هشریر  گاوزبران    هتخرم خرفره شریر      هتخرم کراهو شریر      هزعفران هریم دو سرخ کوفته بیخته بخورند و باالیش شریر 

شربت بنفشه خاکشی پاشیده بنوشند و گاهی سفوف ماکور همراه شیر بز یا عرق شیر به جهت سلول معمولست و  السوس لاص

سرطان محرق کتیرا صمغ عربی مغز تخم کدو مغز بادام تخم خطمی تخم بستان افروز گیرد بیخ انجبار کافور هریم نیم  ضایا

قوذا سرشته بخورند براالیش عررق کرافور بنوشرند کره در سرل و       شربت ذیاا سفوف نموده با ی هماشه کوفته بیخته قرص ساخت

هریم سه  طباشیریم ماشه صمغ عربی نشاسته کتیرا  وقتی که با سل تپ عفنی یار باشد کوکنار ایضامعمول است و  الدم نفث

هفرت ماشره کوفتره    ماشه تخم خرفه تخم خطمی خباز  هریم پنج ماشه مغز تخم خیارین مغز تخم کدو مغز بهدانه هریرم  

بیخته سفوف ساخته با شربت خشخاش بلیسند یا آب عناب و نیلوفر بخروند و لعوقات بخورانند و قرص سلطان همراه شیر خر و 

یا زن و یا بز داون نیز معمولست به شرطی که تپ عفنی نباشد و شیر زنان از پستان نوشیدن بسیار فائده می کنرد و اگرر ترپ    

ا سرطان پخته بیاشامند و ماءالشعیر سبزر به شربت خشخاش و سفوف سرطانات و شربت خشرخاش مرع   قو  باشد ماءالشعیر ب

مطبوخ و شرکر بدهنرد و    السوس اصلو  گاوزبانشربت انار شیرین و شربت کزبره البر و انار شیرین به آب خطمی و گاه به آب 

ت بوعلی سینا است و اگر از آن تنگی نفس پیردا شرود   کثرت استعمال گلقند تازه حتی که نان خورش نیز همین باشد از مجربا

تخم خرفه و شرربت     هبلعوقات بارده تدارک نمایند و سفوف سرطان نیز مفید است و اگر گلقند حرارت زیاده کند به مثل شیر

ینرد و غرر    انار تسکین سازند و اگر حرارت قو  باشد کافور یم سرخ افرایند یا قرص کافور یرا طباشریر کرافور  اضرافه نما    

السمم را در آب گرم حل کرده و به شکر شیرین ساخته هر روز چند بار جرعه جرعه نوشیدن از محربرات قرشری اسرت و یرا     

خاکستر سرطان در شربت خشخاش آمیخته بلیسند و باالیش سر پشم ماهی در آب گرم حل کرده با نبات بنوشند و پنیرر ترازه   
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   هغایه از جمله عالج این مرض است و غاا شوربا از گوشت بز و بزغاله و جوجر بی نمم خوردن هم مناسب است و اصال  ا

مرغ و پاچه کنند بالجمله به تدبیروق و منع نوازل پردازند و حبوب مسکن سعال در دهان دارند و لعوقات سعال دهنرد و قررص   

س تنگ شود شربت بنفشه و زوفا سرطان کافو  و حبوب سعال و شربت خشخاش هنگام شدت سرفه نیز مفید است و اگر تنف

و خشخاش که در آن قرص طباشیر کافور  یا گل ارمنی یا جز آن آمیخته باشند بدهند  االس حبو اگر شکم نرم گردد شربت 

 گاوزبانو اگر قبض افراط کند یا حاجت استفراغ گردد نقو  یا طبیخ عناب و سپستان و گل بنفشه و نیلوفر و خطمی و خباز  و 

آن با شیر خشت و ترنجبین و مغز فلوس و روغن بادام بیاشامند و درین مرض قبض بهتر از این است و تخم خشخاش و مانند 

که اسرتعمال   بدانندسفید بنفشه خشم صمغ عربی کتیرا نشاسته به لعاب بهدانه حب ساخته در دهن دارند و آب آن فرو برند و 

ور  و گلقند به انحا  شتی درین مرض معمول است چنانچه برا  قرص طباشیر کافور  و قرص سرطان و قرص سرطان کاف

انره  یره کراهو شرره مغرز تخرم هند    یش السوس اصلره یوشمسلول با تپ محفنی قرص طباشیر کافور  به گلقند آفتابی سرشته 

ول شرش ماشره   اسرپغ ش ماء القر  ده توله یا قرص سرطان سوده بگلقند سرشته بخورند باالیا قوذا خاکشی بدهند و یشربت و 

ره از  بهدانه جوشانیده شیره خرفه شری خطمی خب السوس اصلا قرص سرطان کافور  سوده بگلقند سرشته و یده بنوشد و یپاش

ن کوفته بارتنگ یاریکاهی خرا هر مهره و یده بنوشد و گاهی بجا  خرفه بارتنگ و بجا  کتیرا سوده پاشیلوفر کتیکاهو شربت ن

خرفه    هبادیان شیر   ههمراه شیر ر کافور  بگلقند سرشتهیا قرص طباشیشود و یرا کرده میکت بجا  خطمی و کاهو و خرفه و

نه می افزایند و یا قرص طباشریر ملرین بره گلقنرد و     مغز تخم هندیا   هبدهند و گاهی شیریاقوذا خاکشی لعاب بهدانه شربت ذ

خیارین عوض کاهو و قرص گلقنرد     هی و گاهی شیرکاهو شربت به زور  خاکش   هبادیان شیر   هشیر السوس اصل   هشیر

لعراب   السروس  اصرل    هخرفه شریر    هبه رعایت صرف ادرار کرده می شود و یا قرص طباشیر کافور  به گلقند بخورند و شیر

ن کتیرا بادیا   هخیارین شیر   هکاهو شیر   هشیر الثعلب عنب   هقوذا بنوشند و گاهی شیرخطمی شربت ذیا   هبهدانه شیر ماد

   هتخم خرفره شریر     هقوذا دو توله سرشته باالیش شیراشیر چهارماشه سوده به شربت ذیاشود و یا قرص طب سوده افزوده می

تخم خطمی شیره سل السوس هریم چهار ماشه عرق شیر چهار توله شرربت نیلروفر دو      هتخم کاهو هریم شش ماشه شیر

تخم خیارین افزایند نه اگر قبض منظرور باشرد      همغز تخم هند یا نه شیر   هشیر توله بدهند و اگر تسکین زیاده مطلوب باشد

در سل بانزله و سرفه و تپ گدا  قرص طباشیر کافور  به شربت خشخاش یم توله سرشته  ضایابارتنگ اسپغول زیاده کنند و 

توله با شرربت خشرخاش دو تولره و لعراب     دو توله شربت بنفشه دو  الثعلب عنبخیار شو  دوازده دام عرق  بلیسند باالیش آب

خشخاش نه ماشه خرورده براالیش لعراب       هبهدانه دو ماشه بنوشند باز قرص سرطان عوض قرص ماکور و بجهت شام خمیر

بیخ انجبار دو ماشه عررق شراهتره سره تولره        هخیارین شش ماشه شیر   هبهدانه دو ماشه لعاب تخم خطمی چهار ماشه شیر
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عرق بارتنگ هریم سه توله خاکشی شش  الثعلب عنبتوله عرق گاوزبان عرق  یکنیمشربت خشخاش هریم  شربت کزبره البر

لعاب بهدانره عررق    الثعلب عنب   هشیر السوس اصل   هماشه پاشیده بدهند بازو یا قوذا دهند و اگر تپ عفنی مرکب گردد شیر

مویز منقی سپسرتان خطمری    الثعلب عنبر دو توله باز منضج نبات بدهند روز چهارم قرص طباشیر هلین شربت دینا الثعلب عنب

هلین افزایند بعده خیرارین کوفتره تخرم     طباشیرو عرق بادیان جوشانیده گلقند آفتابی دهند باز قرص  الثعلب عنببعرق  خباز 

بت دینار دو تولره  خیارین شش ماشه گلقند دو توله باز شر   هچهار ماشه شیر السوس اصل   هخطمی گل بنفشه جوشانیده شیر

باز منا  مکی افزایند و اگر صاحب زکام و نزله و سرفه حار دائمی را اول خون به قی و نفث از معده و صدر به سربب شرکافتن   

حمی عفنی عارض شود اول از فصد باسلیق خون نیم پا و گرفته مسکنات دوم و حابسات نزلره و   دهن عروق آید و بعده سل با

   هتخم بستان افرروز شریر     هکاهو قرص کهربا با آب بارتنگ تازه شیر   هظ شش مثل لعاب بهدانه شیرملینات صدر بنابر حف

اندک تدبیر زائل شود و این حالرت رو   و ببیخ انجبار بکار برند بعد حبس خون اگر پس از چند روز باز عوارض نزله بظهور آید 

رو نمایرد مراءالقر  دهنرد کره در دق و سرل و       الردم  نفثنوازل و  است و بعد از آن تپ ماد  عفنی دیگر الحق شود و سعال و

ذیانبطن معمول است و در تپ مرکب از صفرا و بلغم اگر صفرا غالب باشد ماءالقر  و ماءالخیار و آب هندوانه و اگر بلغرم غالرب   

باز اگرر عروارض تخمره    باشد آب کاسنی عروق به شرطی که سرفه نباشد مگر آنکه سرفه به مشارکت جگر باشد معمول است 

حل کرده معالجه تخمه نماید بعده جهت تپ عفنری مسرهل    الثعلب عنببعرق  ظهور نماید ماءالقر  موقوف نموده به مثل گلقند

خفیف که باسل و دق چون حمی عفنی ملحق می شود معمول است بدهند به این طور که اول دو سه روز جوشانده با شیرجات 

در عرقیرات   پرسیاوشران  الثعلرب  عنرب خطمی خباز  جو مقشر مرویز منقری    السوس اصلنفشه نیلوفر معموله داده به عده گل ب

بنفشه مری افزاینرد و در مراءالقر  و       ههند و گاهی خمیرن گلقند روغن بادام داخل کرده بدترنجبی خیارشنبرجوشانیده فلوس 

ت معده تا ماءالقر  معده را خراب نکند و جو مقشر مسکن عرق بادیان می دهند ماءالقر  برا  حرارت تپ و عرق بادیان به رعای

ریه و دق و درد سینه و مضر معده و مصلح آن گلقند است اما در حال قبض نباید و اونچه نفاخ    هغلیان دم و صفرا و نافع قرح

شرت شرام پرال و یرا     یا در مسهل دوم عناب شاهتره می افزایند غاا در میان مسهالت دو سرپهر آب گو  ولا است و گاهی روز

 الثعلرب  عنرب کهچر  و روز دوم مسهل تبرید شیرجات معموله و لعاب بهدانه و عرق شاهتره عرق نیلوفر عرق بید ساده عررق  

و گاهی سفوف است گلو بادیرا   البر کزبره البر و گاهی شربت خشخاش و یا قوذا و گاهی شام شیرجات و لعابات با شربت کزبره

اگر تپ ماد  دفع شود به عالج مخصوص سل پردازند و اگر از مسهل گرمی مستولی و یبوست غالب قوذا دهند بعد سه مسهل 

 السروس  رب قوذا سرشته و یرا ذیا گردد عرق شیر ماءالقر  و آب تربوز غاا آش جو و فیرنی خشخاش دهند و سفون است گلو با

قوذا سرشته همراه لعاباف و شریره هرا و عرقیرات    ایایغال مغز بهدانه کوفته بیخته بصمغ عربی کتیرا سنت گلوشکر  ت طباشیر
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طباشیر هریم یم ماشه مغز تخم کدو چهار ماشه ابریشم مقرض سه  گاوزباندهند و اگر در حواس انتشار و نماید مروارید گل 

فور مقشر دو ماشه کتیرا مغز تخم خطمی نیم نیم ماشره گرل سررخ دو ماشره کرا        هماشه سیب سبز سوده نیم ماشه تخم خرف

م عدد به شربت انار شیرین سرشته بخورانند بعد آن دوا بیاشامند و هرگاه نوبت ی هر  قیم ماشه مشم یم سرخ ورق نقروقیص

 السروس  اصرل    هابتدا تدابیر معموله از سفوفات همراه شیره جات و غیره مثل شریر  ایضابابول رسد به عالج تپ دق پردازند و 

نه سوم روز عروض  هندیا   هم روز شیرکاهو صمغ عربی کتیرا سوده شربت نیلوفر دهند دو   هعناب شیر   هعناب شیر   هشیر

خرفه چهارم روز قرص طباشیر کافور  سوده پاشیده بدهند و به جهت آخر روز سبوس گندم شش ماشه بهدانره دو     هآن شیر

صربح متضرمن برر       هه بنوشند فائده نسرخ ماشه تخم خطمی چهار ماشه سپستان یازده دانه نبات دو توله جوشانیده بطور قهو

جالیه و منقیه برا  اعانت نفث است اگر هوا بارد باشرد و     هقهوه به ادوی   همصلحت تسکین و ترطیب و تکثیف است و نسخ

نرد  چهار ماشه سوده به گلق طباشیرطبیعت بر نفث قادر نبود طبیخ منقیات باید داد واالشیرجات مرطبه و منقیه بدهند باز قرص 

   هچهار ماشه شربت و یا قوذا باز آب کدو  مشو  شریر  السوس اصل   هخرفه شش ماشه شیر   هآفتابی دو توله سرشته شیر

و یا قوذا صمغ عربی کتیرا سوده پاشیده دهند و اگر با اسهال باشد به سفوفات قابضه اصال  کننرد و   السوس اصل   هکاهو شیر

   هشیر السوس اصل   هماشه صمغ عربی کتیرا هریم نیم ماشه سوده بخورند باالیش شیرهریم  االخوین دمکهربا مغز بهدانه 

خشخاش صرمغ عربری      هکاهو شیر   هخطمی شیره خباز  نبات یم توله بنوشند بعده ریشه خطمی بهدانه جوشانیده و شیر

ند بعده بارتنگ یان افزایانه ریره مغز هندیش الثعلب عنب   هنانخواه بریان شیر   هکتیرا سوده بارتنگ تخم ریحان نبات بعده شیر

شربت به شیرین صمغ عربی  الثعلب عنبره یشره خرفه یان شیانه بریره مغز هندیش السوس اصلره یل سوده بآب پخته شیدانه ه

   هخیرارین شریر     هالمسرم برا رد سرشرته شریر    یند بعده قرص سرطان سوده بره دواء سوده پاشیده بازوفا  خشم سوده افزا

چهار  الثعلب عنب   هنبات اسپغول پاشیده بنوشند باز گل ارمنی سوده باز شیر الثعلب عنبکاهو عرق بادیان    هشیر السوس اصل

برا  حبس خون و اسهال و التحام زخم شش و بره تخفیرف آن و صرمغ     االخوین دماول کهربا    هماشه افزایند فائده در نسخ

خطمی غیره می دهند و نانخواه    هاز ضرر قبض موقوف کرده ریش االخوین دمانی کهربا ث   هعربی کتیرا برا  اغرا و در نسخ

لرزج کره باعرث آن اسرت و        هچرگ درد سینه و تقطیع مرد    هبرا  اصال  معده که از شیرجات فاسد شده باشد و برا  تنقی

یعت تبدیل آنها کررده مری شرود و    غرض کلی از جمیع نسخ ها تنقیه چرک شش و حبس اسهال است و برا  موافق آمدن طب

کاهو هریرم چهرار      هشیر السوس اصل   هاگر اسهال چهار پنج نوبت و درد اعضاء و نبض صلب دقیق ضعیف باشد شیر ضایا

   ههیل سوده به آب پخته لعاب ریشه خطمی شیر   هماشه لعاب بهدانه سه ماشه نبات توله خاکشی شش ماشه باز بار تنگ دان

 هتخم کاهو لعاب اسپغول هر یم شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشره زهرر مهرر      هشیرین تخم ریحان باز شیر خرقه شربت به



333 

 

خرفه شربت خشخاش زهر مهره بعد چنرد روز     هشیر السوس اصل   هم ماشه دهند چون سرفه بسیار باشد لعاب بهدانه شیری 

سرشته تناول نمایند و شیر بز آهن تاب نبات توله خاکشی  المسم باردءکافور  سوده به دوا طباشیرتسکین صفرا نموده قرص 

قوذا سرشرته  شیر کافور  به شربت ذیاند و شیر موقوف کنند باز قرص طبابدهند و اگر از نوشیدن شیر قی شود عرق بادیان ده

بارتنگ پاشیده دهند و تخم خرفه بدهند و به جهت شام لعاب بهدانه عرق بارتنگ و یا قوذا    ههیل شیر   هدان   هباالیش شیر

در سل با اسهال سفوف الطرین بره روغرن برادام      ایضاصبح دواءالمسم بجا  دیاقوز کنند و    هاگر ضعف زیاده باشد در نسخ

قوذا کهربا سوده پاشیده دهند ترکیب تخم کاهو ذیا   هبیخ انجبار شیر   ههیل سوده به آب پخته شیر   هچرب کرده بارتنگ دان

و کهربا سروده کرالم و    دمو ات برا  مطلق اسهال است که تقویت باشد و شیرجات برا  اسهال ذوبانی نسخه سوا  شیرج

معمولست در ابتدا حرب جردوار بره سربب      دمو و نزف الدم و در اسهال  الدم نفثقرص کهربا می دهند که بخصوص به  ضایا

ی از لوازمات است و اگر قروت مسراعدت نکنرد پریش از     در انتها  سل و دق اسهال ذوبان انتباهحبس نزالت نیز فائده می کند 

اسهال می میرد و به تجربه معلوم شده پس اگر اسهال عارض بود بزود  تمام در حبس آن کوشند به دادن قرص خشخاش و 

 غیره و دیگر قابضات و اال به هالکت می رساند کاا فی العشره الکامله و گاهی از قبض در آخر سل به سربب جرنس بخرارات   

قرحه ضرر در حواس خمسه پیدا می شود و چون اسهال می گردد زائل می شود و اکثر تراکیب شیر که دریرن مررض معمرول    

تالیف والد علو  خان و حب غر  السمم و حرب جرواهر کرافور     حب استعمال  ضایااست در طریق دادن شیر مسطور گردد 

یاقوزا ترالیف حکریم   خشخاش و ذ   هزوکائی و خمیر   هل نسختالیف حکیم شریف خان و حب حکیم میرزا ابراهیم و حب سعا

علو  خان و روغن مشروب و سفوف خشخاش و سفوف صندل در تالیف حکیم شریف خان و سفوف تالیف حکریم میرمحمرد   

شیر معتدل تالیف علو  خان شاذنج تألیف حکیم مومن و قرص طباهاد  و شربت فریادرس و قرص خشخاش و کافور و قرص 

نزلی و سلی بی نظیر است    هسل و لعوق سل و طباشیر و لعوق خشخاش حکیم میرزا ابراهیم و لعوق که در امر سرف و قرص

و مسهل سلول و معجون مجرب و مخر  و یاقوتی نافع مسلول در این مرض نافع است حسب حاجت هرکدام از ایرن تراکیرب   

درم اسپغول سه درم در یم رطل آب بجوشانند چون نصف بماند  که مطلوب باشد بعمل آرند و اگر خشخاش سفید نیمکوفته ده

لعوق آرند و خشخاش سیاه و صمغ عربری هریرم دو درم سرائیده و بیامیزنرد و یرم تولره بخورنرد         بقوامیم رطل قند سفید 

ریه است و    هسهل و برا  سلول از مجربات حکیم اسمعیل خان است و نوشیدن گل طتانی و دو مثقال نیز نافع قرح   هنسخ

هریم سه درم کوفته بیخته قدر حاجت دادن نیز سرفه و  السوس اصلم درم و کتیرا صمغ عربی ی  هکها را و سه بدستور برآورد

هند  برا  سرل نرافع      هجوشانیده با نبات دادن صاحب تکمل السوس اصلسل و دق را سود دارد و کاا گلو  سبز برگ بانبه 

تخم اسفاناخ مجرب است و کاا مداومت شرب روغن کنجرد و بره قرول سروید  برر رو          هرنوشته و گویند که استعمال شی
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سرطان بالخاصیت مفید و    نافع سل است و شرب شیر خرنجاکسترا کاغا مصر  سوخته به آب مطبوخ سرطانات نهری هسوخت

ریه است و خروردن گوشرت      هفع قرحبا دروج و بیخ علیق هر واحد نا و مرو الطیب سنبلصمغ عربی و نشاسته و گل ارمنی و 

بسط و گوشت قنفا و شرب پوست بیخ گاوزبان هر روز نیم مثقال به ماءالشعیر نیز مفید و شرب شیر خر و حسروء از آرد نخرود   

به ماءالشعیر مبرز نرافع   مثقال یمسفید و شیر میش یا بز ساخته مجرب خود نوشته و رب انجبار پنج درم و یا از پوست بیخ او 

ریه صحت یافت و کالم و تر  کلیه و شرانه از آن شرفا      هل است و غانقی گفته که به رب انجبار زنی بعد ده سال از قرحس

صدرا نافع است و خوردن مومیائی نیز مفید گفته اند قانون    هاو سل و قرح دمو یافتند و به قول مالقی بخور سرگین خرگوش 

ایت جانب ترطیب و تبرید و بدل تحلیل و تقویت اعضا  رئیسره ضرورسرت و در   چون سل را تپ دق الزم است پس دروق عن

مجففره مرانع نفرث و       هفیف است و لیکن و چرون اکثرر ادویر   قرو  به تج   هجفیف زیرا که معالجسل رعایت ترطیب مع الت

برارده     هشش می شوند و ادوی بنفشه اکثر تلیین و ترطیب قرحه می سازند و مانع التحمام زخم   همرطب   هضاردق اند و ادوی

باید که عالج سرفه حمی را که الزم قرحه است می افزایند پس می    هحار   هصرف نفوذ در موضع جراحت نمی کنند و ادوی

اشتراک نمایند به تخفیف با تنفیث صدید و ترطیب و به ترید با تسخین لطیف که جال  قرحه نیز حاصرل  درین صفات ادویه ب

ست که مبردات سررفه قاطبره حمیرت اروا  و مخررب     و اشتها را خراب کند و ظاهرشیرجات بسیار دهند که معده آید نشود که 

گفته اند کره قرانون    ضایاحرارت غریز  اند به مقدر و اجتناب ضرورست لهاا گلقند را با قرص کافور ترکیب کرده می دهند و 

مثل طباشیر گل ارمنی زعفرران افیرون      هی باید چنانچه بادوییکی به تخفیف م   هکلی در عالج سل آن است که برا  قرح

کهربرا و سریشرم مراهی و سررطان و هرچره       االخروین  دمبستان افروز کافور و دیگر التحام به مثل صمغ عربی کتیرا نشاسرته  

تا جالد تنقیه چررک  خطمی خباز  و غیره باید کرد  السوس ربمثل بهدانه باید کرد و دیگیر تنفیث و اغراب صمغیت داشته باشد

به سهولت حاصل شود و سرفه رو به کمی نماید و گاهی جهت تقطیع چرک و تقویت معده مثل بادیان و غیره داخل باید کرد و 

شیرجات مرطبه مثل مغز تخم کدو دهند یا نه و خرفه محض برا  تسکین حدت حرارت و تعادل مجففات باید داد لیکن نه به 

خشخاش برا  حبس نزالت ضرورت دارند و بدانند که در غاا    هکاهو و شیر   هحاصل نشود و شیر افراط تا ترطیب در قرحه

در برال   ضرا یایم حکرم دارد و     هعنی بهند  پخته صاحب سرفه و سل و دق را نافع است و کالم تورئی و کدود تندی  هبامی

هم پخته می دهند و نان وقتی جائز است که مریض قو   دهند اکثر مریضان را نان نمی دهند بلکه ماش و برنج جدا جدا یا با

 .بود و او را اسهال نباشد

 ستذکر بعض ادویه مرکبه که در مرض سل معمول

است تخم خشخاش سل باشد بیعدیل    هکه به جهت سرفه و سل و نزله حار و نفث خون و ریم که از قرح ب غر  السممح
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هریم و ماشه  السوس ربمقشر غبار آسیا عز  السمم تخم خطمی گل گاوزبان  ال کتیرا مغز بادامسفید صمغ عربی شکر قیف

مغز تخم کدو  شیرین تخم کاهو مقشر هریم سه ماشه افیون یم ماشه زعفران نیم ماشه کوفته بیختره بره لعراب بهدانره و     

زهر مهره سوده کات عدس سازند و یم دو حب صبح و شب بدهند حب سل سنگ جراحت ست گلو    هاسپغول حبها برابر دان

هرر واحرد    السروس  رب االخوین دمسفید کتیرا صمغ عربی منفز بهدانه نشاسته تخم خشخاش سفید تخم خطمی مغز تخم کدو 

که به جهت سرفه و سل  دیگرب بندند و درصورت شدت تپ کافور یم ماشه داخل کرده می شود یم درم افیون یم ماشه ح

م خشخاش سفید مغز بادام مقشر افیون مساو  باریم سائیده به لعراب بهدانره جهرا    مجرب است نشاسته صمغ عربی کتیرا تخ

 االخروین  دمو سل تألیف والد حکیم علو  خان کافور قیصور  نیم دانگ طباشیر پوست بیخ انجبار  الدم نفثسازند حسب برا  

یم دانگ مغز تخم کدو  شیرین مغز صمغ عربی کتیرا سرطان سوخته گل ارمنی هریم  مغسولکهربا مروارید ناسفته شاذنج 

م شربت است نرو  دیگرر   ی هتخم خرپزه هریم دو دانگ به لعاب اسپغول لب ها به قدر مونگ ساخته به ورق نقره پیچند جمل

ت رهرانی  مختر  حکیم علو  خان که در سل با اسهال معمولست مروارید ناسفته کهربا صندل سفید لعل یراقوت رمرانی یراقو   

 مغسرول مغز بهدانه نشاسته شادنج  االخوین دمشیر ابریشم مقرص سرطان سوخته پوست بیخ انجبار مهره طبا یاقوت سفید زهر

ثیث گل داغستانی گل ختوم گل طرا التیس لحیه   هعصار مغسولبه سد سوخته اقاقیا   السوس ربصمغ عربی کتیرا  االس حب

مقشر هریم سه ماشه افیون زعفران هر واحد یم سرخ کافور ی هر واحد یم ماشه مغز تخم کدو مغز تخم نیارین کاهو  ارمن

تألیف حکریم شرریف خران     ضایاقیصور  یم ماشه به لعاب اسپغول و بهدانه سرشته حبها به قدر مونگ سازند شربتی دو درم 

 السروس  برشب سبز کهربا کافور هریرم یرم درم   بخطائی بغل    هاقوت رمانی زهر مهری  هجهت منافع ماکور مروارید ناسفت

بریخ   مثقال یمهر واحد  گاوزبانصمغ عربی کتیرا نشاسته گل نیلوفر سرطان سوخته طباشیر کو کنار تخم خشخاش سفید گل 

انجبار صندل سفید گل ارمنی هریم نیم مثقال زعفران یم دانگ به لعاب به دانه سرشته حبها به قدر غدس سازند شرربتی از  

ا  سل بسیار خوب است سرطان سوخته ده درم صمغ عربی گرل قبرسری خشرخاش    که بر سفوف سرطانیم درم تا دو درم 

گاوزبان و نبات برا  تقویت قلب و تسکین سعال و به ماءالشعیر و بعرق  سفید و سیاه هریم پنج درم کتیرا سه باریم بسایند و

ال کنند شربت این ترا دو درم  شربت خشخاش برا  تسکین تپ و سرفه و باشیر خر برا  تقویت و ترطیب بدون و قرحه استعم

حار و سل و سعال و خشونت صدر معمول خشخاش سفید پنج درم تخم خرفه مقشرر سره      هکه در نزل سفوف خشخاشاست 

بهدانره مقشرر    مثقرال  یرم بریان تخم خطمی مقشر تخم خباز  کتیرا هر واحد دو نیم درم طباشیر    هدرم صمغ عربی نشاست

ته بیخته شربت دو مثقال با شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز تازه و در بعضی نسخه شکر متغرال  هریم دو مثقال کوف السوس رب

عوض تخم خطمی و خرفه نوشته و پنج درم تخم خشخاش سیاه افزوده مولف برا  تقویت قلب باضافه دو درم مروارید سروده  
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و اسرهال   که جهت سل و دق و سررفه  ست گلوف سفوا و به سد محرق اضافه کنند بعمل آورده و اگر در سرفه خون آید کهرب

هریم دو ماشه صمغ عربی سرطان نهر  سوخته هرر واحرد یرم ماشره      گاوزبانشیر است گلو تخم همواره بعمل می آید طبا

کره در   سفوف غر  السممهیل نیم ماشه کو کنار دو سرخ کوفته بیخته با شیر زن یا خر یا بز چند روز متصل بخورند    هدان

انیسرون   السروس  ربمروارید کهربا غر  السمم عود صرلیب   االخوین دمول و مدفوق ید بیضا دارد پوست بیخ انجبار حق مسل

بریان صمغ عرق کتیرا مغز بادام مقشر هر واحد نیم مثقال افیون زعفران هریرم سره قیرراط کرافور        هسرطان سوخته نشاست

وز یم حصه ماشیر خر یا بز وقت صبح و حصه دوم با عرق بارتنگ هر ر   هقیصور  ربع مثقال کوفته بیخته هفت حصه نمود

 طباشریر دیگرر     هبیخ انجبار نیز وقت سه پهر عمل آرند و در نسخ   هوقت شام دهند و اگر خواهند قدر  لعاب بهدانه و شیر

ون داخل فروراک  گل ارمنی هریم نیم مثقال زیاده است و پوست خشخاش نیم مثقال عوض افی مغسولمغز تخم کدو شاذنج 

 الدم نفثتألیف حکیم شریف خان برا  سل و  ضایادو درم صبح و کاا شام به آب برگ بارتنگ و آب برگ بیدم هریم ده درم 

گل داغستانی گل ارمنی صمغ عربی اقاقیا هر واحد یم درم افیون نیم درم زعفران نیم ماشه مصطکی دو  المسم طباشیر غر 

شرربت  تخم کاهو دو درم نبات یم درم کوفته بیختره سرفوف سرازند     کمثقالی هسرطان سوختماشه کافور قیصور  یم ماشه 

صندل سرفید خرود صرلیب     گاوزبان بانی و حمیات آمنه مجرب بس وارطب و ی   هحار و سل و سرف   هکه برا  نزل فریادرس

یز منقی بیست و پرنج عردد تخرم    بادیان تخم خطمی گل نسرین هر واحد یم توله مو السوس اصلسیاوشان هریم دو توله پر

خشخاش دو توله پوست خشخاش بیست و پنج عدد قند سفید یم آثار همه ادویه را در یم آثار آب شب تر نمایند صبح جوش 

تولره و   کنریم یود صلیب و بادیان مطرو  اسرت و وزن مرویز منقری    ده بدستور شربت سازند و در نسخه دیگر خداده صاف نمو

بزغالره     هچر خر چهار آثار شیر بز که در آن پاکه جهت مسلول و مدقوق معمول است شیر  عرق شیرپوست خشخاش دو توله 

ب کاسنی مروق آب هندوانره  پخته باشند چهار آثار آب لیمون شیرین آب کسیر و آب خرفه ماءالقر  ماءالخیار هریم سه آثار آ

وفر هر واحد نیم پا و خاکشی پا و آثار صندل سرخ سه توله صندل سفید گل نیل   همروق هریم دو آثار هیل لوا اراد ا لمیآب 

نبات دو آثار عرق کشند و در نیچه کافور قیصور  پنج ماشه به پارچه بسته آویزند نو  دیگر تالیف حکیم کبیر علی خران مغرز   

دلین خشرم صرن   کشرنیز کنپ بیرد مغرز تخرم تربرز      گاوزبانتخم کدو  شیرین تخم خیارین تخم خربزه تخم خشخاش گل 

صمغ عربی کتیرا هریم سه توله گل نیلوفر توله تخم خشخاش سیاه پنج توله خاکشی شش توله آب بررگ خرفره    الثعلب عنب

آب برگ بارتنگ آب تر بر آب لیمون شیرین و کدو و خیار و پزویه و کسیر و مقشر نبات سفید هریم نیم آثار گل گربرل پرا و   

ماشه کافور سه ماشره   یکنیمساده عرق نیلوفر هریم دو آثار شیر بز پنج آثار و زعفران آثار تخم پزدیه نیم پا و گالب عرق بید 

معمول برا  مسکول طباشیر کتیرا صمغ عربی  قرص سرطاندر فی بسته بدستور عرق کشند شربتی از هفت توله تا پانزده توله 
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با هریم دو درم گل سررخ گرل مختروم گرل      کهر گاوزباننشاسته تخم خشخاش مغز تخم خباز  مغز بهدانه مغز بادام مقشر 

 السروس  ربمقشر مغز تخم خطمی هریم چهار درم مغز تخم بادرنگ  السوس اصلدرم تخم کاهو سه ارمنی بزر قطونا هریم 

قطونا را به آن آمیخته به آب انار شیرین بسرشند و ا غیر از بزرقطونا بکوبند و بزرسی درم همه ر هریم پنج درم سرطان سوخته

جهت سرفه و سل و ترپ محرقره و   قرص سرطان کافور   یکمثقالها ساخته بر پشت غربال نهاده خشم کنند شربتی  قرص

هریرم پرنج    السروس  ربو  السروس  اصلدق بسیار مجرب صمغ عربی گل سرخ طباشیر شکر طبرز و کتیرا هریم چهار ماشه 

تخم خیارین مغز تخم خرپرزه هریرم نره ماشره     ماشه نشاسته تخم خرفه هریم هفت ماشه مغز تخم کدو تخم خشخاش مغز 

م توالره  ی  هتخم کاهو سه ماشه صندل سرخ صندل سفید صندل زرد هریم دو ماشه کافور قیصور  یم ماشه سرطان سوخت

حکیم میرزا ابراهیم نوشته که به این نسخه کسانی که به مقردمات   لعوق خشخاشکوافته بیخته به لعاب اسپغول قرص سازند 

 السروس  اصلهریم پنج مثقال هادیان غر  السمم  پرسیاوشانبودند خالصی یافتند ایرسا زعفران اسطوخودوس سل رسیده 

هفت مثقال تخم خشخاش بیست مثقال تخم اسفاناخ زوفا  خشرم هریرم دو مثقرال     گاوزبانگل خطمی هریم سه مثقال 

گبین سفید پنج مثقال فانیا صد مثقال نبرات  نمقشر عناب سپستان هریم سی عدد گزپوست خشخاش پانزده مثقال مغز فندق 

نزلی و سلی معمول اسرت     هکه در سرف لعوقسفید یم صد پنجاه مثقال بدستور مقرر لعوق سازند و دو مثقال آب گرم دهند 

 هریم چهار السوس ربمقشر گل سرخ گلقند شکر تیغال  السوس اصلعناب بست دانه مویز منقی چهل دانه انجیر زرد پنج دانه 

کوکنار هریم دو توله گل زوفا یم توله صمغ عربی کتیرا تخم خشخاش هریرم پرنج تولره تخرم      پرسیاوشانتوله گل بنفشه 

م دام شهد خالص نیم سیر نبات سفید یم نیم سیر ترنجبین پنج تولره اول  ی  هخطمی دو ماشه تخم خباز  دو نیم ماشه بهدان

اجزا جوش دهند وقتی که از دو سیر آب نصف بماند ترنجبین مالیده صاف کرده  از چهار توله اسپغول لعاب برآورده در آن جمیع

آرند معجون برا  شخصی که سل و تپ و سوزش اطراف و خفقان داشرت قائرده کلری     بقوامنبات و شهد خالص داخل ساخته 

تخم خرفه مقشر  سوسال ربنموده مغز تخم کدو  شیرین مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخم کاهو مقشر مغز تخم خیارین 

خطرائی سروده      هزهر مهرر  گاوزبانهیل طباشیر گل سرخ گل نسرین گل گاوزبان    ههریم دو درم نشاسته صمغ عربی دان

کراو  قروام   بعررق   صندل سفید سوده هریم یم درم زعفران نیم درم کافور ربع درم ورق نقره نیم درم قند سفید پرانزده دام 

مسلول و مدقوق و قابض است مروارید ناسفته به سد سرخ کهربا  شمعی صمغ عربی طباشریر   نموده معجون سازند مفر  نافع

هریم پنج درم مغز تخم خیارین صندل سفید سوده پوست بیرون پسته گل سرخ گل ارمنی هریم دو درم کشرنیز   السوس رب

خطائی سروده هریرم یرم درم       هتخم خشخاش بریان زهر مهر یکمثقالبریان گل نیلوفر هریم    همقشر بریان تخم خرف

به جهرت سرلول مرواریرد ناسرفته      ضایاهر واحد یم نیم چند ادویه بدستور معجون مرتب سازند  االس حبشربت سیب شربت 
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مقشر مغز تخم کردو  شریرین هریرم دو درم تخرم        هکهربا طباشیر سرطان سوخته به سد سوخته صدف سوخته تخم خرف

خشخاش سفید هریم یم درم گل گاوزبان ابریشم مقرض پوسرت انجبرار    السوس رب کاهو  مقشر صندل سفید صندل سرخ

هریم دو درم کافور نیم درم عنبر اشب نیم مثقال رب سیب شیرین بست مثقرال رب بره شریرین نبرات سرفید       مغسولشاذنج 

پ تیزونمی عفنی براد   بوست و جحاف در بدن سلول به هم رسد و تی ههریم دو مثقال طریق دادن شیر بدان که در زمانی ک

 بسیار فزونی عفونت پایر نبود و مرضی دیگر ضرر ریابنده از شیر نباشد و مریض را از شرب شیر اسهال   هنباشد و در بدن ماد

نموده باشد به دادن شیر متوجه شوند و اوفق الیان شیر زنان است پس شیر خر پس شیر بز خصوصاً به جهت قبض که در شیر 

نفث نماید لیکن در آن تعزیه نیست و در شیرینش و گاو غلظ  لینیز از آن جمله است که تنقیه و تسه سپ مادهبز است و شیر ا

است و اگر مریض بر مکیدن شیر از پستان انسان و حیوان قادر باشد موافق تر بود و باید که شیر دار جوان صحیح البدن معتدل 

یم زن کفایت نکند از دو یا سه بگیرند و غاا  آن زنان جیدنیکو باید و شریر  المزاج باشد وزن لحیم باشد نه شحیم و اگر شیر 

ایشان صاف و بهتر باشد و اگر شیر زن یا بز خواهند داد باید که چهل روز بر زادن او گاشته باشد و اگر شریر خرر دادن منظرور    

ل برگ بارتنگ و بید و برگ سریب و بره   باشد گاشتن چهار یا پنج ماه شرط است و علف حیوان مطلوب از مالت و قابضات مث

و و بررگ  و کاسنی و عصی الراعری و عوسرج و کراه    کشنیزامرود و برگ سپستان و اطراف انگور و علیق و خباز  و خطمی و 

قرحره برود علرف او از حاشرا و کاسرنی         هخرفه و پالم و خیار و با درنگ و تربز و جو باشد و اگر مقصود تنفیث و جال و تنقی

و قیصوم و افسنتین و عند قوقی بلکه ازتیو  و سبوس جو نمایند و نظر دارند که حیوان را علف  و درخت بادیان و شیح ائیصحر

نیم گوارد و نشان گواریدن علف آن است که سرگین او سخت گنده نباشد و در خشکی و تر  معتدل باشد و اگر سخت گنده 

شم باشد آب و گیاه او زیاده نمایند و هرکه مشغول به نوشریدن شریر گرردد    بود اندک از آب و گیاه او کم کنند و اگر سخت خ

   هواجب است که در آن رعایت سائر تدابیر و شروط نماید واال اگر در یم شرط خطا افتد موجب بالل و باعث وبال گردد و پیال

گرم باشد بنهنرد و شریرده را نرزد بیمرار      چینی سفید یا نقره و یا آبگینه از آب مکر رشسته وقت دوشیدن در ظرفی که پر از آب

آورده شیر در آن قد  بدوشند و به مقدار  که برا  ماءالجبین مقرر است شرو  کرده همان طور هر روز بیفزایند و در اکثر روز 

باشرند توقرف   اول شانزده مثقال داده می شود و بعد سه روز سه مثقال هر روز بیفزایند تا چند روز بعده بر همان قدر که رسیده 

م یر  هکنند و همچنین هر روز زیاده کنند و بعد چند روز توقف نمایند بر مقدار معین تا آنکه مزاج احتمال نماید و در اکثرر ترا بر   

رطل می رسانند و ازین زیاده هم استعمال می کنند و چون آثار تخمه و سوء هضم ظاهر شود یم روز یا زیاده ترک شیر نمایند 

روب کم کنند اگر سوء هضم قو  نباشد و اندک قصور هضم بود و در اکثر ایام شکر به قدر چهار درم نیز داخل و یا از مقدار مش

ور  و سفوف سرطان و خشخاش و قرص آنهرا و قررص طباشریر کرافور  و     شود و گاهی با شیر قرص سرطان کاف کرده می
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در آن داخرل اسرت    گاوزبانوف است گلو که تخم سفوف غر  المسم و حب السل تالیف والد علو  خان داده می شود و سف

خطائی صمغ عربی گل ارمنی هریم یم ماشره کوفتره      ههمیشه معمول است و یا سنگ جراحت دو ماشه طباشیر زهر مهر

بیخته شش ماشه هر روز همراه شیر خر بدهند و گاهی قرص طباشیر کافور  به گلقند سرشته خورانیده شیر بز پا و سیر شربت 

و همراه شیر بز هفرت  قوذا دو توله خشخاش سوده پاشیده می دهند و سرفه را بسیار نافع می شود و گاهی سفوف است گلو یا 

چهار ماشه کتیرا دو ماشه نبات دو توله در آب جوش داده بطرور قهروه    السوس ربشش ماشه بهدانه دو ماشه  قوذادام صبح ذیا

قوذا خورانیده در شیر بزنیم پرا و نبرات یرم تولره     و شربت خشخاش و یا ذیابا شیر خر وقت شام می دهند و یا سفوف سرطان 

داخل کرده بارتنگ یا خاکشی شش ماشه پاشیده می دهند و گویند که استعمال خاکشی با شیر در حمی دق معمول است و در 

شیر بز ده دام و غاا شیر با سل ممنو  جهت تفتیح که مانع التحام قرمه است و بعضی صمغ عربی کتیرا هریم سه ماشه همراه 

نان سمید و یا صمغ عربی ثعلب مصر  هریم نیم ماشه سوده همراه شیر میش چهار دام نبات یم توله می دهند و گویند که 

در حالت ابول نان با شیر خر یا بز و اندک نبات نافع است و حکیم شریف خان صاحب می نویسند کره بعرض اصردقا  اسرتاد     

دوانه به طریق ماکور استعمال می نمودند و دق و سل را نفع بلیغ میکرد بلکه استاد نیرز بعرض احیران برر     لمعی شیر و آب هنا

و شربت به با شریر   االس حبهمین نهج استعمال می فرمودند و گاهی وقت لینت طبع بارتنگ و قرص طباشیر قابض و شربت 

معدنی استعمال می نمودند و درصرورت قربض طبرع بررا       می افزودند و گاهی قرص مروارید و گاهی حب مروارید و فاد زهر

بنفشه به استعمال می آوردند و اگر شیر خشت و ترنجبین وقت شدت قبض حسب اقتضرا  را  زیراده      هتلیین گلقند و خمیر

و اسرتاد  برار نباشرد   طبرع زیراده از دو برار و کرم از یک     کنند نیز مضائقه نیست و در اکثر اهل هند و ضعفا واجب است که لینت

استعمال شیر تا شش هفته و زیاده از آن می نمودند چون به مزاج مریض موافقت می کرد و هرگاه موافق نمیشد بعد چنرد روز  

ترک می ساختند و نابودن تپ عضنی برا  دادن شیر بهر آن شرط کرده اند که جمله لبنیرات عفونرت مری افزاینرد و اشرتعال      

 ضرا یایر شرط است که بعد استعمال اسهال نیاورد چه در آن خروف سرقوط قروت اسرت و     در دادن ش ضایاحرارت می نمایند و 

یرل  ه   هدانر    هبادیان شریر    هاا شیرعوارض ضرر معده پیدا نکند چنانچه نفخ و قراقر از عالمات داله مضرت معده است اله

ر شرب شیر و دیگرر تراکیرب اسرتعمال آن    آنچه مقدا فائدهگلقند برا  تقویت معده همراه شیر دادن معمول بعض اساتاو است 

مسطور شد معمول کمترین را سازند متأخرین بود و دستور متقدمین این است که بعد دوشیدن کف شیر به پنبره بچیننرد و روز   

یند تا آن و روز سوم چهل و پنج درم و هر روز پانزده درم می افزاده درم بدهند و روز دوم دو چندعنی مقدار پانزی هاول نیم سکرچ

م صد و پنج درم برسد آنگاه به همین مقدار تا یم هفته بدارند بعد از آن پانزده درم هر روز کم نمایند و صاحب ی هروز هفتم ب

کامل گوید که بعد چیدن کف باال  شیر بز هر روز نیم رطل با قرص خشخاش و یا سرفوف صرمغ عربری و نشاسرته و کتیررا      
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م رطرل برسرد و   ی هو یا مع بعض سفوفات دیگر بیاشامند و هر روز یم اوقیه زیاده کنند تا بتا دو درم  یکمثقالمساو  به قدر 

شد هر روز نبض را مالحظه نمایند اگر قو  و عظیم یابند شیر بنگ گواریرده باشرد و   باباید که پس از یم ساعت که شیر داده 

ر همی دهند از ماهی و ترشی احتراز کننرد و اگرر در   اگر نبض صغیر یا ضعیف باشد در دادن شیر توقف کنند و در روز  که شی

ا قرص کافور دهند و اگر ی هتخم خرف   هایام خوردن شیر تپ عارض گردد شیر موقوف کنند و بجا  آن آب خیار یا ترمز یا شیر

ب فوا که مانند به سبب شیر عفونت در معده پیدا گردد طبع را به چیزها  لطیف نرم گردانند چون شربت آلود شربت بنفشه و آ

آن دهند وب عد شرب شیر از اشیائی که جمود شیر می کنند منع نمایند و احتیاط آن است که شیر را به تفاریق خورند و اندک 

نمم یا شهد یا شکر که بهتر از شهد است به آن بیامیزند تا در معده بسته شود و اگر طبع نرم باشد نمم ساقط کننرد و شرکر   

صعب باشد با یم درم کتیرا و یا لعوقی که در اقوال مسطور    هگر زیاده نرم شود با طراثیث دهند و اگر سرفبسیار کم سازند و ا

بنگرند اگر قبض طبیعت در روز اول رود نمایرد   ضایاگردد بدهند و اگر معده ضعیف باشد با زیره و کرد یا و امثال آن باید داد و 

یز اجابت نشود در دو سکرجه شیر دو دانگ نمم هند  و نشاسته نیم درم تا یرم  روز دوم قدر  شکر آمیزند و اگر روز سوم ن

شیر بگیرند و مقدار  شکر و ثلث درم نمم هند  و یرم     هدرم حل کرده بدهند و اگر تا روز ششم طبع نرم شود سه سکرج

بت کند با شیر چیز  مخلوط نسازند یا درم نشاسته و پنج ورم روغن بادام آمیخته بیاشامند و اگر طبیعت زیاده از سه مجلس اجا

و از دو بار کم نشود و بر نوشیدن سه نباشد مقدار شیر کم کنند و بالجمله باید که در شبانه روز اجابت طبع زیاده از سه مجلس 

را در کروه   شیر بسند نمایند و استاد احمد فر  گوید که شیر تا نیم من تنها دهند و هیچ طعام ندهند و حیوان شیر ده   هسکرج

بدارند تا گیاه کوهی خورد و آب باران دهند و اگر نباشد آب چشمه بدهند و اگر بیمار نیز در کوه باشد صواب تر برود و کروه آن   

باید که باران بر و  کمتر بارد تا هوا  او سردتر نباشد و هرگاه که منفعت شیر ظاهر شود سه هفته بیاشامند و در شیر بز صواب 

در  آب آمیزند و چند بار سنگ تاپ کنند تا آب از و  برود و این سنگ تاب بهتر از شیر مطبوخ هضم می شود و آن باشد که ق

شیر مطبوخ چون سلول هضم کند برا  او غاا  کافی است و جرجانی می نویسد کره ایرن ترتیرب شریر دادن و مقردار آن از      

اعتماد بر آن نمایند و از اندک آغاز کنند و به تدریج افزایند و  منتقدین منقول است و اولی ترنست که هر مقدار  که هضم شود

بر آن مقدار که به گوارد بایستند و آنرا که تپ همی آید شیر نشاید داد اگر دوغ دهند روا باشد و همه شرط ها بجا آرند و آنچه از 

ت مریض نمایند تا به سبب نرمی طبع قروت  لینت طبع مسطور شد در حق همه بیماران اعتماد بر آن نشاید کرد و اعتماد بر قو

بدان که احتیاج بردان وقرت شردت ترپ و اسرهال مری افترد و         :طریق دادن دوغساقط گردد خصوصاً اگر در بدن فضله نباشد 

مسلولین را بسیار نافع است و بهتر این است که دوغ گاو بستانند و آنرا از صافی بگاارند تا مس که تمام از و  جدا شود و یم 

شب یا نیمروز بجا  معتدل بنهند و صبا  یا بعد نیمروز آنرا خوب بجنبانند تا آب که از و  جدا شده بر سر آمده باشرد بجملره   
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نیم مخلوط گردد پس نان سمید ده درم خرد کرده در سی ورم دوغ ثرید نموده بخورانند و روز دوم از نان یم درم کم کنند و 

روز یم درم نان کم کرده ده درم دوغ زیاده کرده باشند تا دوغ تنها باقی ماند پس در زیادتی دوغ ده درم افزایند و همچنین هر 

پرس   نان و کمی دوغ اعاده نمایند و هر روز یم درم نان زیاده کنند و دوغ ده درم بکاهند تا دوغ و نان مقدار روز اول براز آیرد  

ضالقه ندارد و چون منفعت آن ظاهر گردد و یکبار دیگرر همرین   وزب باشد دوغ آهن تاب دادن مقطع دوغ نمایند و اگر کسی را

ترتیب بدهند صواب باشد و بعضی از روز دوم هر روز پنج درم دوغ می افزایند و باز همچنین هر روز می کاهند و گویند کسی را 

صراحب خالصره از    :اقوال حرااق که دادن دوغ بیشتر روزها خواهند نان هر روز نیم درم افزایند و باز نیم درم هر روز کم کنند 

کامل غیره نقل کرده که بهترین تدبیر  که درصورت نبودن تپ عفتی یا سکون و خفت آن به او اقدام نمایند شیر زن است که 

از پستان بمکند یا شیر خر و اگر این هر دو ممکن نباشد شیر بز نیز جائز داشته اند هرکدام از این شیرها به طریقی که مسرطور  

تر بز و دهند و اگر ادام او نیز از همان شیر مقرر سازند و با نان سمیه بدهند به غایت مفید است و اگر آب برگ خرفه و آب شد ب

ا سنگین به آتش مالیم بجوشانند تا آب هرا بسروزند و   ی هخیار هریم نیم رطل شیر بز برابر همه با هم آمیخته در دیم نقرآب 

را نفع عظیم دارد و هرگاه به آن تپ عفنی و یا ترپ   الدم نفثو نفث المعده و سل شند صاحب شیر باقی ماند و به قدر هضم بنو

قرص خشخاش با یرم اوقیره شرربت خشرخاش بره آب       کمثقالی هالزمی قو  مشتعل باشد به هیچ وجه شیر نباید داد و هرگا

کم آنرا صاف کرده با نمم و خاکسرتر و آب  آمیخته بدهند و بعد از طلو  آفتاب عناب و سرطان نهر  که اطراف آن بریده و ش

ا باسرفاناخ یرا بره طریرق شروربا پختره       ی  هنیکو شسته باشند بماءالشعیر پخته بیاشامند و اگر گوشت سرطان بر اخگر کباب نمود

ایرن  بخورند نیز به غایت مفید است و باید که حتی االمکان در تسکین سعال جهد بلیغ نمایند که سررفه مرانع التحرام اسرت و     

هرکدام سه درم تخم خرفه  السوس ربرا طباشیر یسفوف نافع سعال و قرحه است خشخاش سفید ده درم صمغ عربی نشاسته کت

تخم خطمی تخم خباز  هرکدام پنج درم مغز تخم خیار مغز تخم باد رنگ مغز تخم کدو مغز بهدانه هرکدام هفت درم باریرم  

صرمغ عربری بره     ضایاآن شربت خشخاش یا شربت عناب یا شربت نیلوفر بنوشند و  سائیده و دو درم تا سه درم بدهند و بعد از

روغن بنفشه بریان نمایند و روغن را از آن نشف کنند تا خشم گردد و باریم سوده نصف وزن او نبات سرفید آمیختره بعرض    

غز تخم خرپزه مغز بهدانره هریرم   اوقات از آن استفاف نمایند و این حب سعال در دهن دارند مغز تخم کدو مغز تخم خیارین م

هریم سه درم باریم سائیده و نصف وزن آن  طباشیرپنج درم خشخاش تخم خرفه هریم هفت درم صمغ عربی نشاسته کتیرا 

   هفانیا آمیخته به لعاب بهدانه سرشته حب ها  پهن سازند و یکی از آن مدام در دهن دارند و خرپرزه کره از نشاسرته و شریر    

مرغ و دراج و تیهو به ماش مقشر و اسرفاناخ غراا      هسفید و روغن بادام ساخته باشند بدهند و به گوشت چوزخشخاش و نبات 

نریم     هبره و بزغاله با برنج و ماش و کدو و اسفاناخ و قطف و حسوء معمول از اطریره و شروربا و زرد  بیضر      هسازند و پاچ
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نه سپستان یم کف مویز منقی خشرخاش سرفید هریرم بیسرت درم     این لعوق بدهند عناب سی دا ضایابرشت مناسب است و 

هریم پنج درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا نصف رطل بماند صاف نموده فانیا و  پرسیاوشانمقشر کوفته  السوس اصل

ه کتیرا صمغ عربری  مسفنتج هرکدام ربع رطل آمیخته بر آتش مالئم بپزند تا منعقد گرد و بعده مغز تخم کدو مغز بهدانه نشاست

خشخاش سفید مغز بادام مقشر مساو  به قدر حاجت سائیده آمیخته برهم زنند و مقدار ملعقه قبل از غاا و بعد از غاا بخورند و 

وجود تدابیر ماکوره از احوال نزله باخبر باشند و نگاارند که ماده از دماغ بسو  ریه فرو ریزد و اگر اثر  از آن دریابند و قوت  با

ا قو  ببینند بشتابند و فصد قیفال کشایند و به حسب طاقت و سن و فصل و مزاج خون برآرند بعد از آن اگر احتمرال خروردن   ر

ویز منقی و بنفشه و ماننرد آن جوشرانیده باشرند مالیرده     رنجبین در آبی که عناب و سپستان مو ت خیارشنبردارو باشد به فلوس 

و امثال آن طبع را مالئم سازند  خیارشنبرال طبیعت نمایند و یا بلعوق اجاص و یا بلعوق صاف نموده روغن بادام داخل کرده اسه

و تربد و غاریقون و مانند آنها نزدیم مسلول نبرند زیرا که مضرت او برا  آن از منفعت زیاده است و اگر از شربت دوا  مسهل 

به آب گررم کررده    یکمثقالر اول معاودت نمایند و سر پشم ماهی لین بعمل آرند و بعد از تقلیل مواد باز تدبی   همانع باشد مقن

هفت مثقال نبات داخل نموده صاف کرده تمام روز اندک اندک از آن تجر  نمایند که به غایت مفید است و چون کار سلول به 

غز تخم کدو کوفتره  حد ذبول کشد به تدبیر اصحاب تپ وق پردازند و این حسو بدهند جو مقشر کوفته خشخاش سفید کوفته م

مقشر پنج درم در دیگ سنگین با سه چندان آب بجوشانند تا بپزد و صاف کرده قدر  صمغ عربری و     ههر واحد ده درم بهدان

تخم خشخاش و جو مقشر نیمکوفته باقال  سفید مقشر    هکتیرا روغن بادام و روغن کدو داخل کرده نیمگرم بنوشند و یا شیر

مغرز نران سرمید و    خشخاش بپزند تا نضج یابد در قوام ماءالشعیر آید صاف نموده شیر تازه مثل او و    ههریم دو درم در شیر

م جوش داده فردو آرند و مغز بهدانه و مغرز تخرم   ی هتخم کدو هریم به قدر حاجت داخل کرد نبات روغن بادام با روغن و مغز

ده آمیخته نیمگرم بنوشند و در آبزن آب نیمگرم بعد تنراول  کدو هر واحد پنج درم صمغ عربی کتیرا هریم یم درم باریم سو

ا روغرن نیلروفر   یر  هحسوء بنشانند و شیر خر بدهند بعد از آن داخل آبزن نمایند و چون از آبزن خارج شوند بدن را به روغن بنفش

   هناخ به روغن بادام و باطریمرغ معمول به قطف و ماش و خیاره اسفا   هبمالند و بگاارند و وقت نصف النهار غاا شوربا  چوز

بیضره     هزرد ضرا یامعموله از مغز نران سرمید و نبرات و روغرن برادام سرازند و          همدقوق و در شوربا ماش انداخته و به حریر

و لعوق اجراص و   خیارشنبرنیمبرشت و سائر آنچه در تدبیر دق مسطور گردد بدهند و اگر طبیعت قبض گردد لعوق خشخاش با 

دهند و اگر اسهال عارض شود به حبس آن مبادرت نمایند و این قرص کافور ممسم بدهند صندل سفید گرل سررخ   مانند آن ب

بریان گل قبرسی طباشیر هرکدام سه درم خشخاش سفید خشخاش سفید خشخاش سیاه هرکردام پرنج      هصمغ عربی نشاست

ه را کوفته بیخته کافور قیصور  نیم درم اضافه ساخته درم مغز تخم کدو و خیار و مغز تخم بادرنگ بریان هرکدام چهار درم هم
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بخورنرد و سرفوف    االس حبیم به قدر مثقالی و یکی از آن با شربت هر با لعاب اسپغول با لعاب بهدانه سرشته اقراص سازند 

فیرد  سم و قرص خشخاش هریم نیم مثقال با رب آس دهنرد بره غایرت م    طباشیرالطین درین کار آزموده است و اگر قرص 

   هبریان هریم ده درم تخم حماض صمغ عربی نشاست   هاست و یار این سفوف بدهند اسپغول تخم و تخم ریحان تخم خرف

بریان سویق جو سویق نبق و غبیرا تخم زرشم هر واحرد شرش درم شراه بلروط      االس حببریان گل ارمنی هریم چهار درم 

مرغ    هشام به وزن دو درم به شربت آس و آب سرد بخورند و غاا چوز بریان پنج عدد سوا  بزور همه را بریش کوفته صبح و

ا برنج سرخ مع جاورس مسحوق مطبوخ به مغز بادام مقشر بریان باریرم  ی  هبرشت   هو تیهو به ماش مقشر بریان یا زرد  بیض

که چرون سرل قرحره     :گوید مسیحیسوده بدهند و همه آنچه برا  اصحاب تپ دق که به آن اسهال باشد ذکر یابد بکار برند 

تپ چیزها     هبسه و بهر معالجای  هقرحه اشیا  حار   هاست در ریه مع تپ الزم در اکثر امر پس واجب است که برا  معالج

بار در طب استعمال نمایند خصوصاً چون بدن نحیف شده باشد و هر واحد ازین دو غرض مضادسرت مرر دیگرر  را و مرانع از     

ریه تپ نباشد افضل اشیا نوشریدن     ها تدبیر این مرض صعب و عسرالقبول برابر  دست پس اگر با قرحاستعمال اوست و لها

آرد جو و شکر و    هنیمبرشت به عسل و حریر   هشیر است تنها یا با شکر و کالم نان باد  بخورند و صالح ترین اغایه بیض

فیفه بخورند و شراب رقیق ممزوج بنوشند و استحمام قبل طعرام  بادام و روغن بادام است و در بعض اوقات لحوم طیر و لحوم خ

در بعض اوقات و بعد طعام در اکثر آن به آب شیرین غیر حار و دخول آبزن نمایند و از لینت طبیعت حار کنند و هرگاه نرم شود 

و سه درم از آن به شربت هر واحد ربع جزو تدارک نمایند  پرسیاوشانمسا  کندر  االس حببه سفوف صمغ طباشیر گل ارمنی 

خشخاش یا به رب آس بدهند و اگر سل با تپ باشد شیر در آن استعمال نباید کرد و بدل او ماءالشعیر محکم الصرنقه بره ایرن    

طور دهند که کشم جو بکوبند در آب پخته آبش بیفشارند و سراطین نهر  گرفته پا  آنها قطع کنند و به آب خاکستر و نمم 

بشویند و با کشم در دیگ انداخته به آتش مالیم بپزند  در بعض اوقات اکار  حمالن با کشم جو بپزنرد و   پس به آب شیرین

   ها شوربا  او و در بعض آن حریرر ی هنیمبرش و در بعض آن ماهی تازه کباب کرد   هاز آب او بیاشامند و در بعض اوقات بیض

در حسوء وقت طبخ داخل دهد قدر  تخم خشخاش سوده در ماءالشعیر و نشاسته و روغن بادام و نبات بدهند و اگر سرفه اذیت 

معتدل استعمال نمایند و برسینه و مفاصل روغن بنفشه بمالند بعد خروج از آبزن و راحت و سکون الزم گیرند و هر  نکنند و آبز

تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد این قرص استعمال کنند مغز چه توب آرد و از جما  یا غضب یا سهر و غیره اجتناب نمایند 

گل سرخ هریم چهار درم طباشیر سرطان سوخته نشاسته کتیرا هر واحد دو درم به قدر مثقال  السوس اصلپنج درم تخم خرفه 

بدن واجب بود و اگر ضعف قروت وحردت ترپ باشرد ایرن         هقرص سازند و یکی بخورند و اگر از سر فضول متحدر شود تنقی

خشم ده درم مویز منقی بست درم عناب ده عدد سپستان بست عردد در چهرار      هپنج درم بنفش خیارشنبرغز مطبوخ بنوشند م
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م رطل فانیا و ثلث رطل روغن بادام داخل کرده بپزند تا قریب انعقاد رسرد  ی هرطل آب بجوشانند تا یم رطل بماند صاف نمود

بدارند و به قدر قوت بدهند و اگر از خوردن این مانعی  نهیر ظرف آبگطل آمیزند و برهم زنند و دبعده بنفشه کوفته بیخته ثلث ر

باشد این حقنه لینه استعمال کننده جو کوفته بنفشه حسم سپستان خطمی روغن کنجد شکر سرخ و چون بدن پاک گردد آنچه 

روغن کدو استعمال نماینرد و   نشاسته و جو کوفته و باقال و کتیرا و بهدانه و سرطان و   همغز  و ملصق قرحه باشد مثل حریر

برنج سائیده به عسرل و آب سربوس بسرازند و اگرر در سرینه         هاگر در سینه رطوبت بسیار باشد و حرارت ساکن لین بود حریر

ا یر  هاوقیه به روغن تخم خرپزه دو مثقال و یم درم روغن بنفشر  یکنیمخشکی و در آواز گرفتگی نباشد آب بارتنگ غیر مطبوخ 

بنفشره و روغرن برادام بیاشرامند بعرده         هغن مغز تخم کدو هر صبح بنوشند و بعد سه ساعت ماءالشعیر به خمیررو مثقال یم

 الدم نفثسرطان که ماکور شد بخورند و وقت خواب اسپغول صمغ عربی گل ارمنی به آب یا لعاب بهدانه بدهند و اگر    هحریر

هر واحرد شرش    االس حباسته گل سرخ هر واحد چهار درم کهربا حادث گردد این قرص بخورند گل مختوم سه گل ارمنی نش

هر واحد هفت درم کوفته بیخته آب قررص   السوس ربدرم سرطان سوخته ده درم کتیرا طباشیر شادنج هر واحد پنج درم صمغ 

و سرازند  بادام غراا   ساخته به آّباران یا آب خیار بدهند و از کدو و برگ خرفه و بارتنگ و عدس مقشر و مطبوخ به روغن کدو یا

ا انداخته باشند بنوشند و دائم در دهن صمغ و گل ارمنی بدارند و بر ی  هو صمغ عربی جوشانید طباشیرآبی که در آن گل ارمنی و 

کهنه باشد و بر سینه جفاف غالب گرردد و ایرن      هسینه قیروطی روغن گل و موم مصفی و آب عصی الراعی بنهند و اگر سرف

اوقیه نشاسته کتیرا صمغ عربری مغرز تخرم     کنیمینفع می کند به سل و تسکین سهال می نماید باقال  مقشر  لعوق بدهند که

تخم خشخاش سفید مغز بهدانه هریم اوقیره   السوس ربخیار مغز تخم کدو تخم خطمی هر واحد نیم اوقیه مغز بادام دو اوقیه 

وغن بادام یا روغن بنفشه جوشانیده مغزیات و ادویه را جدا جدا سائیده مغز تخم خرپزه مویز منقی هر واحد دو اوقیه مویز را در ر

حریف از سر نازل شرود ایرن      هج بیامیزند و دائم در دهن دارند و اگر مادخمغزیات با مویز سائیده مع باقی ادویه با قدر  میفت

سه اوقیه بهدانه تخرم خطمری هرر واحرد     مقشر کوفته  السوس اصلم اوقیه و نیم ی هلعوق بدهند خشخاش سفید و اوقیه و سیا

 میفرتخج د تا نصف بماند صاف نموده بعرد  اوقیه کتیرا یم اوقیه صمغ نیم اوقیه همه را در پنج رطل آب شیرین بجوشانن کنیمی

یم رطل و لعاب اسپغول نیم رطل و فانیا نیم رطل و شکر طبرز و نصف رطل داخل کرده به آتش مالئم بپزند تا منعقد گردد و 

بح ده درم به ماءالشعیر بنوشند و شب وقت خواب پنج درم نخورند و این حسب زیر زبان نگاه دارند بهدانره مغرز تخرم کردو     ص

ب سراخته  هار درم سائیده به لعاب بهدانه حپنج درم کتیرا صمغ هر واحد سه درم مغز تخم خیار چ السوس ربهریم هفت درم 

بنفشه بنوشند و این مطبوخ عناب سی عدد سپستان پنجاه عدد    هطبیخ زوفا بخمیر استعمال نمایند و اگر نفث ماده دشوار گردد

م ی هپنج درم مویز منقی بست درم انجیر پنج عدد در چهار رطل آب بجوشانند تا ب پرسیاوشانمقشر کوفته ده درم  السوس اصل
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و روغن بادام بخورند وانفع اشیا بررا  مسرلول   رطل آید صاف نموده در سه روز با خمیره بنفشه بنوشند و حریره سبوس و فانیا 

تپ قو  و اما نزد عدم تپ یا خفت او حتی که محسوس نشود واجب اسرت   از استعمال او منع نکنند مگر نزد شیر ست باید که

ر بنوشند که ترک شرب شیر نمایند و اگر در مکیدن شیر از پستان نفرت باشد بدوشند و فی الفور به قدر نیم رطل با کتیرا و شک

محففه مثرل صربر و      هو بالجمله در جمیع عالج سل قصد تنفیث و رعایت حرارت تپ و عدم او نمایند و از خارج ضماد بادوی

می فرماید که تردبیر   شیخاقاقیا و جوزالسرود مغاث و رامم و سندروس و فقا  کرنب محروق و روغن آس و روغن گل سازند 

   هدیگر  مدارات اما عالج حق وقتی ممکن است که مرض قابل عالج باشرد و آن تنقیر  امر است یکی عالج  ریه دو   هقرح

قرحه و به تخفیف او و دفع مواد از آن و منع نوازل و اعانت بر التحمام است و تدبیر منع نوازل ماکور شد و آن اصرل اسرت در   

ت تا فضول در آن کثرت نپایرند و منع آنچره  او تنقیه بدن و جاب ماده از سر بسو  اسفل و تقویت سرس   هعالج سل و جمل

مخرج فضول مختلفره مثرل      هو بادوی بفصد او   هاز سر بسو  ریه ریزد و جاب او بسو  غیر این جهت واجب است که تنقی

ننرد  قوقایا و خصوصاً باضافه مقع و صمغ باشد و گاهی احتیاج می افتد بدوانی که مخرج سودا باشد مثل افتیمون و الجورد و ما

آن و بساست که به تکرار استفراغ برا  تقلیل فضول حاجت آید به آنکه به دو استفراغ کنند پس فصد نمایند پس راحت دهنرد  

ت و خصوصاً از خشخاش سیاقوذانافعه در دفع ضرر غوازل استعمال ذپس معاودت او نمایند و خصوصاً در ابدان قویه و از اشیا  

می کند بر قبول طبیعت برا  تدبیر این است که بسو  بالد  که هوا  او مجفف باشد نقل  صحیح مملو از تخم و آنچه اعانت

نمایند و در آن معالجه به آشامیدن شیر کنند و نصب مریض در اکثر به انتصاب باشد گردن بسو  باال و پیش کشیده تا وقرو   

حا  نمایند که در آن خطر عظیم است و اگرچه و بعض اجزا  ریه بر بعض مستومی باشد و در تسکین سعال به ماتعات نفث ال

فیف قرحه است تا شکافته و گشاده نگردد اگرچره بره آن امیرد    اما مدارات تدبیر در تصلیب و به تجهم خفت در آن می شود و 

د و التحام و اندمال نیست لیکن در آن امید مهلت صاحب اوست هرچند که زندگی او دشوار است و باذنی خطا متاذ  می گررد 

این مجففات قبض ریه و به تخفیف و تضییق او می کنند و اگرچه اند مال او نمی کنند و کسی که سلوک ایرن طریرق نمایرد    

سل است و در آن مضرت به قرو  نیست و اما تنقیه قرحه به منقیات ماکوره و    هاستعمال لبن نباید و عسل مرکب برا  ادوی

وق کرسنه بحب القطن است و قو  تر از آن لعوق عنصرل شریر خرسرت و بساسرت کره      بطبخ زوفا نمایند و قو  ترین آنها لع

مغز به آنها و گاهی اعانت به خدرات برا  منع سمال و تمکن دوا بر فعرل خرود کررده       هلزج   هاحتیاج می شود به جمع ادوی

کور شده در باب تقیح نیز خواهد آمد می شود و درین هنگام محتاج می شود به تدبیرعش قو  و این منقیات در ابواب سابق ما

و معتاد از آنها احسا  کرسینه و احسائی که در آن کراث شامی افتد متخا از آرد نخود و خندروس است و کراث تنها مسلوق و 

و  ماءالعسل که در آن منقیات منقشه و ملحمات جوشانیده باشند و معاجین مجففه مثل کمونی و اثاناسیا و لعوق بزر کتان است
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و تریاق چون بعض اوقات خصوصاً در اول و هنگامی که هزال شدید نباشد نافع است و کاا وقتی که تپ نباشد و  مثرودیطوس

بجد ذبول نرسیده باشد و گل مختوم و گل ارمنی در هر وقت نافع تر است و کاا جمیع کماوات و ضمادات مروخات منقیه کره  

صغیر از قطران    هرو  صدور ریه کهنه گردد و رطوبت در ریه بسیار باشد یم ملعقو غیره مسطور است و چون ق الجنب ذاتدر 

قیات حاره ضرر د و منسائله به عسل صبح و شام لیسیدن نافع بود و اگر حرارت در مزاج باش   هتنها یا به عسل یا قدر  از میع

   هسیاوشان بکوبند و برا شریر  پر   هو عصار سوسال رببادیان و  بخشد و بارده نفع ننماید آن وقت بگیرند شس روباه خشم و

شکر غلیظ بسرشند و بخورند که به غایت نافع است و گاهی درین مرض استعمال انوا  بخورات مجففه بره قمرع مفیرد برود و     

ا اغایره  هرگاه ازین تدابیر گرمی بسیار به هم رسد چند روز به قرص کافور عالج کنند و بعد از آن به مجففات عود نمایند و امر 

دراج مطیب ابازیر و انادیه دهند و ریاجین دائم ببویند و خواب و آرام و سکون الزم گیرند و خضب و ضجر و غم ترک نمایند و 

از آنچه در ابدان و بلدان مختلفه بارها تجربه کردم این است که صاحب این مرض الزم گیرد تناول گلقند شکر  ترازه هرقردر   

با نان و بعد از آن رعایت کنند در امر او پس اگر تنفس تنگ گردد و به سبب تجفیف گل سرخ شربت که تواند هر روز حتی که 

زوفا به قدر حاجت بیاشامند و اگر تپ اشتعال نماید قرص کافور بخورند و این عالج را تغییر ندهند کره بره ایرن علرت صرحت      

ی کردم و بیان می نمرودم مبلغری کره اسرتعمال او     حاصل می شود و اگر خوف تکایب نمی بود درین معنی عجائب حکایت م

و بر سرش ایستاد ا ررا  او جهاز موت مهیا کنند و برادکردم وزنی مسلوله را این علت دراز گردید و وارثان او می خواستند که ب

  و او ترسرم کره   و باین عالج گلقند مدتی دراز عالج او کرد پس شفا یافت و فربه گشت و نتوانم گفت که چه مقدار گلقند بو

یس و ذبول مفتقر به استعمال شیر یا دوغ می باشند به جهت آنکه درمان هر دو تغایه و ترطیب باستوار ندارند و گاهی به سبب 

و تعدیل خلط فاسد بد نیست و تعزیه به جنسیت آن و تنقیه و جال  صدید و مده به مائیت آن است بلکه بیشتر آن است که به 

ویه شفا می یابید اگر در تدبیر او قصد تصلیب و قرحه نباشد و طریق استعمال آن هرر دو مسرطور شرد و امرا     این تدبیر قرو  ر

برنج نیز منقی و منبرت لحرم اسرت و آش جوجیردالطبخ        هجادرسی   همسلولین مغزیات است مثل نان سمید و اطری   هاغای

متخا از نشاسرته و     ها به قول بارده و عدس نیز و حریرمغر  و منقی و صالح عند شدت حمی است و خصوصاً با سرطان و ی

تخم خیار و خرپزه تسهیل نفث می کند و اگر تپ خفیف باشد مثل کرنب و هلیون در متقیات نیست و اگرر مراهی شرور یرم     

نماینرد بره    خبیث باشد از هرچیز شور اجتناب نمایند و اگر تغایه به گوشت   همرتبه بخورند جهت تنقیه نافع است و چون قرح

مثل لحوم یهود و ماکیان و دراج و قنابر و گنجشم غیرسمن یعنی بی چربی کنند و بهتر مشو  و کباب آنهاست ترا آنکره بره    

تخفیف و الحام آن زیاده باشد و پاچه به سبب لزوجت و ماهی مکسبب نیز بهترست و اگر اشتها  شروربا برود آنررا بره عسرل      

د نباشد جائز است که تسمین و تقویت می نماید و آب مشروب ز غاا و بعد او اگر در کبد سدبل امخلوط سازند و ادخال حمام ق
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عارض می شود و از اقراص جیده برا  او این  الدم نفثایشان آب باران است و ماءالعسل که از آن سازند و اصحاب سل را اکثر 

ی گاشت لیکن درینجا تخم خرفه ده درم به سد پنج است که بگیرند گل مختوم سه درم باقی همان اجزاست که در قول مسیح

ا آب گل سرخ تازه سرشته اقراص سازند و به آب قثا یا آب باران بخورند و اکثر مسلول ی هدرم زیاده است و نوشته که به آب خرف

احتیاج می افتد به  ریم مبتال می گردد و زنجیر و غطیط از قبیل او واقع می شود و گاهیر به سقوط لهات به سبب ترطیب اوبخا

مثل قوقایا و کمونی و غیره امر فرموده به قول حکریم شرریف خران       هحار   هآنچه شیخ به استعمال بعض ادوی انتباهقطع او 

والسریما درا     هالبدست در استعمال این ادویه کمال ادراک و کمال قوت بدن در ابتدا واال ضرر شدید نمایند خصوصاً در قرحر 

حاره به هر طریقی که باشد نشاید کرد و اگر احتیاج    هها در اکثر ضعیف القو  اند و حتی االمکان استعمال ادوینام هند که آن

گویند که عالج سرل مشرکل    :ایالقی و جرجانیبارده بعمل آرند    هاو گردد بعد تسکین حرارت و بالتدریج و به تدارک از ادوی

باید و عالج قرحه به چیزها  حاریابس و میان هر دو ضدیت است اگر به عرالج  است زیرا که عالج تپ به اشیا  بار در رطب 

قرحه مشغول شوند تپ و خشکی و ذوبان بدن زیاده گردد و اگر به عالج تپ متوجه گردند به سبب رطوبت قرحه تازه بمانرد و  

قررو      هصالح   هشد و یا ادوی تدبیر صواب آن است که اول تسکین حرارت تپ به سرعت نمایند تا عالج قرو  بزود  توان

مسکن تپ مخلوط سازند و یا گاهی به عالج این و گاهی به عالج آن مشغول شوند مثالً یم روز عالج تپ و    هبا شربه ادوی

ا هر روز صبح عالج قرحه و شب عالج تپ نمایند و هرکدام را که غلبره زیراده باشرد اول بره عرالج آن      ی  هیم روز عالج قرح

شند و ممکن نیست که قرو  ریه مندمل گردد لیکن اگر عالج با صواب کنند ممکن است که قرحره بایسرتد و فسراد    مشغول با

زیاده نگردد و عالج صادق که در آن امید سالمت است این است که در روز اول که خون از نفث برآید و معلوم گردد کره ایرن   

م کند مبادرت به عالج آن نمایند چنان که جالینوس گوید که هرکره را  رآمده است فی الفور پیش از آنکه و خون از جراحت ریه

خون به نفث از شش برآمد و آنرا روز اول یافتم و عالج کردم شفا یافت هرکه را روز اول نیرافتم احروال او مختلرف شرد و آن     

ریم کند و تپ و سرفه الزم شود از جرم ریه مسطور شد بعمل آرند پس هرگاه جراحت ریه ورم گبرد و  الدم نفثعالج در عالج 

برا  تپ ماءالشعیر که در آن سرطان ماده پخته باشند بیاشامند و انسان مادگی سرطان آن است که سوزن بر پشت او فرو برند 

و اگر رطوبت همچون شیر برآید ماده باشد پس اطراف او دور کرده به آب نمم و آب خاکستر بشویند تا از چرک و رطوبت لزج 

بره و بزغاله بپزند و اگر طبع نرم بود و حاجرت     هظاهر او باشد پاک شود و اگر قوت بیمار ضعیف باشد در ماءالشعیر پاچ که بر

در ماءالشعیر در هر وقت درین مررض سرود    االس حببپزند و به شربت آس بنوشند و  االس حببه حبس آن افتد در ماءالشعیر 

یر و احسا تخم کاهو داخل کنند و اگر در بردن مرریض فضرول باشرد بره ایرن مطبروخ        شدید بود و ماءالشع   هو اگر سرف دارد

 ی عردد در دومرن  بنفشه هر واحد هفت درم مویز منقی بست درم عناب ده دانه سپستان س خیارشنبرتنقیه نمایند مغز  خیارشنبر
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بجوشانند و صاف نموده باال بجوشانند ترا   آب بپزند تا ثلث باقی ماند مالیده صاف نموده سی درم ترنجبین داخل کرده بار دیگر

سپستان صرد   درم بنفشه دو درم عناب پنجاه دانه پنجاه خیارشنبرصد درم باقی ماند بنوشند و این مسهل نیز مفید است فلوس 

دام عدد مویز منقی سی دانه همه را در دو من و نیم آب بپزند تا نصف بماند صاف نموده نیم من فانیرا و چهرل درم روغرن برا    

شهد آید چهل درم بنفشه کوفته بیخته بسرشند و نگاه دارند و حسب قروت مرریض بدهنرد و اگرر از      بقوامآمیخته بجوشانند تا 

لین بعمل آرند و اگر دماغ گرم باشد و قبول انجربه نماید و از آن رطوبت بر شش ریرزد اول فصرد و      همسهل انکار باشد حقن

منقیه تدمله بدهند و احسا از کشرم جرو و آرد براقال و نشاسرته و        هون تن پاک گردد ادوینمایند بعده تدبیر مسهل کنند و چ

کتیرا و بهدانه ساخته سرطان ماده پاک گردد در آن پخته و روغن مغز تخم کدو ریخته با شکر یابی شرکر بخوراننرد و اگرر در    

و شکر یا عسل بدهنرد و حسرب السرعال اسرتعمال     سینه رطوبات بسیار باشد حریره از جاورس مقشر و آب سبوس و تخم خیار 

ا آب باران سخت نافع است به تخفیرف قرحره و   ی هرطب ماکور شد بکار برند گل ارمنی به لعاب بهدان   هنمایند و آنچه در سرف

و اگرر   اند مال آن نماید و هر گلی که شور نباشد درین باب سود دارد مگر آنکه ضیق نفس باشد که درینصورت گل نباید خورد

ماده عسرالخروج باشد از افیون و تخم خشخاش و یا قوذا که مغلظ مواد و مانع نفث اند اجتناب نمایند و ایرن حرب رطوبرات از    

نریم درم   السروس  ربتربد موصوف هریم چهار دانگ  مغسولسینه و بدن کمتر کند و قرحه را خشم نماید صبر به آب باران 

نماینرد   الردم  نفرث سب قوت و ضعف طبع کم و زیاده کنند و اگر باریم خرون آیرد عرالج    کتیرا یم دانگ حب ها سازند و به ح

محمود شیراز  می نویسند که هر صبح شربت خشخاش و یا شربت بنفشه ده درم به ترنجبین ده درم و یا جالب از سپستان یا 

سرطان سازند و اگر مریض از سرطان کراهت عناب ده عدد به شکر سفید و یا ترنجبین ده درم دهند و غاا ماءالشعیر مطبوخ به 

نشاسته و روغن بادام و خشخاش بدهند و روغن بنفشه و کدو و بادام بر بدن بمالند و    هکند با ماءالشعیر کار  بپزند و یا حریر

زنان یا تعاج یا بز  ماش به مغز بادام و اسفاناخ و خرفه و کدو دهند و نوشیدن شیر خر و   هاگر از ماءالشعیر کراهت نمایند مزور

سل از مراعات قرحه بدانچه جال و    هدرین مرض نافع است و اگر از پستان بمکند بهتر و سریع التأثیر باشد و باید که در معالج

تنقیه و تسکین سعال و التحام قرحه کند غافل نباشند و آبزن و حمام غیر حار به اعتدال استعمال نمایند و بعد استحمام روغرن  

ماکور بمالند و ماءالجبن در ابتدا  سل و انتها  او نفع عظیم دارد چه آنرا در ترطیب ابدان و تسمین آنها تأثیر بیشرتر از   هایی

تلحیم است باید که بنوشند و نان با و  بخورند و از اسهال و تلسیین طبیعت و تعب و غضب و جما  و کثرت کالم حار کنند و 

دمده باشد گل مختوم گل ارمنی نشاسته هر واحد پنج درم سررطان   الدم نفثت اگر به آن این قرص برا  اصحاب سل نافع اس

سه درم کوفته بیخته به لعاب بهدانه قرص سرازند شرربت دو درم و    السوس ربسوخته ده درم کتیرا طباشیر هر واحد شش درم 

رطان محرق هر واحد دو درم نشاسته کتیرا هر س طباشیراین قرص نیز نافع مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد چهار درم 
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واحد یم درم کوفته بیخته به جالب سرشته قرص سازند شربت دو درم با دو اوقیه جالب و یا پنجاه درم ماءالشعیر و این لعوق 

را نیز نافع اصحاب سل است باقال  مقشر مغز تخم خیار مغز تخم کدو مغز تخم بادرنگ هر واحد پرنج درم صرمغ عربری کتیر    

نشاسته هر واحد هفت درم مغز بادام مقشر دوازده درم مغز تخم خرپزه ده درم مویز منقی مطبوخ به روغن بادام دوازده درم مغز 

بهدانه ده درم مغز بادام و به زور را کوفته آمیخته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف رطل آب بماند شکر سفید یم رطل داخل 

غلیظ گردد و هر روز ده درم از آن بخورند و این شربت مسلوالن ضعیف قضیف را نرافع اسرت آب    کرده به آتش مالئم بپزند تا

انار شیرین چهار رطل آب سیب شامی یم رطل آب نیشکر دو رطل همه را در آتش مالئم بجوشانند تا نصف بماند شرربت ده  

در عالج آنها فضول اسرت بعرده ایرن دوا نرافع      درم و ابن ماسویه گفته که صر  و سل امراضی است که شفا نمی یابند و قول

نشاسته هر واحد سه درم گل ارمنی چهار درم سرخ پنج درم مغز تخم  السوس رب گاوزبانمسلول بیان نموده کتیرا صمغ عربی 

د بخورنر  یکمثقرال کدو مغز تخم خیار هر واحد شش درم سرطان سوخته مغز بادام هر واحد ده درم کوفته بیخته قرص سازند و 

تنبیه ماءالجبن تحریم نزله می نماید و خصوصاً آنچه از حموضات بسازند اگر استعمال نمایند از حموضت مرتب نسرازند و بره   

جادث در رب چون مستحکم گرردد     هکه قرص :طبر  گویدتحریم نزله مالحظه نمایند چون محسوس گردد ترک باید کرد 

این است که نظر کنند اگر با قرحه تپ دق الزم باشد فصد کنند اگر امکان  در شفا  او طمع نیست و قبل از استحکام عالجش

آن باشد بعده لزوم ماءالشعیر بعناب و سپستان که بر آن اندکی از صمغ آلود صمغ عربی و کتیررا انداختره باشرند و سرینه را بره      

لقر  مشو  که بر کدو گل حکمت نمروده  روغن ها  مغره مثل روغن گل و خیر  بمالند اگر حدت مزاج مانع این نباشد و ماءا

در تنور پخته آب او فشرده باشند گرفته و بر آن صمغ و گل مختوم و گل شاموس انداخته بنوشند و وقت غاا ماءالشعیر بنوشند 

نمایند ماکوره نیز اندازند و اگر خروج ریم زیاده باشد اندک شربت عسل ساذج نوشیدن باک ندارد و تمریخ صدر    هو بر آن ادوی

به موم روغن که اندک حضض آمیخته باشند و چون ریم قلت پایرد و تپ زائل گردد این قرص بدهند کندر را تنیج بسرد هرر   

درم  کنریم یواحد یم درم گل مختوم گل شاموس و مغره هر واحد نیم درم نشاسته کتیرا صمغ عربی خشخاش سفید هر واحد 

دانگ همه را باریم سائیده به لعاب اسپغول مغلی مصفی سرشته به قدر یم یرم   البنج هر واحد دو دانگ افیون یمرریوند بز

درم قرص ساخته خشم نمایند و هر روز یم قرص به ماءالشعیر یا به شربت آس یا رب سیب یا رب به بدهند اگر سعال موذ  

   هبه ماءالشرعیر کره در آن سررطان مراد     نباشد واال بماءالشعیر تنها بخورند و اگر تپ زائل نشود و قرحه باقی بود این قرص را

پخته باشند بدهند و اگر به سبب ثقل علت و ضعف قوت احتمال این نشود شیر خر بیاشامند اگر موافق عرزاج او   مغسولنهر  

نبرود شریر زن از پسرتان     سوءمزاجباشد و اشتعال تپ به طریق استحاله شیر ننماید و اگر احتمال شیر خر به سبب خبت علت و 

بعضی گویند که ترک فصد و استفراغ درین مررض   :اقوال متفرقهمکند بعد اصال  غاا  او که به این طریق برء حاصل شود ب
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واجب است مگر آنکه سبب حدوث او سیالن مواد از سر بسو  ریه و یا از بدن بسو  آن باشد که درین صرورت بره منبرع آن    

شرط آنکه قوت وفا نماید و بسیار قو  باشد و اندک خون بگیرند بره حسرب   قیفال و باسلیق باشد به  بفصد جهد نمایند هرچند

منقری و   و مویزقوت و مزاج و سن و عادت و بعد از آن اگر قوت متحمل تلیین باشد دوا  ملین مانند مطبوخ عناب و سپستان 

و اگرر مرریض صراحب وزب و یرا      بنفشه و قدر  روغن بادام بدهنرد    هو خمیر خیارشنبربنفشه و نیلوفر و جو مقشر با فلوس 

و اسهال بوجهی از وجوه نباید کرد بهر سببی که باشرد و چرون    بفصد ذبول رسیده باشد هرگز جرأت   هضعیف القوه و یا بدرج

هزال و الغر  عارض گردد فصد تام به تخضیب و فربهی بدن به تغایه و تقویت با رعایت حال قرحه و سعال نمایند به نحو  

قیفال نموده اند از جانرب   بفصد دق مسطور گردد و ابن سرابیون و تابعان او در عالج این مرض در اول امر حکمکه در مبحث 

علت به احساس وجع اگر مانعی نباشد و همچنین اگر به سبب نزالت منصبه از سر باشد و بعرد از آن اسرهال نماینرد بره دوا      

سازند و مقدار ادویه بحسب سن و قروت علیرل    السوس ربو صبر مغسل و  سر کنند به دوائی که از تربد   همتوسط این و تنقی

   هبهمرسد ادوی الدم نفثماکوره ننمایند بلکه مطبوخ مسطور استعمال کنند و اگر    هباشد و اگر قوت ضعیف باشد اسهال بادوی

هان دارند و ضمادات بر سینه استعمال کنند در د الدم نفثریه با    هقرح   هبا هم بیاشامند و حبوب نافع الدم نفثسل و    هنافع

سل با سمان بخورند و اگر نزله باشد و یا قوذا استعمال نمایند و اگر با سل    هشدید باشد لعوقات و حبوبات نافع   هو اگر با سرف

انگور شیرین تازه و عناب و  و مویزعسر نفث باشد طبیخ زوفا بدون زوفا بیاشامند و نیشکر بمکند و انجیر تازه و مغز بادام مقشر 

و سپستان و مانند آن بلیغ النفع است و ابن ماسویه گفته که تناول لحم قنفا بساست کره آثرار ایرن مررض زائرل مری کنرد و        

جالینوس گوید که مسلولین انتفا  می یابند با طلیه و اضمده زیاده از انتفا  به مشروبات در تابستان به روغن گل و به قیروطی 

کندر و سفید  بیضه  بو ترا د آن و یا بضاد معمول از گرد سیانمایند و در زمستان به روغن مصطکی و ناردین و مانن بارد طال

ضماد کنند و از کالم قرشی مستنبط می گردد و واجب است که دوا و غاا  سلول از سرطان خالی نباشد تعلیم بدان کره سرل   

که مسطور شد و غیر حقیقی آنکه از کالم شریخ الررئیس دیگرر مترأخرین     ریه است    هحقیقی است و غیر حقیقی حقیقی قرح

مستفاد می شود که گاهی اطالق می یابد اسم اسل بر مرض دیگر که به آن قرحه تپ نباشد و این چنان است که بعضی کسان 

ها قابل اخالط غلیظ لزجه آن   هایشان قرحه نباشد لیکن حال ایشان همچون حال مسلوالن بود و ری   هباشند که اگرچه در ری

از نوازل باشد که پیوسته رطوبات لزج از سر ایشان به سینه فرود آید و مجاز  تنفس ممتلی و تنگ گردد و به این سبب تنگی 

سخت تولد کند و کار بدان رسد که ضعف قوت و الغر  و کاهش بدن پدید آیرد و هرچنرد ایرن مررض قری         هنفس و سرف

است و مریض او در حقیقت مانند اصحاب ربولیکن در عرف اطبا مجازا این مرض را نیز سل  النفس ضیق الحقیقت از قبیل ربو و

و مریض او را مسلول خوانند و فرق میان هر دو نو  از عدم تپ و قرحه و خروج رطوبت خام به نفث درین نو  و لزوم ترپ دق  
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یم از بد بو  ریم نزد نفث خواه وقت سروختن او تره نشرین    و خروج ریم به نفث در قسم اول ظاهر است و فرق در رطوبت و ر

نمایند و اگر به  النفس ضیقعالجش به عالج ربو و  بالجمله گردیدن آن در آب بعد یم زمان و خالف این در رطوبت توان کرد

غلریظ چرون   آن اندکی حرارت باشد عالج سل و عالج ربو مخلوط سازند و راز  گوید هرگاه که مسلول ترب نباشرد و چیرز     

انجیر پودینه مویز منقی باید داد و لعروق از حلبره آب انجیرر تخرم      پرسیاوشانسریش ماهی به نفث برآید طبیخ زوفا  خشم 

لعوق  بقوامقریص برا  او مرتب باید ساخت و چون آب کرنب یم رطل و عسل مصفی ثلث رطل به آتش مالئم بجوشانند تا 

ت مفید است و صاحب زمردا خضر گوید که گاهی مشتبه می گردد نزله به سل و مسجی به آید بردارند و استعمال نمایند به غای

صاحب اقتباس می نویسد که  ضایاسل غیر حقیقی است و در آن تپ نباشد و عالجش منع نوازل به شربت زوفا و مانند آنست و 

طبوخ دهند زوفا  خشرم  لطیف ماده این مدر سل غیر حقیقی که سببش نزول رطوبات از سر به سینه و ریه دائم باشد جهت ت

هریم پنج ماشه ایرسا سه ماشه انجیر زرد چهار عدد عناب هفت عدد مویز منقی دو توله  گاوزبانسیاوشان برگ هفت ماشه پر

گلقند عسلی چهار توله مالیده بنوشانند و غاا شوربا به نان دهند و جهت تنقیه حسب فراسیون و معجرون تربرد و سرفوف آن و    

و ترنجبین هریم هفت توله  خیارشنبرتوله ریوند خطائی نه ماشه  کنیمیوف غاریقون خورانند و در مطبوخ ماکور برگ سنانه سف

دو ماشره در   السروس  ربشربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غاا وقت شام بدسرتور و صربح   

زوفا هریم سه ماشه جوش کرده  ساهریم هفت ماشه ایر گاوزبانکزبره البر  لسوسا اصلشربت فریادرس یم توله بلیسانند و 

و زوفا هریم دو توله تو دریین نه ماشه دهند و همین خط سه چهار بار بعمل آرند بعده باقی همه تدبیر کره در   گاوزبانشربت 

ار چیز مول شود و به زود  هالک گرردد اول  بحث ربو نوشته شد بکار برند و هرگاه جغم به نفث بر نیاید کار صاحب آن به چه

اختناق از احتباس بلغم در حلق دوم تعفن و تاکل ریه و سینه و حجاب سوء استسقا  الحمی چهارم حج امعا کاا فی التلخیص و 

   هرفگویند که سل غیر حقیقی مراد از انصباب نزله بر ریه و سینه است و بر آمدن آن بلغم در نفث عالجش به عینه عالج سر 

ده المتحقنه و مسیحی گوید که هرگاه سل بدون تپ باشد و نفث غلیظ الزج و خروج به تلطیف و تقطیع است کاا فی الم بلغمی

یون و کرسنه وایر سا و روغن بادام شیرین و تلخ و روغرن  فراسزوفا که در آن زوفا  خشم و به تعب و سعال شدید و طبیخ او 

و به حسو  آرد گندم و آرد حلبه و نشاسته و عسل مصطفی و روغن برادام غراا سرازد و ایرن      چلغوزه داخل کرده باشند بنوشند

 السروس  ربلعوق ملطف کیموسات غلیظ صدر نافع تراست حلبه اوقیه بزر کتان اوقیه و نیم حرف نیم اوقیه پنبه دانه نیم اوقیره  

نیز نافع است آب کرنب سره رطرل و عسرل یرم رطرل      اوقیه کوفته به روغن چلغوزه آلوده به عسل مقوم بسرشند و این لعوق 

بجوشانند تا آب برود و عسل باقیماند مغز پسته نیم رطل باریم سائیده بیامیزند و پنج درم با شیر خر مطبوخ به آب به قدر نیم 

 .ستخررطل مع یم درم زوفا  خشم بخورند و شیر بز نیز عوض شیر فرجاء نرست و قو  تر از این لعوق عنصل با شیر 
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 دهمنفث ال

ا حلق یرا  ی هریه و یا انفجار درم حنجر   هاست و یا قرح الجنب ذاتا ی  الریه ذاتیعنی بر آمدن ریم از دهن به سبب آن یا انفجار 

و یا نزله  هآن به سبب انفجار خراج و یا خلط حاد اکال   ها دیگر اجزا  دهن و یا انفجار درم اجزا  سینه و قرحی یه همر  یا قصب

آن و گراهی     ها قرحر یر  همعد   هحاده اکاله و یا انفجار و بیل   ها سقط بر سینه و یا استعمال ادویی هده اکاله و یا رسیدن ضربحا

نمایند یعنی  الدم نفثکه ملتحم نگردد و عفن شود حادث می گردد و تشخیص این اسباب و محل تولد مده مثل  الدم نفثعقب 

ریره و     هم و طلق بشاد و اگر تخنریح برآیرد از قصرب   د و اگر بتنخع برآید از لهات و مندین باشاگر ریم تبریق برآید از اجزا  

 الریه ذاتتقدم  ضایاا صدر باشد و ی ها ریی هحنجره باشد و اگر به قی و اسهال برآید از مر  و معده باشد و اگر بیعال برآید از قصب

ریه دلیل باشد و تقدم خراج سینه و وجود    هدق و دیگر عالمات سل بر قرحبر انفجار آنها داللت کند و لزوم تپ  الجنب ذاتو 

سینه است و اکثر اوقات به این تپ نباشد و بیشتر    هشدید نشان انفجار درم و قرح   هوجع در صدر و خروج ریم غلیظ به سرف

ض مخوفه است و سیما آنچه به سبب انفجرار  حار رطب و ربیع و بلدان شمالیه به هم میرسد و آن از امرا   هنفث المده در زمان

آن و    هآن باشد و قرو  صدر یعنی قرو  عضالت و غشا  مستبطن ضال  سالم تر از قررو  ریره و قصرب      هورم ریه و قرح

قرو  حجاب است و واجب نیست که هر صاحب نفث المده مسلول باشد بلکه بیشتر نفث المده بدون سل می باشد ولیکن سل 

المده نباشد و بعضی قرحه صد را نیز سل گویند کما فی السل و چون در چهل روز مده پاک نگردد و اکثر انتقال بره  بدون نفث 

سل است و ظهور دیگر عالمات آن که در سل    هسل می نماید و از اعالنات انتقال آن به سل کمودت رنگ و تپ و قیه الزم

رقیق باشد و با حرارت بود    هقیقی گاشت عالج آنچه از سینه آید اگر مدمسطور شد و بیان فرق در مده و بلغم در سل غیر ح

 و م به چهل درم شیر خرما یرا برا دوا  سیار دهند بعده سفوف سرطان دو درآن ماءالشعیر یا ماءالعسل ممزوج به آب ب   هبهر تنقی

 قررص  یکمثقالو  شربت خشخاش دهند   هسفوف ماکور با دو اوقی یکمثقالشربت عناب هر صبح بدهند و در آخر روز    هقی

سرطان نهرمی سوخته و چهار اوقیه شیر خر به غایت مفید است و اگر شیر خر میسر نشود بجا  آن شریر   خشخاش با یم درم

تخرم     هبع رطل همراه قرص سرطان یا سفوف آن دهند و شیرر بز کنند و بهتر از همه شیر زنان است چون دو اوقیه از آن تا

آرد کرسنه و شکر و روغن بادام و شربت انجبار به آب برگ بارتنگ نیز مفید و    هربت خشخاش نیز نافع و کاا حریرخرفه به ش

نیمبرشت بدهند و در آبزن داخل کنند    هبیض   همرغ بریان و زرد   هماش دهند و چون قرحه اصال  پایر و چوز   هغاا مزور

سل نمایند و اگر مده غلیظ بود و به دشوار  بیرون آید و بدون تپ باشد بهر تلطیف و بر سینه روغن بنفشه بمالند و باقی عالج 

زوفا  خشم انجیر زرد و مانند آن که در منضج بلغم است جوشانیده صاف نموده  پرسیاوشانمقشر نیم کوفته  السوس اصلآن 

ایرسا و حلبه در مطبوخ نیز مفید و روغن بابونه و  بنفشه و ادخال حاشا و   هبا نبات یا عسل بدهند و استعمال طبیخ زوفا با خمیر
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کوفته بیخته  پرسیاوشانمانند آن بر سینه بمالند و زوفا  رطب و قنه و آرد کرسنه و حلبه و تخم کتان و بادیان و تخم انجره و 

غرز برادام و خشرخاش و    با روغن بابونه و روغن غار و پیه ماکیان و عسل بر سینه طال سازند و غاا حریره از سبوس گنردم و م 

سینه و دیگر اعضا به منقیات مناسبه کوشند چنانچه مطبوخ زوفا و حرب     هترنجبین و شیر گاو ساخته بدهند و همگی در تنقی

بخارا فاسد گرداند و به هالکت رساند و یا به ریه ریخته م در فضا  سینه جمع گشته فراسیون و غاریقون علو  خان تا مبا داری

تلیرین و طبرع و   در پیدا کند و از استعمال قوابضات قبل از تنقیه درینجا احتراز واجب دانند و به همه وجوه عنایت بند شده سل 

تام جهت جال و به تخفیف مطبوخ زوفا وقت شب دهند و حبی و یالعوق وقت صربح     هتلطیف مده مصروف دارند و بعد از تنقی

ایرسا کوفته بیخته با عسل آمیخته حبوب  السوس رب   هوزه مغز پنبه دانه حلبهمراه شیر شتر دهند و تخم کتان بریان مغز چلغ

ب ا بسه افزوده مساو  بدستور حی همقشر و مرمکی و میع السوس اصلزوفا  خشم و  و سازند و در دهن دارند و اگر کزبره البر

دو درم اضرافه کررده از دو    السوس ربدرم  ساخته با شیر شتر دهند و یا در لعوق صاحب کامل که عنقریب بیاید مغز قرطم پنج

جالیه با شیر خر استعمال نمایند و معجون    هزوفا که در ربو گاشت بخورند نافع بود و دیگر لعوقات ملطفبعرق  درم تا دو مثقال

درا مفیرد و  معجون اثاناسیا قرو  صر    هاز مجربات حکیم علی و شربت حلبه نیز نافع است و به قول ابن جزل النفس ضیقمفید 

جالیه بکار    هعنال   هزراوند و میعه و کندر و راتینج بسوزند و دودان به حلق کشند و به قول شیخ در قرو  صدور ریه ادوی مرو

برند و مریض بر جانب علیل بخوابد و سعال کند و اندک جنبش نماید و چون مده پاک گردد و بداننرد کره چیرز  از آن براقی     

حبیب طبیعت است و قرو  استعمال نمایند و در منقیات جالیه مثل عسل چیز  نیست که آن منقی و غاا  نمانده ادویه مدمله 

و به قول شار  گیالنی بلکه آنرا نفع می کند مگر آنکه به این قرو  تپ شدید باشد کره درینصرورت احتیراط از     ستیرا مضر ن

قت تپ را مضرت بسیار ندارد و به قول صاحب کامل این لعوق استعمال آن نمایند و عسل سفید رنگ لایاالطعم بی حدت و حرا

آرد کرسنه فراسیون هریم سه درم باقال  مقشرر پرنج درم در    پرسیاوشانمناسب است مغز بادام مغز پنبه دانه هرکدام ده درم 

م اوقیه مغز پنبه دانه ی  هبسینه و تلطیف مده نیز نافع حل   هفانیا مقوم سه چند سرشته صبح و شام بخورند و این لعوق در تنقی

اوقیه باریم سائیده به روغن چلغوزه آلوده  کنیمیدو اوقیه پنج سوسن تخم کتان هر واحد  السوس رب   هه هریم نیم اوقیکرسن

غلیظ عسرالنضج و نفث لزج را نافع آب کرنب سه رطل عسرل     هنبات سرشته استعمال نمایند و این لعوق نفث مد   هبه شیر

طل به آتش مالئم بپزند تا آب فانی گردد و عسل باقی ماند مغز چلغوزه مغز پنبه دانه هر واحد یم اوقیره برزر کتران    بید یم ر

حلبه هریم پنج درم مغز پسته پانزده درم باقال  مقشر ده درم باریم سائیده آمیزند و صبح و شب پنج درم همراه شریر خرمرا   

مجففره قرحره و      هین تدابیر خروج مده روز بروز همی افزاید انقطا  نپرایرد ادویر  شیر بز نوجوان بدهند و هرگاه که با وجود ا

به سد صمغ عربی و  السوس ربنفث چون قرض کهربا یا شربت خشخاش دهند و این قرض نیز نافع گل سرخ کهربا    هقاطع
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نج هرکدام چهار درم گل ارمنی شادیر شهرکدام ده درم کتیرا نشاسته طبا د  سوخته هرکدام پنج درم سرطان سوخته تخم خرفه

اقراص سازند هریم به وزن مثقال و یکی از آن با شرربت     هگل قبرسی هرکدام سه درم کوفته بیخته به لعاب اسپغول سرشت

خشخاش و    هکه از شیر   هبیضه نیمبرشت و اطراف بزغاله با برنج و حریر   هخشخاش بدهند و غاا شیر بز با نان میده و زرد

ین تدابیر مده به سبب خرفه و خیار دهند و گویند چون ازته و نبات و روغن بادام ساخته باشند تغایه نمایند و مغز کاهو و نشاس

کثرت خود تنقیه نیابد و قوت مو  باشد باید که بر سینه داغ دهند تا مده خارج گردد و انتقال به سل ننماید و شیخ می فرمایرد  

متعفنه اکثر استخوان را فاسد گرداند به حد  که احتیاج به قطع اجزا  متعفن آن می افترد ترا   که قرو  صدر حادث از خراجات 

م نمی آنکه مجاور او سالم ماند و بساست که عفونت آن به عضو متصل غشا متاد  می گردد و قرو  حجاب که نافا باشد التحا

و آنچه در اجزا  لحمیه افتد اگر در ابتردا تردارک کننرد و     ا  عصبیه واقع شود نیز ملتحم نمی شودپایرد و غیر نافا که در اجز

که تدبیر تلطیرف مرده هرر درم     بدانندنگاارند که ورم کند التحام می یابد و چون ورم کند یا مزمن گردد و ملتحم نمی گردد و 

لرت روا ندارنرد و   منفجر و متقیح حادث در صدر رویه و حجاب همین است و در بحث تقیح نیز مسطور گرردد و دریرن کرار مه   

صواب آن است که چون ورم این مواضع بگشاید از قابضات احتراز نمایند و همگی توجه به تلیین اعضا و تلطیف مرده مبراول   

مدمله سعی نمایند و نفث المده که از انفجار اورام ریه و    هاندمال آن به ادوی دارند تا تنقیه عضو به تمامه حاصل شود بعده در

شد عالجش در سل ماکور شد و آنچه از دبیله معده آید در امراض معده خواهد آمد و آنچه از خلق و قصبه ریه و آن با   هقرح

 .اجزا  دهن آید عالج هریم در قرو  آن اعضا گاشت

 

 ضعف ریه

و  و باشد عالمتش سعال و سقوط اشتها  طعام و هزال بدن و تیرگی بول مع سررخی یرا زرد   ش نزله بارسبب آن کثرت ریز

سینه در هر وقت چه در خواب و چه در بیدار  و تهیج چشم ها و مدام پوشیده داشتن آنها و به    هغلظت و کثرت زهد و خرخر

دشوار  گشادن و جواب به کاهلی دادن و در اکثر اوقات مشابه به سموت ماندن و غلبه سرفه بعد از خواب و برآمدن اندک بلغم 

رفیق بسریار از مقردار      هاو و سه بار به سرعت پی در پی و خوردن طعام اندک و دفع فضل رقیق و گاهی اجابت طبع در روز 

ماکول و بودن و سومت باال  آن و سوقط قوت و الغر  بدن روز بروز زیاده و در آخر اندکی بلغم غلیظ به سرفه برآمدن و ورم 

در ابتد از جانب راست فصرد باسرلیق    عالجی در غرر اطراف ظاهر شدن و بعد ظهور ورم بروز سوم به هالکت می انجامد کااف

هفرت   السروس  اصرل    هند و شیرهر واحد یم ماشه در لعوق اسقیل نه ماشه آمیخته بلیسان سولمغالجورد  السوس ربکنند و 
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ه داخل و مکوه هریم هفت توله برآورده شربت زوفا سه تول پرسیاوشانهفت ماشه و عرق  گاوزبانسه ماشه لعاب  ایرسا ماشه و

مغز بادام پانزده عردد و     هکرده بنوشانند و غاا شوربا  سنگخواره بنان تنور  دهند و وقت شب حریره از سبوس گندم و شیر

م توله و مغز چلغوزه نه ماشه آرد نخود بریان سه توله روغن چهار و نیم توله قند سفید به ی همغز قرطم به کنیم توله و مغز خرپز

سه چهار روز فصد اسلیم از دست راست گیرند و همچنین از دست چرپ پرس ایرن مطبروخ دهنرد تخرم          هقدر ذائقه و بفاصل

پوست بیخ بادیان هریرم شرش ماشره عنراب      پرسیاوشان السوس اصلهریم هفت ماشه  گاوزبانفراسیون زوفا  خشم گل 

بنفشره و     همویز منقی دو توله با خمیرر  الثعلب هریم نه ماشه رنجبویه عنبزرد چهار عدد ایرسا سه ماشه باد هفت عدد انجیر

بدن و ریه حب غاریقون علو  خران و فراسریون وقرت       هگلقند عسلی هریم دو توله پنج شش روز و یا زیاده داده بنابر تنقی

ترنجبین هریرم جفرت    خیارشنبرریوند خطائی هریم نه ماشه مغز  شب دهند و صبح در مطبوخ ماکور برگ سنا دو توله تربد

اکتفا کنند و  بادرنجبویهو  گاوزبانشیر خشت چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجا  آب بر عرق  توله

عنبرر    گاوزبران    هوقت دو پهر نخوداب مرغ دهند و وقت شام غاا بدستور و صبح تبریرد جرواهر مهرره دو ماشره در خمیرر     

زوفا  خشم هریم  گاوزبان پرسیاوشان السوس اصلم عدد آمیخته ی هرخشخاش هریم هفت ماشه ورق طال یا نق   هخمیر

هفت ماشه ایرسا انیسون بادیان خطائی هریم چهار ماشه جوش کرده مالیده صاف نموده شربت ابریشم و زوفا هریم دو توله 

ابریشرم علرو       همیرر داخل کرده تو دریین نه ماشه پاشیده بدهند و همین نط چهار پنج روز مسهل داده جهت تقویت این خ

خان به ماءاللحم دهند ابریشم خام نه توله شب در عرق بادرنجبویه و گالب شاهتره و کیوره هریم پا و آثرار خیسرانیده صربح    

بجوشانند که نیمه بمالند مالیده صاف نموده نگاهدارند و آب سیب و به والیتی هریم هفت توله آمیخته قند سفید سه پا و قوام 

چهار درم عود خام ابریشم مقرض شیب سبز هریم سه درم یاقوت کبود ورهانی و سفید ورق طرال هریرم    سوسال ربساخته 

ی از دو درم تا دو مثقال و ترکیب ماءاللحم این است مرغ کالن دو عدد راج پنج عردد لروه   مشم دو درم آمیزند شربت یکمثقال

ند  هریم پنج توله بادیان نه توله انداخته بپزند که خوب مهررا  ساذج ه کشنیزبست و پنج عدد گوشت بزغاله پنج آثار قاقلین 

و مصطکی و قرنفل هریم سه توله پیاز به قدر حاجت در روغرن گراو سره پرا و      کشنیزسیاه و سفید و قاقلین و    هبرآورده زیر

سفت سره تره صراف نمروده و        هخوب بریان کنند پس در طشت انداخته بگاارند تا روغن او به باال آید آنرا دور کرده در پارچ

پارچه ها به پارچه صاف کرده اندکی در آفتاب نهند تا رطوبت جاب شود پس بگیرند آب باران هفت آثار آب نیشرکر سره آثرار    

برگ بادرنجبویه هریم چرار تولره    السوس اصلتخم خشخاش هریم دو توله انیسون زوفا  خشم  گاوزبانگل  گاوزبانبرگ 

و شاهتره بادیان خطائی هریم سه توله چا  خطائی تودریین صمغ عربری هریرم هفرت     بادرنجبویهزرنب سعد دارچینی تخم 

پا و برگ اروسه سه وپا و گل اروسه پا و آثار برگ ترنج و نعنا  همه  کنیمیتوله خاکشی انگور شفا هر یم پنج توله گل مند  
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دو مثقال قند سفید سره پرا و کسریر و یرم آثرار آب       سبز هریم نیم پا و قرنفل پنج توله مشم عنبر هریم یم درم زعفران

لیمون شربتی نیم آثار داخل کرده بدستور عرق کشند شربتی از نه توله تا بیست و پنج توله ولیکن غاا یم وقت موقوف دارند و 

 .آرندو شیر خشت در دهن دارند و حبوبات و حریره ها  مقو  به عمل  السوس رببر ماءاللحم اکتفا کنند و پیوسته 

 اوجا  صدر و جنب و نواحی آن

رام ایرن اعضرا   ض باشد و اطبا در اطرالق اسرامی او  ام و شامل اورام و آالم و امرامراد از اوجا  درینجا آن است که عگویند که 

خالص و غیر خالص  الجنب ذاتاختالف دارند نزد اکثر اطبا به اعتبار اختالف محل هریم از آن به اسمی مخصوص است چون 

ن مثل شیخ و قرشی و اکثر متقدمین در اورام مراکوره  یرنزد بعضی متأخبرسام و  ذات العرضو  ذات الصدرخانقه و شوصه و و 

فرق نیست و از الفاا مترادف شمرده اند بالجمله اکثر اطالق لفظ اوجا  عموماً بر امراض موله این اعضا می کنند و برین تقدیر 

م ساذج یا ماد  و یا تفرق اتصال و یا مرض ترکیب باشد و ساذج مختلف حار یا برار و یرا   مختلف مول سوءمزاجحدوث آن یا از 

رطب موجب وجع نبود و آن یا از اسباب داخله بود مانند تناول اغایه و یا از اسباب خارجه باشد مثل  سوءمزاجبابس بود زیرا که 

اخالط اربعه با نفراد یا ترکیب آنها یا نزله منصربه از راس   ذ  قوام یعنی   هسرد  هوا و گرمی آن و ماد  مختلف خواه از ماد

غیر ذ  قوام یعنی ریرح غلریظ متولرد از فضرول بلغمری یرا          هباشد و آن مجاور یا مداخل غیر مورم یا مورم بود و خواه از ماد

ند و یرا در اعضرا  غراا    سوداو  باشد یا ریح بخار  متولد از فضول دمو  یا صفراو  و آن یا در اعضا  صدر و جنب تولد ک

ریا  متولد شرد و از آن اعضرا بره صردر        همثل معده و کبد و یا عروق به سبب ضعف هضم یا سوء هضم یا اغایه منفی مولد

ا سقط یا جراحت با قرو  و امثال اینها باشد و مرض ترکیب مولم مانند ی هانتقال نمایند به جهت مجاورت و تفرق اتصال از ضرب

این اسباب چنان باید کرد که اوال به لمس عضو و نفس و نبض مریض خیال نماینرد  تشخیص و تشنج باشد و  سده و یا تقلص

مزاج ساذج باشد و بد از سوءاگر نفس گرم و نفس و نبض سریع و عظیم دریافت گردد و به مبردات انتفا  و به مسخنات ضرر یا

اگر در هر دو سرخی و برآمدگی عروق و در نبض امتال و در نفث    مریض نیز نظر کنند چهرهبا وجود این عالمات به چشم و 

و قاروره سرخی معلوم شود حال ثقل اعضا  صدر و پهلو و وجع تمدد  و ضرباتی و ضیق نفس و سعال و شیرینی دهرن نیرز   

حال وجرع نراخس و    مو  است و اگر رنگ چهره و زبان و نفث و قاروره زرد نماید دحار سوءمزاجبپرسند از و این همه عالمات 

صفراو  بود و اگر ملمس سرد و نفس  مزاج حاربپرسند و این عالمت سوء عسر نفس و نفث و تلخی دهان و بیدار  مفرط نیز

سازج باشد پس باوجود این آثار نظر به بارد  سوءمزاجو نبض بطی و صغیر یافته شود و از مبردات ضرر و از مسخنات نفع یابد از 

ره نیز باید کرد اگر تهیج در چهره در صاحیت رنگ آن و رنگ نفث و قاروره سفید نماید و به آن نرمی نبض چهره و نفث و قارو

شدید و وجع ثقیل تمدد  باشد از سوءمزاج بار و بلغمی بود و اگر کمودت رنگ و صالبت نبض و  النفس ضیقو رطوبت دهان و 
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 سروءمزاج یا بس ساذج برود از   سوءمزاجو خفقان و دیگر آثار  شدت عسر خروج نفث و سیاهی آن و سوء فکر و خلق و وسواس

سوداو  باشد و اگر صرف شدت صالبت نبض و عسر نفس و خشکی دهان و بیدار  و یبوست موضرع و سررعت انتشراف آن    

ر به این یا بس ساذج بود پس اگ سوءمزاجروغن را که بر آن مالند و متنفع گشتن به مرطبات و ضرر یافتن به مخففات باشد از 

یا بس همان غلط باشد و اگر باوجود عالمت خلطری از   سوءمزاجصفراو  یا سوداو  مضاف گردد سبب  سوءمزاجعالمات آثار 

اخالط ماکوره انتقال وجع و نفخه نیز مدرک گردد از ریا  متولد از فضول آن خلط باشد و اگر باوجود انتقال درد تقدم آثار سوء 

نافخه دریافت گردد از ریا  معده و کبد باشد و فرق در وجع حادث از ریا  غلیظ متولد از فضول    ههضم و تناول اغایه و ادوی

ه و صفراویه آن است که حادث از ریا  غلیظ انردک انردک و بطری    دمویبلغمیه و سوداویه و میان ریا  بخاریه متولد از فضول 

سائر عالمات بلغم یا سودا بود و حادث از ریرا  بخاریره سرریع     االنتقال می باشد و وجع مائل باسفل صدر و جنب و شراسیف با

دم یا صرفرا باشرد و فررق در ریرا  بلغمری و         هاالنتقال از موضعی به موضع دیگر و مائل به طرف اعالی با سائر عالمات غلب

مسدده    هغلیظ   هثار اغایبسیار باشد و تقدم اک نجا که تمدهسوداو  آنکه بلغمی با رطوبت و سوداو  با یبوست می باشد و آ

ا شرائین آن اعضا باشد و تفلرص حجراب جردا مسرطور     ی هاورد   هو ترک استحمام و ریاضت و حرکت بر آن گواهی دهد از سد

 .دمع اسباب و عالج جدا جدا بیایکور گردد و کاا عالمت هریم از اورام ما

 عالج اوجا  ماکوره حادث از حرارت و یبوست

   هموافقه استعمال کنند مثالً لعاب اسپغول و بهدانه و شریر    هاله سبب نمایند و ادویه و اغایه مبردباشد از اگر از حرارت ساده

ا انار یا جالب شکر  دهند و در استعمال و یا قروذا بررا    ی همغز تخم کدو و خیارین و کاهو و خشخاش با شربت نیلوفر یا بنفش

کدو و گل ارمنی و آرد جو به آب عصی الراعی و آب    هرتب از صندلین و جرادم   هتسکین وجع باکی نیست و اطلیه و اضمد

زعفرران اضرافه نماینرد و       هتازه بعمل آرند و اگر حرارت شدید باشد اندکی کافور و شم کشنیزبرگ گل و آب برگ بید و آب 

داخل کرده بنوشند و    هپس شکر و سک ماءالشعیر و شکر و آب کاسنی و بادیان یا شیر به همچندان آب جوشانیده تا آب برود

مغز تخم کدو و کاا ضماد برگ خطمی و یا آرد جو و پوست خشخاش و اکلیل الملم و کاا خوردن سه درم بستان افروز خشم 

ش مبارکه مطیب به روغن بادام و روغن خشخا   ها ماش و برنج یا اسفاناخ و کدو و بقلی  هجو با پاچ   هبه حالب نافع و به مزور

و تلیین طبیعت به مثل  مو  باشد فصد باسلیق و اخراج خون به قدر حاجتغاا سازند و اگر از حرارت ماد  دیا ماهی ضراضی 

که با ترنجبین و شیر خشت کنند و بعد از آن تعدیل مزاج نمایند بدان چه در حرارت ساده ماکور شد بدون افرراط در  مطبوخ فوا

اج و تحلیل و جال و قوت نفس باشد و عناب بنفشه خطمی خباز  تخم خرپزه نیمکوفتره در  تبرید بلکه به چیز  که در آن انض

تر کرده شربت بنفشه داخل نموده بنوشند که وجع صدر را مفید و اگر از حرارت ماد  صفراو  بود نضج صفرا  الثعلب عنبعرق 
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مغرز تخرم کردو یرا ماءالشرعیر بعرد و          هرق بید و شیرنمایند به تغلیظ آن زادویه مبرده مانند شربت نیلوفر و شربت بنفشه با ع

 سروءمزاج و شیر خشت و ترنجبین و روغن بادام کنند و بعد از تنقیه تبدیل مزاج آنچره در   خیارشنبرآن منقو  فوا که با    هتنقی

ماءالشعیر با شکر  یا بس می آید به آنچه معین بر نفث ماده و ترطیب و جال و غسل باشد مثل سوءمزاجحار گاشت و هرچه در 

سفید باید کرد و استعمال و یا قوذ او را ابتدا برا  تسکین وجع و تنویم بدهند و اگر از یبوست ساده باشرد ترطیرب بره ادویره و     

و دیاقوزا و مراءالجبین برا    گاوزبانمرطبه مثل لعاب بزر قطونا و شربت نیلوفر و شربت بنفشه و جااب شکر  و شربت    هاغای

ر نمایند و تمریخ به روغن بنفشه و کدو و نیلوفر و قیروطی مرتب از موم سفید و روغن بنفشه و روغن کدو کره بره   شربت نیلوف

که در آن حشایش کدو لعاب اسپغول و آب عصی الراعی و آب هندوانه تسقیه کرده باشند باید کرد و آبزن نیمگرم    هآب جراد

ال نمایند و به ماءالشعیر با شربه و کشم گندم مطبوخ به پاچره و یرا گوشرت    دهان رطبه ریخته باشند استعمرطبه جوشانیده و 

بزغاله و ماهی رضراضی و شروبا  چرب و به قول رطبه مانند اسفاناخ و کاهو و کدو و خباز  و خیار و ملوخیا پخته به روغرن  

 .زیت تازه و یا روغن بادام شیرین بریان نموده غاا سازند

 از برودت عالج اوجا  ماکوره حادث

به و زوفرا  خشرم برا    و حل و مویزاگر از برودت ساده بود دفع سبب و استعمال ادویه و اغایه مسخنه موافقه مثل طبیخ انجیر 

ا یر  هج و معجون اثناسیا و دواءالحلیت و معجون الملم و جالینوس و تریاق اکبر نمایند و ماءالعسرل سراد  شربت عسل یا بمیفخت

به مثل روغن قسط و ناردین و غار و سداب و شو نیز و هلسان صفرا و یا مرکب به چنرد بیدسرتر و    سفوه بنوشند و تمریخ صدر

ا بالحوم طیور خفیرف و  ی هساد   هسقل و ثافسیا و عود قمار  و امثال آن کنند و تغایه به مثل نخوداب و کرنب و هلیون و حلب

وغن گروگان  همچنین طاوس پخته با گوشت و پیره آن نماینرد و   لحوم صید مانند آهو و ارنب بریان به روغن گاو یا زیت یا ر

اگر وجع شدید باشد برا  تسکین آن به تناول المثل فلونیا و برششا و فیروز نوش باکی نیست و حکیم شرریف خران در فوائرد    

عارض می شرود و   شریفیه می نویسند که گاه وجع صدر و جنبین و اضال  نزد رسیدن سرو  از مالقات هوا  بارد یا آب سرد

عالجش خوردن سنجر نیا و تریاق و فالسفه و دواءالمسم حار و امثال آن است و تمریخ صدر با دهان حاره و شحم گرم و غیر 

حار و گویند که خوردن میعه و بخار گرفتن و طال کردن از خارج بره آن وجرع صردر را مفیرد اسرت و         هآنها از اضمده و اطلی

ارد و نیم ماشه سوده با پرنج ماشره قنرد سریاه     ز سرد  باشد و آن بی تپ بود دیو دکه اگر درد سینه ا صاحب عالج الغربا گوید

غلوله بسته فرو برند و بعضی برابر آن زنجبیل نیز می افزایند و یا برگ سهجنه پخته بخورند و شرب طبیخ حلبه برا عسرل نیرز    

نه و شرب جا و شیر نریم درم در شرراب مسرخن مفیرد و ابرن      است و طال  قسط بر سی النفس ضیقنافع اوجا  مزمنه صدر و 

یا دو درم به آب گرم بخورنرد   یکمثقالماسویه گوید که قوه و قسط تلخ و شیرین و ریوند و حنطیانا  رومی وزرا و طویل چون 
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کرنرب تنطری و   وجع جنب مارورا ببرند و مالیدن روغن سوسن یا نرگس یا روغن بان همین عمل دارد و برا  وجع کهنه برگ 

تخم آن هر واحد یم جزو باریم سائیده اندک پیه مرغابی و روغن سوسن آمیخته گرم بر صدر یا پهلو گاارند و چون سرد شود 

حلب و وه و مقل و صدور کنند و اعاده نمایند و تنوید  گوید که قرصعنه وجع جنب را مجرب من است و وجع و عودالنجور و ف

ست و کاا شررب و ضرماد   سکنبینج و کرفس الماء و قرطم و فراسیون هر واحد مفید وجع جنب باردلسان العصافیر و سلیخه و 

لی و لیسیدن عود صلیب به عسل و شرب طبیخ خنثی  اکل جرم آن و ضماد گل نرگس یا بریخ  سنبل هند  واشق و جعده جب

نوشیدن طبیخ بادیان کوفته و کاا سرداب   نعام به عسل و   هآن و خوردن انا غالس بعسل و تخم انجره به عسل و پوست بیض

مع ثبت و کاا قنطوریون غلیظ و اگر از برودت ماد  بلغمی باشد نضج ماده به ماءاالصول و روغن بید انجیر یا بطبریخ زوفرا    

منقری و   و مرویز ماده نمایند به مطبروخ مرترب از انجیرر زرد       هصغیر و یا کبیر نمایند و بعد ظهور نضج در نفث و قاروره تنقی

مقشرر   السروس  اصرل و زوفا  خشم و بسفایج و تربد سفید مدبر و زنجبیل و قنطوریون دقیق و اذخرمکی و حاشا  پرسیاوشان

یارج وغن بادام و یا حب غاریقون یا باو گلقند عسلی و ر خیارشنبرسناس مکی با  فلوس  و ساپوست بیخ بادیان دایرنیمکوفته و 

سیف باشد و بعد از تنقیه مبدالت مزاج که بهر برودت ساده گاشت استعمال نمایند لیکن به جالینوس اگر وجع مائل بسو  شرا

آنچه در آن انضاج و جالء غسل باشد تا معین بر نفث ماده گردد مثل ماءالعسل و ضماد انجیر و گاه دریرن نرو  حبروب جردوار     

م کرفس درونج زعفرران هریرم دو مثقرال و نریم     برا  تسکین وجع استعمال می نمایند بگیرند جدوار خطائی هفت مثقال تخ

ا افیون غ عربی فولنجان عاقرقرحصغار صم   هکیار قاقل   هقرنفل قاقل الطیب سنبلفلفل سفید زربنا و مصطکی عود قمار  خام 

حرب اول  م حب یا دو ی  هو نیمکوفته بیخته با گالب سرشته حبوب سازند به قدر نخود و به ورق طال پیچید یکمثقالهر واحد 

روز فرو برند و باال  آن ماءالعسل یم فنجان بیاشامند و همچنین آخر روز و اگر از برودت ماد  سوداو  باشد نضج مراده بره   

مقشر نیمکوفته بره   السوس اصلشاهتره گل بنفشه  گاوزبانیا به مطبوخ  گاوزبانیا مربا  گل  گاوزبانمثل ماءالجبن به شربت 

صافن و یا سلیق و اخراج خرون بره    بفصد فشه نمایند و بعد از نضج و ظهور نفث نضیج تنقیه مادهبن   هو خمیر گاوزبانشربت 

بردن متوجره تنقیره خلرط براقی در         هقدر اعتدال و اسهال به مطبوخ افتیمون یا به حب آن یا به حب الجورد کنند و بعد تنقی

قایرا  مراده را و گاوزبران گرل     و غسل و تحلیرل دهرد ب  اعضا  صدر گردند به چیز  که معین بر نفث باشد تا ترطیب و جال 

هفت ماشه شب در آب گرم تر کرده صبح جروش   پرسیاوشانزبان هریم پنج ماشه تخم خطمی نه ماشه خباز  پنج ماشه گاو

است از حکیم شریف خان داده صاف نموده گلقند دو توله داخل کرده دهند که درد سینه را که بعد مسهل نیز زائل نشود منقول 

 .مزاج در آن اعضا باقیماند متوجه صال  آن شوند به آنچه در یبوست ساده ذکر یافت از ادویه اغایهپس اگر سوء

 عالج اوجا  ماکوره حادث از ریا  غلیظ
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گردند بلکه واجب است کره   هت آنکه اکثر باعث زیادتی علت مینمایند جه الت و منقیات ریا  نع اقسام ریا  ابتدا بمحلدر جمی

ماده نمایند اوالً به شرط آنکه ماده بسیار باشد یا غلیظ و اگر بسیار غلیظ نباشد در ابتدا به استعمال محلالت و مفشریات     هقیتن

ریا  مانند    ه  قابضه نباشد بلکه در این ها قوت تلینی باشد و اخراج فضول ماد که بادویهو تکمیدات باکی نیست ولیکن باید 

  غلیظ تجوید هضم  متولد از سوء هضم و یا از اغایه عالج ریا  غلیظ بالجمله  و جوارش نارمشم جوارش شهر یاران و تمر

   هکاسر ریا  مفشیه آن مثل جوارش شهریاران و کمونی و فالفلی و عود و فودنجی و فنداریقون و فالسرف    هو استعمال ادوی

ائل نگردد تکمید به مثل سبوس گنردم و جراورس و نمرم و تمرریخ     اثاناسیا و امثال این ها باید کرد و اگر به این تدبیر وجع ز

کرمرانی باشرد و اگرر       هنمایند به روغن کلکالنج و روغن بیدانجیر که در آن ملطفات کاسر ریا  مانند نانخواه و کاشم و زیرر 

حل نموده  در آنها جندبیدسترالیوس که ن و تخم سیاحتیاج به قویتر از این افتد روغن برگ سداب و تخم آن و حب الغار و انجدا

ریا  متولده از فضول بلغمیره غلریظ بره نضرج مراده       عالجباشند استعمال نمایند و اکثر مالیدن روغن مثبت کفایت می نماید و 

کرمانی شکاعی هریم ده درم انجیر سفید دو عدد انیسون    هزیر پرسیاوشاننمایند به مطبوخ مرتب از بادیان مویز منقی بابونه 

مقشر نیمکوفته دو مثقال جوشانیده مالیده صاف نموده درم گلقند حل کرده باز صراف نمروده هرر صربح      السوس اصل ثقالیکم

مرغ سازند و اگر ماده بسیار غلیظ باشد بماءاالصول و روغن بید انجیر چند روز نضج دهند و چون    هبنوشند و غاا نخوداب چوز

مقشر نیم کوفتره   السوس اصلاین مطبوخ نمایند مویز منقی ده درم انجیر زرده دانه  اثر نضج در نفث ظاهر گردد اسهال ماده به

کرمانی ناز شم هریرم دو مثقرال تربرد سرفید        هشکاعی انیسون زیر بادرنجبویهزوفا  خشم قنطوریون دقیق  پرسیاوشان

انیده مالیده صاف نموده فلروس  مجوف خراشیده به روغن بادام چرب کرده شش درم بسفانج سه درم سنا  مکی بیخ درم جوش

گلقند عسلی هریم پانزده درم مالیده باز صاف نموده روغن بادام یم درم چکانیده بیاشامند و اگر ماده بسریار غلریظ    خیارشنبر

رج باشد تنقیه بطبیخ تربد یا غاریقون نمایند و اگر احتیاج به مسهل قو  تر از آن باشد حب منتن و یا ابارجرات کبرار ماننرد ایرا    

ارکاغانیس و ایارج جالینوس و ایارج لوغاذ یا دهند و بالجمله الزم است که اسهال بدوائی باشد که مخررج بلغرم و ریرح هرر دو     

باشد و از مسهالت نیم اگر وجع نائل به طرف شراسیف باشد اسهال به حریق سیاه است با تنباکو که بلیغ النفع اسرت و چرون   

جال و غسل و تقویت به اصال  ریا  و کسر و تحلیل آن بود مثرل   هولت باشد و در آن ارخادمنفث به سبدن نقا یابد چیز  که 

مطبروخ برا      ه  عظیم النفع نوشریدن جعرد   تریاق اکبر به ماءالعسل مفوه و اثاناسیا و فنداویقون استعمال نمایند و از جمله ادیه

 کمثقالی هخولنجان سکبینج کوفته حبوب به قدر نخود ساختشربت عسل است و یا فودنج نهر  افزوده به عسل بیاشامند و اگر 

است و همچنین قسط و افسنتین هریم دو مثقال با شراب  دهندبه آب گرم بدهند در اخراج ریح کثیر و رطوبت قلیل خیلی سو

ان و انجرد    هبا سرکه مخروج به گالب و زیرت کهنره خصوصراً کره سررک      جندبیدسترشیرین کهنه خوردن و کالم آشامیدن 
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صدر و جنب حادث از ریا  بلغمیه را نافع است و همچنین طرال و     هعنصل باشد و نیز طبیخ تنباکو و طبیخ ثافیسا اوجا  قدیم

 تام و نقاسی بدن مفید و این مروخ جیدالنفع است سداب ازوفا  خشم ایرسا   هضماد بدان تکمید به نمم و جاورس بعد تنقی

داخل کررده برر    جندبیدسترجمسفرم خوب جوشانیده صاف کنند و اندکی بعرق  ار در شراب یاففاوانیا شونیز قسط بحر  حب ال

سینه و پهلوها بمالند که مجرب است و این قیروطی نیز سورنجان برگ آس زرنبا و فادانیرادج زوفرا  خشرم مسراو  کوفتره      

اون خوب عمل کرده و بر سرینه و پهلوهرا   ماکور در ه   هبحریر بیخته موم سرخ روغن ریت کهنه روغن قسط گداخته با ادوی

بمالند که مجرب است و از آب سرد و هوا  سرد اجتناب ضرورت است و اکثر اطفال را کفایت می نماید آشامیدن یم درم یرا  

دو درم نبید شکر  خصوصاً که در آن قدر  زردک انداخته باشند و جمسفرم نیز اوجا  صدر و جنرین صربیان را نرافع اسرت و     

 پرسیاوشران الثعلرب   مقشر نیمکوفته عنب السوس اصلشاهتره  گاوزبانریا  سود ادیه نضج ماده است به مطبوخ مرتب از  عالج

عناب ده دانه سپستان بیست دانه جوشرانیده مالیرده    یکمثقالهریم دو مثقال گل بنفشه گل نیلوفر بادرنجبویه انیسون هریم 

داخل کرده نیمگرم بیاشامند و تا ظهور اثرر نضرج در نفرث بررین مرداومت      بنفشه گلقند هریم هفت درم    هصاف کرده خمیر

نمایند و بعد از آن فصد صافن کنند که انفع است و باسلیق و اسلیم دست گشایند و خون به قدر اعتدال بگیرند پس مرریض را  

ادرنجبویره پاشریده باشرند    دو سه روز راحت دهند و دواءالمسم معتدل با عرق گاوزبان و گالب که بر آن تخرم فرنجمشرم ب  

موافق مزاج مرریض و     هبخورانند و غاا شوربا  گوشت بزغاله و یا بره تناول نمایند پس اسهال سوذالمطبوخ افتیمون به نسخ

وس غلیظه متولد ارفوانی بغمیه باشد با پارچ لوغاذیا و یا با ریا  ارکاغانیس یا ایارج جالین   هردیا حب الجورد کنند و اگر ریا  با

 گاوزبانمعتدله مثل دواءالمسم معتدل جوارش عنبر و سنجر مینا با عرق    هجوارشات مقوی بدن از سودا   هفرمایند و بعد تنقی

بدهند و تکمید موضرع   گاوزبانو شاهتره و گالب و جالب شکر  که بر آن فرنجمشم پاشیده باشند و یا شربت انجیر با عرق 

ده و تمریخ سینه و پهلو به روغن خیر  و نرگس و بابونه و جلوس در آبزن حشرایش رطبره   به اسفنج در شراب ریحانی تر نمو

جوشانیده صاف نموده شیر گوسفند  السوس اصلو شاهسفرم و  پرسیاوشانگاوزبان بابونه  الثعلب عنبمحلله مرخیه مانند بنفشه 

گوسفند یم ساله برر     هو نطول شوربا  مطبوخ کل و گاو و بز و روغن بنفشه و روغن کنجد و روغن بابونه داخل کرده نمایند

 .سینه نافع است و آشامیدن ماءالجبن نیز کثیر النفع است

 

 عالج اوجا  ماکوره حادث از ریا  بخاریه و سده

به  اگر متولد از خون غلیظ باشد اخراج خون به قدر ضرورت از فصد باسلیق نمایند و بعد از آن اگر طبیعت قبض باشد تلیین کنند
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کرمانی هریم دو درم جوشرانیده صراف نمروده شریر        زیره پرسیاوشانتره گل سرخ گل بنفشه این مطبوخ عناب ده دانه شاه

خشت ترنجبین گلقند هر واحد دو درم مالیده باز صاف کرده نیمگرم بنوشند و بعد از آن اگر قدر  درد باقی ماند جالب شکر  

لمسم معتدل و گلقند و شربت زور  و شربت لیمو مرتب از شیر خشت و ترنجبین دهند و ماءالعسل ممزوج به آب بسیار و دواءا

انجدان و یاخل عنصل بگیرند    هو تکمید موضع وجع به اسفنج در سرکه تر نموده استعمال نمایند و اگر ریا  غلیظ باشد سرک

ند و اگر ریا  بخاریه متولد از صفرا باشد ماءالفوا و روغن بابونه و آس و روغن گل مصنو  از زیت و روغن بنفشه و امثال آن بمال

ا شربت لیمون ملعب تا ظهور نفث بدهند بعده تنقیه صفرا به آب لبالب و خلوس خیارشنبر و یا به قررص  ی هبنفش   هکه با خمیر

د موضرع وجرع بره    نفشه مسهل نمایند و چون بعد تنقیه بدن درد باقی ماند گلقند نسرین به گالب و عرق بید بخورنرد و تکمیر  

بز و روغن گرل و روغرن زیرت و روغرن        هاسفنج در عرق بیدمشم نیمگرم تر کرده باید ساخت و قیروطی مرتب از پیه گرد

بابونه که به لعاب گل خطمی و آب خباز  و آب برگ آس و برگ بید تسقیه داده باشند بجا  درد بمالند و عالج وجع حادث از 

و تفتیح مجار  است به این طبیخ زوفا بگیرند زوفا  خشم حاشا تخم کشروث افتیمرون بره     ساوه و تلطیف   هسده قطع ماد

سفائج جوشانیده با گلقند و یا شربت اصول و یا قرص راوند و شربت دینار بدهند و اگر ماده بسیار غلیظ باشد ایارجات کبار دهند 

آن گرم کرده آشامیدن و ریوند نیرز و     هیان خائیدن و شیرنافعه لعوق حرف کوفته ممزوج به عسل است و نیز باد   هو از ادوی

 .کاا اطریفل سنائی و فراسیون

 عالج کلی اورام نواحی صدر و ریه

و بعض شرا  قانون از امور مشترکه در عالج اورام نواحی صدر و ریه فصدست در ابتدا از جانب مخالف نزد عجلرت   قول شیخب

در طول و بعد از آن باسلیق محاذ  در عرض و بعد از آن روز سوم اکحل محاذ  در  روز اول یا دوم صافن محاذ  جانب وجع

عرض و اگر ظاهر نباشد باید که فصد قیفال را ترک ننمایند هرچند که نفع آن در ابتدا کمتر و بطی االثر است و بعد از آن ایام 

ط نیز کرده می شود تا ماده را به خارج جاب کند و فصد باسلیق از جانب موافق در عرض نمایند و گاهی بر سینه حجامت یا شر

تقلیل آن نماید خصوصاً چون پیش از آن فصد کرده باشند جالینوس گفته اگر تپ شدیدتر باشد از مسهل حار کنند و بر فصرد  

ی بساست که مسرهل مراده را حرکرت مر    اقتصار نمایند که درین خطر نیست یا خطر او کمترست و در اسهال خطر عظیم است 

مسهل حار و بسیار قرو  شردید التحریرم       هند و اسهال نمی آرد و بساست که افراط اسهال می نماید خصوصاً چون ادویده

و شیر خشت و نقوعات حلو خفیف است که در آن خطر شدید  خیارشنبربرا  مواد باشند و اما آنچه اسهال او برفق بود مثل مغز 

باشد و واجب است که حتی االمکان قریب آنها مخدرات نبرند که آن منرع نضرج و    نیست و خصوصاً چون استعمال او بعد فصد

یمانی و ملوکیه و کدو و آب باقال دهند و ماءالشرعیر     هنفث می نماید و از اغایه آش جو و آب گندم و آب طبیخ خباز  و بقل
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صل حار بوده و ماءالشعیر به عنراب و کشرمش   رطب پخته بهترین غااست اگر حرارت بسیار باشد و یا هوا یا ف کشنیزبه کدو و 

اولری     هخاصه در آخر دهند و از ادویه همه آنچه منقی و مزیل خشونت و ملین در درجر  و مویزپخته اگر حرارت مفرط نباشد 

و مغز تخم خیارین و غیره و کاسنی و سپستان و گاهی گرل نیلروفر و    السوس اصلباشند مثل آب عناب و بنفشه و خشخاش و 

جو مقشر عوض خشخاش و کاسنی داخل کرده جوشانیده و از تخم خیارین شیره برآورده اضافه نموده می دهنرد و   الثعلب نبع

بساست که در آن لعاب بهدانه و صمغ و کتیرا و تخم خشخاش برا  زیادتی نلیین چون حدت شدیدتر و لرا  و لهیرب بیشرتر    

استعمال نمایند و چون درم منفجر گردد متوجه به اخراج ریم و حفظ موضع  باشد داخل کرده می شود و این همه قبل از انفجار

از اذیت و غسل و جال  آن گردند و افضل جالیات منقیه ماءالعسل است اگر ورم در سائر احشا نباشد و اگر ورم باشد بایرد کره   

از آن است و بعد او ماءالشعیر و بعرد او   درین هنگام ماءالعسل مثل آب ممزوج به آب بسیار دهند و جالب و ماءالشکر موافق تر

شراب شیرین که آن برا  اصحاب این علت موافق ترین شراب است و خصوصاً ابیض از آن که آن معین تر بر نفث است لیکن 

سزاوار نیست مگر بعد از نضج با وجود آنکه در آن عطش و اسخان اسرت کره تردارک آن     الجنب ذاتو  الریه ذاتنوشیدن و در 

ا به مغز خیارین و تخم کاسنی و لعاب بهدانه و مانند آن اگر مانعی نباشد و کسی کره کبرد و   ی هماکور   هه می شود به ادویکرد

طحال او علیل باشد استعمال آن نیز ننماید و بعد شراب علو خرمائی است که آن تقویت قوت بیشتر از آب مری نمایرد و در آن   

نجبین مرتب از عسل با شکر و اندک سرکه ممزوج به آب جامع معانی تطفیه و تنقیره  تقطیع و تلطیف نیز هست و نوشیدن سک

است و بسیار ترش یا تنفیث زیاده خواهد کرد و یا تبرید و افراط لزوجت و آن و بال گردد و آنچه قطع کند اکثرر در تنفیرث آن   

ه آب گررم انردک انردک بیاشرامند و در معتردل      احتیاج به قوت قو  باشد و اگر استعمال ترش البد باشد نیمگرم یا مخروج بر 

الحموضت ازین ضرر امان است و مانع ضرر شیرینی از تشنگی و ثوران صفرا و تولید آن باشرد و ماءالعسرل ابلرغ در ترطیرب و     

و ماءالشعیر در تقویت است و گاهی در تعدیل طبیعت احتیاج بدادن ترش به روغن بادام افتد و بجا  آب در زمسرتان آب گررم   

ماءالسکر و ماءالعسل رقیق و در تابستان آب معتدل دهند و آب سرد به ایشان مناسب نیست و اگر تشنگی غلبه کند اندک اندک 

آب ممزوج به جالب و یا سکنجبین بدهند که سکنجبین به سرعت نفوذ آن می نماید و دفع مضرت آن می کند و نزد انحطاط 

ن و تکلم به آواز بلند و شدید و دمیردن از دهران و آب سررد و جرز آن کره در عرالج       آب به مفتحج بیاشامند و از ترشی و روغ

در قول شیخ می آید احتراز نمایند و بدانند که گاه برا  نضج و تنفیث و تحلیرل در اقسرام اورام اعضرا  صردر بره       الجنب ذات

نماینرد و هریرم از آن در    نه اسرتعانت مری  منقیه و بلعوقات ملی   هضمادات و گمادات رطبه و یا بسه و بجوها  ملینه منضج

 .الجنب مسطور گردد بحث ذات
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 الجنب ذات

میران  ن که ریح غلیظ در نرواحی پهلو و آن دو قسم است حقیقی و غیر حقیقی، حقیقی آن است که با ورم باشد و غیر حقیقی آ

ی در حجب و صفاقات و عضرالت صردر و   فرماید که گاه حقیقی پیدا کند و شیخ می الجنب ذاتآغشه بند شود و درد قریب به 

موجعه عارض می شود و گاهی درین اعضا اوجا  بدون ورم از ریا  غلیظ حادث می گرردد و     هاضال  و نواحی آن اورام موذی

حقیقی ورم حار در نواحی صدر است اگر در عضالت  الجنب ذاتگمان می گردد که این از ورم است و حال آنکه نباشد بالجمله 

نامنرد در شرق یمرین یرا در      غمادیافرا در غشا  مستبطن اضال  و یا در حجاب حاجز میان آالت تنفس و آالت غاا که ی هباطن

ا در غشا  خارج مجلل اضال  به مشارکت ی ه خالص و صحیح گویند و اگر در عضالت خارج الجنب ذاتطرف سیار عارض شود 

آن  الجنب ذاتلص و غیر صحیح و مغالط خوانند و بدترین و خالف ترین غیر خا الجنب ذاتجلد یا به غیر مشارکت حادث گردد 

است که در نفس حجاب حاجز باشد و آن صعب تر است و به قول راز  و صاحب کامل اگر ورم در غشا  مستبطن اضال  بره  

را  گویند و طبرر    نامند و اگر در عضالت صدر عارض گردد آنرا وجع جنب خوانند و ورم حادث در حجاب الجنب ذاتهم رسد 

خالص و حادث در عضالت موضوعه میان  الجنب ذاتوجع یا خراج را  گفته که مرض حادث در غشا  مستبطن اضال  از ورم یا

صرحیح   الجنرب  ذاتمغالط نامند و ثابت بن قره گوید هرگاه ورم در حجاب باشد  الجنب ذاتاضال  در اجزا  لحمی و صفاق را 

غیر صحیح نامنرد و بره قرول جرجرانی و ایالقری اگرر ورم در        الجنب ذاتمستبطن اضال  باشد آنرا گویند و اگر ورم در عضل 

 الجنرب  ذاتعضالت داخل اضال  باشد شوصه نامند و اگر در غشا  مستبطن سینه باشد  گویند و اگر در حجراب حراجز باشرد    

صفرا یا خون صفراویسرت و از ایرن جهرت نوائرب      طلح الحاصل این ورم اخالط اربعه است و در اکثرخوانند ولکل عالم ان یعم

اشندا و حمیات او بطور غب در اکثر می باشد و بدین سبب مردم بلغمی مزاج و کسی را که بیشتر آروغ ترش آیرد ایرن مررض    

حرادث   حترق افتد و گاهی از بلغم شرور عفرن  کمتر عارض می شود و بعد از آن محون خالص است و معالم بیشتر از خون م

و دیرتر بماند و تپ آن همچون تپ بلغمی باشد و این اسلم انوا  است و گاهی به ندرت از سودا  عفن ملتهب می افتد و گردد 

سوداو  و انصباب خون حاد فاسد مخلوط بسودا  حراد الکیفیره اسرت و     الجنب ذاتاین اکثر قاتل بود و به قول طبر  مراد از 

حاد و از بلغمی دم حاد مخلوط بلغم است و به حسب کثرت اخطالط به خون از  همچنین مراد از صفراو  صفرا مخلوط به خون

 الجنب ذاتاخالط ثلثه سمی بدان می گردد ورنه خون خالص و بلغم خالص و سودا  خالص سبب این ورم نمی تواند شد مگر 

صدر یا در بعض عروق    هر ناحیسر یا د   هغیر خالص عضلی که از خون صرف نیز می افتد و گاه امتال  اخالط چون در ناحی

نزله است که از سر بسرو    الجنب ذاتمی شود و لهاا گفته اند که سبب  الجنب ذاتباشد و منصب گردد و بسو  صدر موجب 

 الجنرب  ذاتسینه فرود آید و گاهی آشامیدن آب ها  بسیار سرد و مقاوم در هوا  سرد سبب حقن مواد و کثرت برودت مورث 
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است  الجنب ذاترا حرارت شدید و آشامیدن شراب قو  صرف محرک اخالط مثور  الجنب ذاتحادث می کند  می گردد چنانچه

غلیظ مغلظ خون می باشد مثل قنبیط و عدس و کلم  لحم و بقرکه منردفع     هتناول اغای الریه ذاتو  الجنب ذاتو بیشتر سبب 

تر صاحبان مزاج حار صفراو  و کهول را دور خریف و زمستان و بیش الجنب ذاتآن به نواحی صدر و پهلو و    همی گردد و ماد

خصوصاً بعد ربیع شتو  و هبوب شمال و در بالد شمالی به سبب کثرت فضول یا تحققین فضول و خصوصاً عقب جنوب به هم 

آن باران بسیار بارد  رسد و اما در تابستان و نزد هبوب جنوب و بالد حار و جنوبی کمتر افتد لیکن چون ضعیف جنوبی باشد و در

بسیار افتد و در جمله هرگاه از پس باد جنوبی باد شرمال آیرد و    الجنب ذاتو همچنین خریف جنوبی و بارنده بود در آخر خریف 

در زنان کره   ایضاناگاه بر مردم زند این مرض بیشتر افتد و در غیر این فصول داهویه و در بلدان ریا  جنوبیه کمتر واقع شود و 

یشان کماینبغی جار  باشد و به جهت آنکه مزاج ایشان مائل به رطوبت می باشد نه به صفراویت کمتر می افتد و چون حیض ا

زنان حامله را عارض شود و مهلم بود و در شیوخ نیز کمتر افتد و اگر عارض گردد اکثر قائل باشد به سبب ضعف قوا  آنها از 

بسو  ناحیه ترقروه کره   صاعد  شد بادجع شرو  می کند از ناحیه اضال صعب بانفث و تنقیه و به قول صاحب کامل چون علت 

خالص بساست که ماده آن تحلیل میشود و علیل از آن  الجنب ذاتدر  بدانکهجانب ورم ست و بساست که نزول کند زیر شرایف 

ه اخراج مری یابرد و در بتحوپرف    خالصی می یابد و بساست که ورم مجتمع میگردد و وریم بهم میرساند و منفجر میگردد و مد

رساند و منفجر یم بهم میگردد و ریغیر خالص ورم مجتمع م الجنب ذاتید و در صدر می ریزد و مریض بسرفه از نفث دفع مینما

 ایر ر خالص ورم یغ الجنب ذاتد و در ینمایض بسرفه از نفث دفع میزد و مریریف صدر میابد و در تجویگردد و مده اخراج می یم

می یابد و یا مجتمع میگردد پس یا ماده آن مندفع میشود و بنفث و یا دفع مینماید آنرا طبیعت در تجویرف و بسیارسرت    تحلیل

که اخراج می یابد بنفث اگر قبول نفث نماید و داخل در ریه گردد و بساست که علیل از آن نجات می یابد و اال هالک میگردد 

ورم تحلیل نمی یابد و نفث بهم نمیرساند و تنقیح نیز نمیگردد و بلکه صلب میگردد و و بتعفن حجاب از مده و بسیارست که آن 

نیز مثل سائر اورام گاه تحلیل می پایرد و گاه جمع میگردد و مده میشود و گاه صلب می گردد ولریکن   الجنب ذاتبالجمله ورم 

ریه در اکثر آنچه تحلیرل مری یابرد از آن و بنفرث      کمتر باشد و ماده او چون تحلیل میشود قبول میکند الجنب ذاتصالبت در 

مندفع میگردد و بساست که اندفا  می یابد بجهت دیگر مانند آنکه در داخل مندفع شود و یا بندرت جلد بشکافد و از آن خرارج  

ر گرردد  خالص نباشد و چون ریم مجتمع میگردد و بضرورت احتیاج بنضج آن می افتد تا منفجر  الجنب ذاتگردد خصوصا چون 

پس بساست که ریه مده را بنفث دفع میکند و بساست که رگ اجوف عظیم که بر پشت ممتدست آنرا قبول مینماید و در برول  

خارج میگردد و بساست که بعد خون در رگ اجوف بسو  مجار  ثفل می ریزد و در اسرهال مسرتفرغ مری شرود و گراه اکثرر       

و لحوم خدویه و اورام در مثل ارپیتین و مغاین و خلرف اذنرین حرادث میکنرد و      طبیعت دفع مینماید ماده را بسو  اماکن خالیه
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بیشتر دفع می شود ماده بسو  دماغ و اعضا  دیگر شریفه و باعث خطر و هالکت می گردد و بساست که تنگ میکنرد مراده   

نباشد و نضیج برود خواهرد   ریم بسبب کثرت و هند میکند مجار  نفس را و خنق حادث میکند و بساست که ماده بدین کثرت 

بد باشد خواه نفث مثل مده لیکن قوت ساقط و عاجز از نفث بود پس واجب است که درین وقت قوت را تقویت دهند تا تقویت یا

بجهت آنکه فعل این نفث تمام میگردد بدو قوت یکی طبیعرت منضرجه و دافعره و دیگرر       بر انقباض شدید برا  سعال نافث

وت میباشد چون ضرعیف باشرد و یرا    که عسر نفث یا از ق بدانندهر دو قو  نباشند عاجز می آیند از تنقیه و ارادیه دافعه و چون 

آله چون متاذ  گردد از حرکت نفس عضو یا عضو مجاور او یا از ماده چون بسیار رقیق یرا غلریظ و لرزج باشرد و هرگراه در      از

ز جمع میگردد و چون مده بعد چهل روز تنقیره نیابرد علیرل مبرتال بره      نفث محمود نباشد و تنقیه نیابد تا چهارده رو الجنب ذات

و سل می گردد و گاه اتفاق تقیح در روز هفتم و یازدهم و اکثر در بستم و یا چهلم و یا شصرتم میباشرد و گراه واقرع      الریه ذات

ارت مزاج و سن و فصل و بلرد یرا   میگردد انفجار قبل از نضج بسبب دفع طبیعت ماده موذیه را از جهت کثرت یا مدت او یا حر

و خشرم و ماننرد آن یرا از    تناول معجزات از مشروبات قبل رقت ازجهت خطا  طبیب و یا حرکت مفرط متعب علیل چون قری  

و گاه بسرل بوسراطت    الریه ااتب الجنب ذاتو فریاد او در انفجار آن قبل از نضج خطرست و گاه انتقال می یابد  ا صیحهی هسقط

خود و گاه انتقال می یابد به تشنج  لل از آن جوهریه را بسبب حدت در دارتامده متحی هیا بغیر واسطه آن بتقریح ماد و الریه ذات

خدر در موخر و انسی عضد صاحب او بهرم میرسرد و ترا بسراعد و اطرراف       الجنب ذاتو کزاز و این انتقال قاتل ست و گاه بعد 

قلب و از آن خفقان بهم میرسد که تابع و غشی میباشد و گاه متوجره بره جانرب    انگشتان میکشد و گاه میل میکند ماده بسو  

دماغ میگردد و در حالت تحلیل قبل از جمع و در حالت جمع نیز و امراض دماغی مثل صدا  شدید و سرسرام و اخرتالط ذهرن    

و گاه مری باشرد ایرن     دستل جیراجات بهم میرسد و این انتقاحادث میشود و گاه منتقل میشود ماده بسو  اعضا  ظاهره و خ

انتقال آن بنفوذا او در جوهر عصب و وتر بلکه استخوان و حال آن درین هنگام مختلف میباشد گاه جیدوگاه رو  و چون میرل  

مواضع سفلی و بعد از آن بگشاید و تواضیر کرد و این از اسباب خالصی مریض ست و لیکن نواصیر از امراض ب الجنب ذاتنماید 

ت و متعد  میگردد بسو  عضو دیگر و اگر میل نماید بمفاصل و ناصور گردد نیز مرریض خالصری مری یابرد لریکن      خبیثه اس

نباشد و اگر یکی ازینهرا   لیظ کثیرالرسوب با نفث بسیار نضیجبساست که مزمن میگردد خصوصا که استفراغ دیگر پر از یابول غ

نماید و چون این خراجات  ه خراج و امکان اصال  او بنضج میاده محدثباشد نواصیر سالم تر باشد بجهت آنکه داللت بر قلت م

اده بریه برگردد و گاه حادث میگردد از شدت تپ تواتر نفرس و  مخفی و غائر گردد داللت بر افت و نکث مینماید خصوصا چون 

مریض ت نفث شدت جستن از آن لزوجت نفث زیرا که ماده نفث خشم میگردد بسبب نفس متواتر و عارض میگردد و از لزوج

کدیگر معاون بر غائله میباشد و بعضی ی  هشنفس و از تواتر نفس لزوجت و همی تواتر بیاد لهو ازدی لهیبو اضطراب او و ازدیاد 
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جانب چپ  الجنب ذاتجانب چپ مجاور قلب را رو  تر گفته اند و بعضی جانب ایمن را و حق آنست که  الریه ذاتو  الجنب ذات

لب رو  ترونپ او گرم تر و کرنب دیگر اعراض آن صعب تر باشد لیکن از حرارت دل بزود  بنضج و تحلیل می بسبب قرب ق

طرف راست بسبب بعد از قلب سالم تر و اعراض و تپ آن ساکن تر باشد لیکن نضج و تحلیل آن دیرتر بود  الجنب ذاتپایرد و 

از امرراض مخوفره اسرت گراه      الجنرب  ذات بالجملهن بیشتر میباشد و کمتر منتقل می گردد و بعکس ای الجنب ااتب الریه ذاتو 

و سل و غشی یا غیر اینها که مراکور   الریه ااتو گاه هالک مینماید بانتقال ب عظم اعراض خود و گاه قتل میکند بخنقمیکشد ب

مقترن گرردد پرس اول محتراج     مقترن گردد کار او مشکل بود مثل استسقا که بآن تپ الدم نفث الجنب ذاتشد و بدانکه اگر با 

و ثانی محتاج باشد بعالج مسحن مجفف یا مجفف معتردل   الجنب ذاتو بملین محلل بسبب  الدم نفثگردد بعالج قباض بسبب 

مرض دیگر باشد که مقارن  هنباشد بلک الجنب ذاتعرض  الدم نفثبسبب استسقا و بمبرد مرطب بسبب تپ و این وقتی است که 

. ت محمودسرت ضرر نمیکند بلکه آن عالم الجنب ذات ثال از رشح و رم پس تبدیر او درهرگاه عرض باشد مگردد و  الجنب ذات

هرکسیکه شکایت درد پهلو نماید اول دریافت نماید که با و  تپ و سرفه هست یا نه اگرر نباشرد و    الجنب ذاتتشخیص انوا  

حقیقی باشد پرس   الجنب ذاتپ و سرفه و سائر عالمات حرارت بود غیر حقیقی باشد و اگر با ت الجنب ذاتبآن آثار برودت و بود 

خالص که  الجنب ذاتانوا  حقیقی را حسب محل و حسب ماده معلوم کنند و این چنان باشد که نظر بعالمات خمسه مخصوصه 

آن و نربض صرلب   الرنفس و صرغر و ترواتر     ردن مع تمدد اکثر نزد تنفس و ضیقآن تپ الزم و وجع ناخن زیر اضال  تا چنبر گ

فشار  و سعال یابس در ابتدا  مرض ست باید کرد و اگر این قطعه را بادگیرند اولی ست اشعار پنج باشد نشران ذات الجرنس   

  پس اگر این همه عالمت یافتره شرود و   نفس تنگ و نبض منشار+ غلیدن پهلو  سرفه و تپ +گویمت گر تو گوش میدار  

ل بشراسیف و اختالط عقل بسیار و اشتداد اعرراض و  ئلص و صحیح باشد پس اگر وجع ماخا الجنب ذاتبآن وجع ضربانی نبود 

وجع و عسر نفس بود و سرعت در شدت تپ نباشد ورم در حجاب حاجز باشد و اگر وجع مائل بترقوه برود در غشرا  مسرتبطن    

د و بمسرن وسرت الرم یابرد     منشاریت بعض کمتر و بری نفرث برو    فت و نخسخالص بخ الجنب ذاتاضال  باشد و اگر اعراض 

غیر خالص و غیر صحیح باشد بعده به بینند اگر با آن ضربان و نبض مالئم بود و وجع در زیر استخوان کتف بود ورم  الجنب ذات

کمتر بود ورم در غشرا  خرارج    النفس ضیقدر عضالت خارجه باشد و اگر نخس و منشاریت نبض نسبت بورم عضلی بیشتر و 

اگر ورم در نظر هم آید جلد نیز مشارک آن باشد و این ورم اکثر منفجر میگردد از خارج خرود بخرود و یرا     مجلل اضال  باشد و

خالص یا غیر خالص نو  ماده این مررض   الجنب ذاتبضاعت از شکافتن و موجب نفس و سعال نمی باشد و بعداز دریافت حال 

یا صفراو   دمو وجع متصاعد و ملتهب و تپ قو  بود ماده  از میالن درد بسو  فوق یا تحت و قوت و ضعف تپ دریابند اگر

ببرودت یعنی بلغمی یا سوداو  باشد پس در صوت تصاعد وجرع و   ل و لینت و تپ غیر قو  بود ماده مائلباشد و اگر درد باسف
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ائرل  برآن سررخی رنرگ و عظرم م     ان کنرد و بپرسند اگر مریض تمدد بسیار بیر س وت تپ حال کثرت تمدد و شدت ضیق نخق

استکثار اغایه مولد خون و شرب ت و امتال  نبض و دوام و اطباق تپ و شدت ضیق نفس و نفث مائل بسرخی و تقدم نمبشاری

باشد و اگر شدت نخس و وجع و حرقت گوید و بآن صالبت و صغر و سرعت و تواتر  دمو  الجنب ذاتشراب مدرک گرد و ماده 

ب نفث و مائل بزرد  و شدت عطرش و اشرتیاق هروا  برارد و هرایان برود       غناریت بول وحدت تپ و شدت آن بدو رنبض و 

ج وجه و صدا  دائم و کثرت تنراوب و  اگر سکون عوارض و کثرت ثقل و تهب صفراو  باشد وب صورت تسفل وجع و نفث تب

و سیاهی بشره  بلغمی باشد و اگر تیرگیسیالن اشم و طین نبض و اشتدا و تپ هر روز و نفث مائل بسفید  و عدم نضج بود 

صدغین و قوت و اشتداد حمی بدور ربع و  بسیی و سیاهی زبان و الغر  عینین و تمدد و خشکی دهان و درشت در شدت نسخ

تا فرنفث و بطو و عسر خروج آن و رنگ آن مائل بسیاهی و کمودت بدون سبب خارجی مثل غبار و دخان و خروردن چیزهرا    

وعی که اشتداد نوائب تپ بر خلط فاعل داللت کند چنانچه شدت نوبت تپ بطور غرب برر   صابغ بود سودا  و باشد و بالجمله ن

خ در ابتدا افت شود چنانچه نفث سردری ن ماده فاعله برنگ نفثسودا  و همچنیماده صفراو  و اشتداد آن بطریق ربع بر ماده 

فرا و خون و سفید پیش از نضج بر ماده بلغمری و  مرکب از صمو  و زرد بر ماده صفراو  و اشقر بر ماده قبل از نضج بر ماده د

اعراض سرسام چون خفقان و هرایان و   الجنب ذاتار باشد که در آخر یکه بس بدانند سیاه و تیره بر ماده سوداو  داللت دارند و

دانچره در   او  و حدت تپ و تغیر سحنه پدید آید و فرق مابین هر دو برتنگی و تواتر نفس و تشنگی و غشی و کرب و قی صف

مشابه باات الکبد و گراه بسربب مراکور و     النفس ضیقطرف ایمن بسبب سعال و حمی و  الجنب ذاتخواهد آمد باید کرد و گاه 

میگردد پس واجب است که میان آن و این هر دو غررق نماینرد و او آنسرت کره در ذات الکبرد و       الریه ااتبجهت نفث مشابه ب

ابس ی  هایضا در ذات الکبد رنگ چهره زرد و بد رنگ و سعال بی نفث بلک یباشد نه ناخس ونبض موجی و وجع ثقیل م الریه ذات

و اکثر سیاهی رنگ زبان بعد زرد  آن و بول غلیظ رنگین استسقائی و براز کبد  و غسالی و احساس ثقرل در جانرب ایمرن و    

شدیدتر و نفس گرم تر و  النفس ضیقالریه  وجع بمس دست بجا  کبد و در ورم مبدلی احساس ورم بحس لمس و ایضا در ذات

سلیم و قابل عالج و بعضی رو  و معالجه پایر  الجنب ذاتبدانند که بعض انوا   ایضاباشد و  الریه ذاتسائر عالمات ماکوره در 

رین بر طبیب واجرب اسرت و دال تر    الجنب ذاتنیست و اوراک عالمات آن وکالم دریافت عالمات اوقات و انتقاالت و بحران 

رتزید زیادت نضج ث سهل و ابتدا عالمت اندک نضج و داسباب بر نضج و وقت و سالمت و عطب نفث ست چنانچه حصول نف

 . و در انتها اتمام نضج ست و این از نشان سالمت و خیر ست و اگر بخالف این باشد بالعکس بود

   و سلیمرد الجنب ذاتعالمات 
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لس مستو  القوام است و حصول خفت و راحت بخروج آن و عدم شدت صرالبت و  ام نفث سهل و سریع و نضیج که آن ابیض

نشاریت نبض و قلت وجع و سائر اعراض و سالمت نوم و نفس و قبول عالج و احتمال مریض مرض را و استوا  حرارت مالئم 

و سرالمت عقرل و     در جمیع بدن و قلت عطش و کرب و بودن عرق و برازو بول بر حالت محمود و نضج برول و ظهرور عراف   

حواس و اشتها باقی قو  این همه عالمات سالمت و دالئل محمودست و ظهور نفث روز چهارم نیز به سالمتی دلیرل باشرد و   

اضداد اینها از دالئل رویه است و ایضا از عالمات رویه رواءت و بدبو  و شدت صفرت برازست و بودن اعراض و دالئرل همره   

یا بطی الخروج و خام لزج و یا احمر صرف و یا کمد و یا اسود و ازدیاد لزوجت و عسرا و برودن  شدید و قو  و نفث محتبس و 

بول سرخ تیره غیر مستو  االجزا و قوام و منتن و حرارت شدید و التهاب در باطن مع سرد  اطراف و وجع ممتد بسو  پشرت  

اسهال حادث شود بر ضعف کبد داللت کند و آن  الریه اتذو  الجنب ذاتو زیادتی درد وقت خواب بر پهلو  علیل و چون در آخر 

رو  است و اسهال در اول مرض جید بلکه نافع ست و آنچه بعد از این آید و از ان تنگی نفس و کرب و تپ زائل نگردد و اکثر 

 ضاایط عقل مینماید و اکثر داللت بر سرسام واختال الجنب ذاتدر روز چهارم یا قبل از آن هالک کند و انتالج زیر شراسیف در 

یه فرو رفتن جراحات ظاهرست بدون سکون تپ و بی نفث جید که این داللت بر موت میکند و یهود  گفته کره  از عالمات رد

غشی شدید درین مرض مهلم ست و خاصه غشی متواتر و طبر  گوید که اگر در پهلو  علیل بعد روز هفتم سریاهی ظراهر   

مرکرب   الجنرب  ذاتین داللت بر موت موضع علت اوال مینماید و بقول بقراط ایرن را اطبرا   شود مریض عنقریب هالک گردد وا

ی که الجنب ذاتدر  بدانکهقبل از نفث ورم حاد در سر عارض گردد و رعاف نیاید بیمار بمیرد و  الجنب ذاتبطاعون نامند و اگر در 

بیث باشد و این مایع ماده کثیر باشد و یا عصی از انتفاث نفث نباشد سببش یا ضعف بسیار باشد و این بسیار بدست و یا رو  خ

اسرتوا  آن   باشد و این نیز رو  ست بالجمله بهترین نفث آنست که اسر  و اسهل و اکثر و انضج ابیض اللون باعتدال قروام و 

م سرفید مائرل بسررخی و    باشد و اگر قبل از آن اختالط یا سهریا عرض دیگر رو  باشد بدان ساکن شود و بعد از آن در اول ایا

بعده مائل بزرد  و بعد او زبد  است که آن مائل بر وارت بود و بدترین نفث در اول سرخ صرف یا زرد صرف نرار  و از رو   

متردحرج   بسیار ابیض لزج مستدیرست و رو  ترین همه سیاه ست خاصه که بد بو باشد و صفرا بهتر از سودا و از ابیض غلریظ 

 استیال  حرارت و منار بطول مرض مؤل بسل بهتر از احمرست و اگرچه رو  و دلیل بر غلظ ماده و ردیمستدیرست و این مست

ائل بزرد  نباشد واال بر احتراق شردید داللرت کنرد و    و اغضر بر جمود داللت نماید اگر مو ذبول است و سرخ بهتر از زردست 

و  امثال این اقسام رو  سبب کثرت ماه نتن رد  ست و انتفاثلت خروج او زائل نمیشود و محکم رواءت نفث در جوهر او بسهو

ی که باو  سکون اعراض و اذیت حاصل نشود مهلم ست واز عادت اطباست که نفث سازج را که بودنه بجهت نضج و هر نفث

چیرز  برا و    با چیز  غریب نضیج با خون یا صفرا یا سودا مختلط نباشد بزاق نامند نه نفث و مثل ایرن چرون دوام نمایرد و    
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مختلط نگردد و حالی او را عارض نشود او بر خلط ذ  نضج دلیل باشد و بر طول مرض داللت کند و چون با وجود عدم نضرج  

الجنرب اسرت کره در آن     کند و بقراط گفته که نوعی از ذاترو  باشد داللت بر هالکت نماید و نفث مالح بر نزله اکاله داللت 

الم نفس اسان میباشد و بآن دالئل رویه قاتله دیگر بود مثل وجع شردید ممترد ترا بره پشرت      اکثر نفث جیدسهل الخروج و ک

بحدیکه بر پشت مریض گویا ضربی رسیده کوبیده شده و بول او بخون و ریم آمیخته باشد و مریض ازین نو  فال  کمتر میاید 

یابرد و   چون از هفتم بگارد اکثر نجات مری  د وبلکه هالک میگردد میان روز پنجم و هفتم و کم ست که تا چهاردهم طول کن

تواند که بنشیند و اگر شرکم او گررم    سرخی و گرمی ظاهر می گردد و نمی نوعی دیگرست که اکثر در میان دو شانه صاحب او

ختلرف  شود و براز زرد رنگ از و مندفع گردد زود می میرد مگر آنکه از روز هفتم تجاوز کند و چون درین نفث کثیراالصرناف م 

آنست که مرریض برآن    الجنب ذاتسرعت کند بعده وجع شدت نماید و روز سوم بمیرد و اگر نمرد نجات می یابد و نو  دیگر از 

درد ضربانی ممتد از چنبر گردن تا ساق خود احساس مینماید و در آن نفث نباشد بلکه بزاق فقی بی آمیزش چیز  می باشرد و  

ناز هفتم بگارد نجات می یابد و ایضا بقراط گفته که خرخره اگر بآن حرادث گرردد در    وبول نیز صاف و این هم قاتل ست و چ

ابتدا مخوف نیست و اگر حادث شود در آخر آن مخوف ست و جالینوس گفته که اگرر در ورم غشرا  مسرتبطن اضرال  نربض      

کمتر از اختالط عقل صاحبان درم بغایت صلب و صغیردر کمال تواتر باشد صاحب آن نجات می یابد ولیکن درین اختالط عقل 

 . حجاب میباشد بجهت آنکه اتصال حجاب بدماغ بیشتر از آنست

 الجنب ذاتعالمات اوقات 

اندک باشد و یا نفثی که آنرا نفث بزاقی گویند وقت ابتدا بود و چون اعراض زیاده گردند و نفث نیرز   اشد و یا رقیق وبناگر نفث 

باشد رو به زرد  آرد وقت تزاید باشد  رزیاده شود و بآسانی مندفع گردد و از سرخی اگ ر خثورتیاده گردد و رو برقت نماید و دز

و چون نفث نضیج بآسانی و بسیار اخراج یابد و از آن وجع تخفیف یابد وقت انتها باشد و چون نفث رو بکمی آرد و برا سرهولت   

ط باشد و چون نفث موقوف گردد و اعراض زائل شود وقرت  خروج و اعتدال قوام و قلت وجع و نقصان سائر اعراض وقت انحطا

انتها  انحطاط باشد و درین وقت باید که محافظت مریض از ناپرهیز  نمایند که سیاه انکش عود نماید تا آنکه کمال صرحت  

 . را حاصل گردداو 

 الجنب ذاتعالمت انتقاالت 

نقیه نیابد ورم انتقال می نماید بسو  جمع و داللت می کند بر چون نفث بسرعت خارج نشود و محمود نباشد و در چهارده روز ت

عف آن نرزد انبسراط برا صرغر و شردت ترپ و       قضا شدت وجع و عسر نفس و تنگی آن و الجنب ذاتابتدا  جمع در وقت تزید 
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چون  خشونت زبان و خشکی سرفه و ضعف قوت و سقوط اشتها و اختالط عقل و بیدار  مفرط و احساس ثقل در آن موضع و

و وجع و زیاده میگردد و ثقل و این احوال عارض می شود بعرد از جمرع و   اتمام یافت جمع آن ساکن میشود تپ جمع گردید و 

پیش از انفجار و چون نزدیم بانفجار رسد باز تپ و نافض صعب مختلف عارض می گردد در اعضا  صدر و اعضا  متصله آن 

حمیات که سار  در جمیع بدن و مستو  بجمیع اعضا میباشد و ایضا نبض عریض زیاده از سائر اعضا بخالف نافض حارث در 

میشود و با اختالف آن قوت ساقط و بدن الغر میگردد و سقوط اشتها و سرخی چهره و شدت گرمی سر انگشتان نیز در وقرت  

نقرا نیافرت از روز انفجرار ترا      انفجار عارض میشود و اکثر آنست که نزد انفجار تپ شدید عارض میشود و چون منفجر گردید و

چهل روز اکثر مود  بسل میگردد و اقل زمان انفجار تقیح در روز هفتم و ما بعد آن تا یازدهم و چهادهم از ابتدا  جمع میباشد 

ترر  و اکثر بعد از  آن تا بستم و چهلم و شصتم و هرچند وجع شدیدتر باشد انفجار سریع تر و هرچند مالئم تر باشد انفجار بطی 

باشد حادث  ا رطبه لطیفه اسر  االنفجار میی هبود و خصوصا تپ از جمله عوارض و ازین دالئل است که اورام حادث از ماده حار

ر غشرا و در  ا غلیظه ابطاء االنفجار میباشد و همچنین ورم اگر در عضالت بود انفجار او اسر  باشد و اگر دی ها یابسی هاز ماده بارد

بود و کالم بدن اگر حار مزاج یا رطب بود انفجار سریع تر باشد و کاا چون قوت قو  یرا طفرل یرا     او طاءحجاب باشد انفجار 

  هجوان بود و اعراض جمع و خاصته حمی شدید تر باشد اگر بدن بارد مزاج یا یابس بود انفجار بطی تر باشد و کالم قوت ضعیف

حار یا ادویه  ا ربیع باشد با انفجار اسر  بود اگر بلدن زبان اگر صیف یا کهل یاشیخ بود و اعراض جمع ساکن تر باشد و همچنیی

عمال یا یابس باشد یا ادویه معین طبیعت بر نضج یا انفجار است ل کند و اگر زمان شتایا خریف یا بلد باردا منضجه استعمای همفجر

الئل محموده در نفث و برول و غیرره بایرد کره     ظاهر گردد و عالمات هائله و مشاهده شود د نکند انفجار بطی تر باشد و چون

که تخفیف  الجنب ذاتمریض و طبیب در تشویش و جز  نیفتند بجهت آنکه عروض اینها بسبب باشد نه بسبب امر دیگر و هر 

ا قتل بود پش تقیح و ی الج بدوا و سایر تدابیر باید که دفعو نه باسهال و نه بغیر اینها از ع بفصد نیابد و جمع آن نه به نفث و نه

از آن بحسب سائر اعراض و دالئل در شدت وکمال آن و چون در نبض شدت تمدد دیده شود و خصوصا که در آن تواتر بشدت 

سالمت باشد دلیل رجو   و قیح و سل ست و بالجمله اگر بآن دالئل قوت و الریه ااتبهمرسد و قوت قو  باشد منار بر مثقال ب

ل سالمت نباشد از ثبات قوت و شهوت و غیر آن منار بغشی و هالکت است و جرجرانی نوشرته   و اگر بآن دالئ آن تقحیح ست

منفجر  الجنب ذاتمنتقل گردد اول غشی افتد و رخساره سرخ گردد و سرانگشتان گرم شود و چون  الریه ااتب الجنب ذاتکه اگر 

حال او بتر گردد و سائر عالمات تقیح کره در بحرث   پس  بیمار چند روز پندارد که تخفیف ست گردد و ریم در فضا  سینه افتد

سبب انحالل قوت باستفراغ یف و عریض و بطی و متفاوت شود و بآن مسطور گردد ظهور نماید وچون منفجر گردید نبض ضع

پس یرسد چنانچه ماکور شد و انطفا  حرارت غریز  و ایضا هنگام انفجار نافض که تابع او حمی باشد بسبب لا  اخالط بهم م
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بسیار باشد و قوت ضعیف گردد تپ گرم تر شود و بآخر هالک کند و چون قوت ضعیف باشد و تمردد و ترواتر    اگر ماده منفجره

آنرا واجب کند بساست کره منرار    الجنب ذاتنبض شدت کند منار بغشی قبل موت ست و اگر تواتر کمتر از آن باشد که نفس 

و تپ قو  نباشد منار به تشنج سست همچرون  ق بود ن هرگاه نفث شدید انضیاشد و همچنیب بطو  نضج بسبات و تشنج و یا

مرض اندکی تسکین یابد و خفت پایرد و در آنجا نفث نباشد بساست که مندفع میگردد و ماده ببول یا بر از و اخرتالف مررار    

دد در مرراق و حررارت و ثقرل در    رقیق یا بول غلیظ ظاهر می گردد و اگر بدین مندفع نشود ظاهر میگردد و خراج پس اگر تمر 

و یا ساقین باشد و میرل او بسراقین داللرت شردید برر سرالمت و        بتبنرایف پدید آید منار بخراج نزد اریر شعضالت شکم و د

ق مینماید و چون بینند باندک سکون علت و خفت آن و عردم  ثل این حال بقراط امر باسهال از خربنیکوئی حال مینماید و در م

ایرن منرار بمیرل مراده اسرت       س و ضیق صدر و صدا  و ثقل در ترقوه و پستان و بازو و میل حرارت بجانب فوقنفث عسر نف

بناحیه اذنین و راس پس اگر باین حال ظاره نگردد ورم و نه خراج درآن نواحی باید دانست که ماده میل بنفس دمراغ نمروده و   

ندفع نگردد و گاهی درین هنگام تشنج یا تمدد حادث شرود اگرر مراده    کند اگر ماده از دماغ م اعراض سرسام پدید آید و هالک

باعصاب دفع شود و اگر ماده قبل از انفجار بفوق متصاعد گردد در اکثر از آن خراج خلف گوش محاذ  جانب متورم بهمرسد و 

 . میل بدماغ نکند

 الجنب ذاتبحرانات 

نیست پس بحران آن در اکثر در یازدهم تا چهاردهم میباشد و گراه  از امراض ماده است که در غایت قصو   الجنب ذاتبدانکه 

اسرت و بایرد    الجنب ذاتانداز تقدم میکند و کالم حال بحران  یوم ارتقدم و تاخر میکند بحسب اسباب محدث و اکثر بحرانات 

یابد ورود بحران نماید خاصه بعضی زودتر و بعضی دیرتر بحران کند و هرچند ماده کمتر باشد زودتر نضج  الجنب ذاتدانست که 

اگر مزاج و قوت و فصل و عمر مساعد باشد و آنچه زودتر نضج خواهد یافرت  زودترر بحرران خواهرد کررد و روز اول در نفرث       

رطوبتی رقیق خام ظاهر گردد و امید آن باشد که در روز چهارم نضج یابد و درین هنگام بحران آن در روز هفتم خواهرد برود و   

چهارم نضج نیابد و ابتدا  نفث از روز اول نباشد بلکه قبل از روز چهارم بود امید باید داشت که روز هفتم اثرر نضرج   اگر در روز 

پدید آید و بحران او در اغلب در یازدهم باشد اگر ابتدا  نفث از روز دوم بود و یا در چهاردهم باشد اگر ابتدا  نفث در روز سوم 

رم در غالب بحران روز بیستم میباشد و بساست که در روز هفدهم واقع شود و اگر نفث نماید ترا  بود و اگر واقع شود در روز چها

امر متوسط ست و معالم منار بطول مدت بود و کالم . بعد چهارم پس نفث نماید در پنجم و ششم دوران اندک نضجی باشد

ا  آن در بست و چهرارم باشرد و بساسرت کره در     انقضا  این عرض در زمان متوسط الطول و از این جهت باید که اکثر انقض

بستم یا در بست و هفتم واقع شود و اکثر تاخیر مینماید تا سی ام و سی و چهارم و اکثر این هنگامی ست که ابتردا  نفرث در   
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برر  ست مع رجرا    نجم یا ششم باشد دلیل بر طول مرضششم باشد و اگر در آن نضج ظاهر نگردد و ابتدا  این نفث در روز پ

خصوصا که به آن عالمات جیده از قوت و شهوت و سن باشد و اگر در آنجا عالمات مامومه باشد در اکثر عطب حاصل شود و 

نماید اگر بآن قوت ضعیف باشد باید دانست که نضج ننماید مررگ بعرد    ث ننماید یا نفث غیر نضیج خلط ساذجچون تا هضم نف

چهاردهم تجاوز نمی نماید و بساست که قبل از آن هرالک میگرردد بجهرت آنکره     زمانی که قوت قبل از آن ضعیف گردد و از 

بحران این تا چهلم و شصتم ست و طبیعت تا این مدت وفا نمیتواند نمود بمقامات علت و اگر قوت قو  و اشتها  طعام و آب 

ت و بعد از آن در اکثر هالک گردد بحد اعتدال و محمود و خواب و نفس بحد الئق و بول نضج باشد امید تجاوز از چهاردهم س

تا چهارده روزست  الجنب ذاتو هر یم از ینها هنگامی است که ماده موجبه این علت حاد باشد و بالجمله طول بحران خفف از 

قو  بچهل روز باشد یا تا شصت روز اگر قوت درین مدت وفرا نکنرد    الجنب ذاتو بساست که تا بستم بکشد و اقصر بحران از 

پیش ازین مدت هالک شود و جالینوس گمان نموده بآنکه باست که نقا می یابد بنفث تاسی روز و بحران تام بحصت و یا اکثر 

باشد بر قصر  علت مینماید و آنچه در روز اول ثانی بهالکت می یابد و بدانکه نفث ساذج بزاقی واقع بعد ایام اول داللت بر طول

که توقع بحران در وقتی میباشد ولیکن امر  عارض میشود که آنرا قریب میگرداند و یرا  مرض داللت کند و گاه اتفاق می افتد 

امر  که آنرا بعید مینماید مثال چون نفث و احوال داللت نمایند بر آنکه بحران در چهاردهم خواهد شد و بعد هفتم نفرث سرود   

و  تقدم خواهد کرد و هالک خواهد گردانید اگرر  ظاهر گردد و خصوصا در یوم هو  مثل هشتم داللت نماید بر آنکه بحران ر

برر نضرج محمرود ظراهر گرردد       دالید ازین دلیل جنبحران تام باشد و یا هالک نخواهد کرد و اگر بحران ناقص باشد و اگر بع

واقع گردد  جید تام باشد و گاار ورود  را که اید و بحران جید تقدیم کند خواه جودتداللت نماید بر آنکه بحران رو  تاخیر نم

و یا ناقص و نتواند که منع رو  نماید و برابرست که آن رو  واقع بعد جید تام باشد و قتل کند و یا ناقص و هالک نگردانرد و  

در چهارم بحران آن و هفتم و یازدهم میباشد و تاخیر از چهاردهم نمی نماید  الجنب ذاتجالینوس گفته چون ابتدا نماید نفث در 

 . هشتم نماید مرض بطول می انجامد و تاخی تا سی ام می نماید و چون تاخیر تا

 الریه ذاتو  الجنب ذاتعالج کلی 

فصدست از باسلیق یا قیفال پس اگر خون بسیار  الجنب ذاتو  الریه ذاتبقول قرشی و صاحب شفا واالمقام تبریز مشترک برا  

بعد یم شبانه روز و اگر خون بسیار نباشد و از ابتدا  جع بعدت ذریاو در انصباب باشد فصد از جانب مخالف نمایند بعده از جانب و

بحسب واجب اگر خون بقدر کفایت بگیرند از آن نجات یابد و اسرتفراغ خلرط    اشد بر قصد جانب وجع اقتصار کنندتجاوز کرده ب

ت برا  اماله ماده باسفل و امراج غالب و تلیین طبیعت بفتائل و حقنه ها  لینه باید کرد و درین امراض حقنه بهتر از مسهل س

و ایرن اورام تسرهیل    حرکت مواد بسو  قلب و اگر ضرورت مسهل باشد بر ملینات مسهله اقتضا ورزند و عمده تدبیر در عرالج 
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که در آن نبات سفید حرل کررده جرعره     گاوزبانو بهدانه د عرق  السوس اصل زقطونا یا وبمثل نقو  بر نفث و تلیین یبس ست

و تنقیه مع تبریرد   اشرکه در آن انضاج و تلیین و تنفیث شند و بر تریخ صدر بروغن بادام و موم مداومت نمایند و جملهجرعه بنو

باشد اختیار نمایند مثل ماءالشعیر بشربت بنفشه و یا ماءالشعیر مدبر یعنی مخلوط بمغلی طوکه بهتر جامع ست بجهرت ترامین و   

و خیارین بشربت بنفشه  السوس اصل ت و یا طبیح عناب سبیستان و خطمی و خباز  وانضاج و تنقیه و تسهیل نفث که در آنس

بر  السوس اصلبسرد بالفعل وقت غلبه تشنگی و نیمگرم نزد عدم تشنگی بدهند و در اوقات اشتداد عطش شیره خیارین در آب 

ره تخم خرفه و شرکر کننرد و شرربت انرار     آورده بشربت بنفشه تنها یا مع شربت نیلوفر سرد کرده بیاشامند و بآن مضمضه بشی

یا شربت بنفشه و نیلوفر بلعاب بهدانه و یا شربت عناب و نیلوفر استعمال نمایند و اگر مراده رقیرق باشرد      گاوزبانشیرین بعرق 

شربت خشخاش و عناب و یا مطبوخ خشخاش و عناب و سپستان و عدس و کشنیز ببعض اشربه مراکوره بدهنرد و در بلغمری    

تطفیه نمایند و نزد عدم حرارت و تپ شربت زوفا استعمال کنند و اگر با ورم اعضا  صدر اسهال مفرط باشد و آن بسریار   تقلیل

رو  است مود  بسقوط قوت میگردد و در مثل این امراض احتیاج به تقویت قوت بیشترست بسبب صعوبت مرض و اکثر اشیا 

میباشد و اشیا  ملینه مضر باسهال است پرس اختیرار نماینرد از ادویره و     که در آن قوت قابضه است مضر باصحاب اورام صدر 

و انار شریرین و صرندا  ماءالشرعیر بریران      االس حباشربه که در آن قبض بود و در آن مضرت باعضا  صد نباشد مثل شربت 

دوانه بشکر وقت افراط که درین اشربه قبض ست و مضر باعضا  صد و اورام او و مزید سعال نیست و آب هن االس حببشربت 

حرارت و عطش و عدم اسهال خوبست و گاه محتاج میشوند بشربت اجاص بجهت فرط صفرا و خوف اسرتحاله اشرربه شریرین    

بصفرا و شربت نیلوفر با وجود حالوت او مستجمل بصفرا نمیشود و آن شدید التلطیف بالخاصیه و شدید التطیفه است و از اغایه 

مثل ماءالشعیر بشکر یا ببعض اشربه ماکوره مثل شربت نیلوفر بدهند و چون مرض از ابتدا تجاوز کند در ابتدا  مرض مزورات 

ا حریره بادام دهند یا مزوره اسفاناخ ی هو احتیاج بقوتی افتد مغز نان مخلوط محلول در آب سرد بشکر یا شربت نیلوفر شیرین کرد

و حریره سبوس گندم و حریره مرتب از شیره تخم خیارین و مغز تخم کردو   یا خباز  یا ملوخیه اگر اشتها قو  باشد و یا رشته

بشکر هر واحد ازین بروغن بادام دهند و هندانکسار حمی مسکه و شکر که آن معین بر نضج و نفث و مزید قوت ست و حسو  

شد یا قبل از آن شوربا  چروزه  متخااز کعم و بادام مقشر بریان اگر طبیعت نرم باشد بدهند و بعد روز هفتم اگر قوت ضعف با

مرغ بجو مقشر دهند و یا حسو  بیضه نیمبرشت اگر حرارت قو  نباشد و ضعف بود و باید که درین امراض اعتنا بقوت بیشرتر  

نمایند بجهت حاجبت آنها با جود مقاسات مرض و صعوبت آن بقوبت قویه بر دفع ماده مرض بنفث که آن محتاج بقوت قویست 

حاصل میگردد و تکثیر غاا ماده مرض را زیاده میکند و بدینوجه مضت مینماید پس واجرب اسرت کره تقردیر آن      و این بتغایه

بحسب اهم نمایند و غاا شوربا  چوزه مرغ زیاده نیست و معالم مرطب مقو  معدل اخالط ست وقرت ضرعف قروت دریرن     
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متال  طعام تا حصول کمال صحت حرار نماینرد و چرون    امراض باستعمال آن باکی نیست و باید که از اغایه و اشربه حاره و ا

بعرد  و روغن بنفشه نیمگرم نمایند و  مغسولاصال  پایرد چوزه مرغ بریان بخورند و از ادویه موضعیه در ابتدا ضماد سوم سفید 

میرل بررودت   کتان و موم سرخ استعمال کنند و بدانند که موم سفید بسبب کثرت غسل او زمان ابتدا ضماد مضج خطمی و بزر 

مینماید و از آن قوت منضجه زائل میگردد پس استعمال او در ابتدا برا  رو  مناسب ست بخالف موم سررخ کره آن در زمانره    

سره   خشخاش هر واحد یکدرم مغز بادام مقشر تزید و انتها برا  تحلیل و انضاج بهترست و اگر از مغز تخم خیارین و مغز تخم

نار شیرین سرشت حب با قرص ساخته زیر زبان دارند انضاج و تسهیل نفث کند و یا شربت انار نیمدرم بشربت ا السوس ربدرم 

 خیارشنبرزیاده آمیخته مثل لعوق ساخته بطریق لعق بخورند و از ادویه مسهله که بعد کمال نضج استعمال نمایند این است مغز 

ی ترنجبین سفید یا شیر خشرت و گلقنرد بغرداد  و قردر      پانزده درم شربت بنفشه مکرر سی درم و روغن بادام نیمدرم و گاه

ریوند چینی در آن اضافه مینمایند و اگر ماده صفراو  صرف باشد آلو بخارا  کالن پنج عدد عناب شرش سپسرتان هرر واحرد     

شربت بنفشه پانزده درم  خیارشنبر م در آب گرم خیسانیده صاف نموده بمغزپانزده دانه گل نیلوفر هفت زهره گل بنفشه هفت در

نفرت باشد عوض او ترنجبین یا شریر خشرت    خیارشنبرمکرر بست درم روغن بادام نیمدرم داخل کرده استعمال نمایند و اگر از 

و یا عناب سپستان هر واحد  الثعلب عنبافضل ادویه است که بدان معالجه اورام اعشا نمایند و خصوصا باب  خیارشنبرکنند واال 

یکی هر واحد شش درم و اگر قدر  از مقدار بنفشره کرم نماینرد     بخارا  کالن پنج عدد گل بنفشه سنا لوبست را زیاده داه آ

بهترست و اگرر ترپ قرو      خیارشنبربهتر باشد جوشانیده صاف نمود و سی درم شربت بنفشه مکرر داخل کرده بنوشند و لعوق 

در نضج نماید طبیخ عناب و انجیر و سبوس و جرو مقشرر و    باشد مسهل جائز نبود بلکه اقتصار بر فصد نمایند و چون درم ابتدا

 زیر ر یا تحلیل و حریره سربوس بشرکر ن  پرسیاوشان بخمیره بنفشه نافع ست بجهت اعانت او بر اتمام نضج و اندفا  ماده بانفجا

  گرایرد  مفید و امتصاض نیشکر خوب ست و چون مرض نضج یابد و ماده مستفرغ گردد و تپ زائل شود و حال مریض بصرال 

تیح مسام و تحلیل بقیه ماده نافع سرت مرع احترراز از کشرف راس و صردر و      شیرین نیمگرم بجهت انعاش قو  و تفحمام آب 

 . خصوصا در هوا  بارد بنابر آنکه ماده از سر باعضا  صدر که هنوز ضعیف اند نازل نگردد

 مو  و صفراو د خالص الجنب ذاتعالج 

لیق از جانب مخالف نمایند یعنی اگر درم بجانب چپ باشد اخراج خرون از دسرت راسرت کننرد و     تا روز سوم بهر اماله فصد باس

چون درم در جانب است باشد اماله بجانب چپ نمایند و حکیم شریف خان مینویسند که اگرچه اطبا  زمانه ما همچنین عمرل  

انب چپ ست ترک فصد چپ بجهت اماله اولری  میکنند لیکن باحتیاط اینکه اماله ماده بسو  عضو رئیس منع ست و قلب در ج

ست و حوض اورگ صافن محاذ  وجع کشایند که آنرا کثیرالنفع یافته ام و بعد از آن اگر اتفاق فصد افتد بهر تنقیه نفس عضو 
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از طرف موافق مرض کشانید و بهدانه تخم خطمی عناب سیستان در آب جوشانیده و صاف نموده شیره تخم کاهو شربت بنفشه 

اخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و از اغایه بر کهچر  مونگ یا ماءالشعیر قناعت کنند و اگرر در ماءالشرعیر عنراب سپسرتان     د

بنفشه بپزند و با شکر و روغن بادام دهند بهتر باشد و در صورت سقوط قوت شوربا  چوزه مرغ با جو مقشر پختره جائزسرت و   

یا عرق نیلروفر بیاشرامند و مروم     الثعلب عنبندک آب سرد بدهند و بجا  آب عرق بعد از سه ساعت شربت بنفشه سه توله در ا

سفید یم نیم توله روغن گل در توله بر آتش گداخته بر جا  درد بمالند و یا پارچه بدان آلوده بنهنرد و براال  آن پنبره کهنره     

زرد در روغن گل هر یرم دو تولره گداختره    تخم خطمی کتان هر یم شش ماشه سائیده با موم  الثعلب عنببندند و بعد از آن 

ست بعمل آرنرد گرل    ول مولفآمیخته بدستور بکار برند و اگر درد تسکین نیاید این قیروطی که محلل و منضج و مرخی و معم

دو بنفشه گل خطمی تخم کتان هر واحد یم توله در پا و آثار آب تر نموده صبح جوش داده صاف کرده روغن گل و دوام موم 

داخل کرده و باز جوش دهند هرگاه روغن بماند بر پارچه مالیده نیمگرم بر موضع درد بچسبانند و قیروطری علرو  خران و    ام د

قیروطی و کما و خبر مولف والد ایشان و دیگر افتد و قیروطیات مسکنه استعمال نمایند و یا از نسخه مطبوخ مراکور خطمری و   

ماده بدستور بدهند بعده خطمی خباز  تخم خیارین کوفته اضافه کنند و اگر برا  جوش  الثعلب عنبکاهو موقوف نموده در عرق 

نیز افزایند و  السوس اصلدرد معده باشد سپستان موقوف کرده و شیره تخم خیارین عوض شیره کاهو داخل کرده بنوشانند و یا 

یز افزوه بدهند و یا عناب گل بنفشره  یا در همان نسخه گل بنفشه عوض خطمی و سپستان داخل کرده و شیره مغز تخم کدو ن

عوض خطمی نموده در عررق شراهتره    السوس اصلخطمی جوشانیده شربت نیلوفر خاکشی داخل کرده دهند و یا درین نسخه 

گل بنفشه عنراب   السوس اصلجوشانیده شیره مغز تخم کدو شیره خیارین افزوده شربت بنفشه عوض نیلوفر کنند و یا بعد فصد 

یده و شیره مغز تخم کدو شربت بنفشه خاکشی داخل کرده بدهند و دوم روز شیره کاهو و سوم روز بجا  آن شیره بهدانه جوشان

خیارین و چهارم روز شاهتره در جوشانده افزایند و گاهی در نسخه مطبوخ اول جو مقشرر نیمکوفتره گرل نیلروفر کتیررا عروض       

فصد عناب ده دانه سپستان پانزده دانه خطمی خباز  گل نیلروفر   خطمی و شیره خیارین بجا  کاهو کرده میشود و بعضی بعد

گل بنفشه هر واحد یم توله جوشانیده صاف نموده لعاب بهدانه لعاب اسپغول تررنجبین داخرل    الثعلب عنبهر یم شش ماشه 

نقی یم تولره جرو   هر واحد دو درم مویز م السوس اصلپرسیاوشان  گاوزبانکرده میدهند و بعضی درین نسخه برا  نضج ماده 

عارض شود فصد  الجنب ذاتمقشر سه درم افزوده نبات عوض لعابات و ترنجبین داخل کرده میدهند و اگر حائله شش ماهی را 

و اگرر   افزوده بدون شیره کاهو و خاکشی بدهندخباز  در همان نسخه مطبوخ اول  گاوزبان الثعلب عنبباسلیق بضرورت کرده 

آید و اسهال با خون نیز بود گل بنفشه هفت ماشه تخم خطمی شش ماشه عنراب چهرار دانره     درین مرض قدر  خون از دهن

پنج ماشه جوش داده صاف کرده شیره پوست پنج انجبار شش ماشه شربت بنفشه دو توله بارتنگ پنج ماشه داخل کرده  گاوزبان
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ل شش ماشه آمیخته نیمگرم ضماد نمایند دهند و گل بنفشه گل خطمی تخم کتان گل بابونه هر یم سه ماشه سائید روغن گ

عناب بهدانه گل بنفشه جوشانیده شیره  باسلیقنفث آید و عسر نفس باشد بعد فصد و از پنبه کهنه به بندند و ایضا اگر خون در 

یرن  در بالجملره مغزه تخم هندوانه شربت بنفشه داخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و روغن گل بآب کوکنار جوش داده بمالند 

پرسیاوشران دو   گاوزبران  السوس اصل الثعلب عنبمرض بهدانه خطمی خباز  عناب سپتان گل نیلوفر گل بنفشه خیارین کوفته 

ا شیره خیارین با شیره کاهو یا شریره مغرز تخرم کردو یرا شریره       ی ها چهار اجزا ازین ادویه جوشانیده شیره سفره تخم هندوانی هس

ا شربت نیلوفر برا شرربت عنراب یرا     ی هیم یا دو شیره ازین بشرجات و شربت بنفش السوس صلاا شیره مغز بادام یا شیره ی هخرف

ا عرق ی هیا عرق شاهتر گاوزبانبا عرق  الثعلب عنبشربت خشخاش یا شربت شفا یا نبات یکی ازینها داخل کرده با یکی از عق 

زیاده باشد لعابرات و شریرجات ترا     مول ست و اگر قلقده پاشیده و اون معنیلوفر با عرق بید ساده و گاهی ضمغ عربی کتیرا سو

هفت روز بدهند و اگر حاجت تنفیه شود بروز مسهل همراه ادویه ماکوره مغز فلوس ترنجبین روغن بادام افزوده مسهل دهند و 

یرا مطبروخ   هر یم پنج ماشه بهد نه سه ماشه در عرق ماده پادیه نقرو    گاوزبانمقشر  السوس اصل روز نهم عناب هفت حد و

الثعلب نه ماشه گل نیلوفر گل  هشتم مسهل از عنب نه ماشه داخل کرده دهند و یا روز کرده شربت بنفشه چار توله تخم ریحان

 گاوزبران  السوس اصلبنفشه خباز  شاهتر و خیارین کوفته هر یم شش ماشه عناب پنج دانه سپستان بست دانه تخم خطمی 

شرش تولره    خیارشرنبر شب تر کرده صبح مالیرده صراف نمروده فلروس      الثعلب عنبعرق  هر یم چهار ماشه بعرق گاز زبان و

مسهل نقو  عنراب بهدانره برا شرربت      داخل کرده بدهند و دوم روز ترنجبین چهار توله گلقند سه توله روغن بادام شش ماشه 

و تشنگی زیراده   اگر غلبه سعال نباشد ندیده مطلوب باشد شیره مغز تخم کدو افزابنفشه و اسپغول مسلم دهند و اگر تسکین زیا

ماشه بود عوض مطبوخ و نقو  تبرید لعاب بهدانه سه ماشه و ریشه خطمی چهار ماشه شیره خیارین و مغز تخم کدو هر یم نه 

توله برآورده شربت نیلوفر چهار توله داخل کرده اسپغول نره ماشره پاشریده دوم روز مسرهل     ده یم  در عرق مکوه و نیلوفر هر

هند و اگر در ماده حرارت زیاده نباشد پرسیاوشان چهار ماشه مویز منقی ده دانه پنج کاسنی شش ماسه در مسهل دوم یا سوم بد

در عرقیات تر کرده شربت بنفشه خاکشی داخل کرده دهند و برا  تقویت  الثعلب عنبگل بنفشه  گاوزبانافزایند باز نقو  عناب 

هضمی دو سه اسهال گرردد و در نربض    بریشم همراه  عرقیات و خاکشی نافع و اگر از سوءخمیره ا گاوزباندر آخر روز خمیره 

پنج توله گلقند آفتابی دو توله دهند بعده اگرر   الثعلب عنبسه ماشه عرق  لیشود غاا موقوف داشته شیره دانه ه ابتال محسوس

ه بدهند و اگر سوزش دسیسه گردد شریره خرفره   و بار تنگ چهار ماشه پاشید شکم زیاده گردد شربت بعوض گلقند کنندنیست 

بجهت ادرار دهند و یرا بعرد فصرد گرل      وقوف سازند و شربت بزور  و شیره بادیانافزایند و بعد کم شدن حرارت شیره خرفه م

 السروس  اصرل بنفشه عناب بهدانه جوشانیده شیره خیارین شیره مغز تخم هندوانه شربت بنفشه خاکشی بدهند سروم روز شریره   
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ارم سوز اندک زوفا  خشم افزایند و بعد نضج ترنجبین مغز فلوس روغن بادام افرزوده مسرهل دهنرد و اگرر بعرد مسرهل       چه

 السروس  اصرل عدم اضطجا  بر پهلو باشد عناب بهدانه جوشانیده شیره کاهو شربت نیلوفر خاکشی دهند بار نضرج از   سوءتنفس

 زوفا  خشم السوس اصلج مسهل دوم بدستور داده در سوم مسهل نضخطمی بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده بدهند و بعد 

ب بنفشه خاکشری بدهنرد و اگرر    منقی زوفا  خشم گل بنفشه جوشانیده شر زنیبادیان  السوس اصلبعد مسهل سوم افزایند و 

جوشانیده شریره   بهدانه جوشانیده نبات داخل کرده دهند و یا گل بنفشه بهدانه در عرقیاتخطمی تخم  السوس اصلکند گرمی 

شربت بنفشه خاکشی دهند باز عناب تخم خطمی عوض گل بنفشه و شیره مغز تخم هندوانره   السوس اصلمغز تخم کدو شیره 

گلقنرد روغرن برادام     الثعلب عنبترنجبین آلو  بخارا عرق  خیارشنبرعوض هر دو شیره ماکور نمایند بعده مسهل بارواز فلوس 

شیره کاهو شیره خطمی شیره مغز تخم هندوانه شربت بنفشره خاکشری    السوس اصلانه شیره دهند و دوم روز مسهل لعاب بهد

تنفس زسعال باقی بود بهدانه عناب جوشانیده شربت بنفشه داخل کرده کتیرا صمغ عربی سوده پاشیده دهند و  یبدهند اگر اندک

خم هندوانه شیره مغز تخم کدو نبات غاا کهچرر   جوشانیده شیره مغز ت السوس اصلیا اول فصد بعده عناب گل نیلوفر بهدانه 

گرل نیلروفر موقروف     السوس اصلدهند بعده گل خطمی بجا  بهدانه و خیارین عوض تخم هندوانه و کاهو بجا  کدو کنند و 

جوشانیده شیره مغز تخم کردو نبرات خاکشری     الثعلب عنبخطمی بهدانه  السوس اصلنمایند بعده مسهل دهند و باز برا  نضج 

ار برند بعد مسهالت برا  تحلیل درم بادیان بهدانه جوشانیده شیره مغز تخم کدو نبات خاکشی دهند و اگر بعرد فصرد طربخ    بک

اغما ظاهر گردد حجامت بی شرط و لخلخه برا  آفت دماغ بکار   سوءتنفسگرمی نماید و روز هفتم شدت مرض و عوارض از 

سپستان خطمی  الثعلب عنب گاوزبانهل دهند و برا  نضج عناب گل بنفشه برند پس اگر همین شدت ماند فصد کنند و اال مس

از گرل نیلروفر   جو بر و غاا آش  خباز  بهدانه مویز منقی خیارین کوفته شب خیسانیده صبح مالیده شربت بنفشه خاکشی بدهند

بهدانه عناب شرب در   السوس اصلافزایند و اگر بعد از فصد و مسهل تپ و در بدستور ماند سپستان خطمی خباز   السوس اصل

فر گل بنفشه افزایند و روز آب گرم خیسانیده صبح مالیده شیره کاهو شیره خیارین شربت بنفشه خاکشی دهند درم روز گل نیلو

گلقند چهار توله بیفزایند وجود آب گوشرت پختره    شش توله خیارشنبرگل سرخ شش ماشه فلوس  کی نه ماشهمسهل سنامی م

رم غافل شود و حار دهد و سعال و تپ فهمیده از وو اگر طبیبی ناقص از فصد کردن تساهل کرده مسهل  بجا  نخود آب دهند

تخم خطمی گل بنفشه جوشانیده صاف نموده نبات داخل کررده خاکشری پاشریده     السوس اصلفلش باقیماند فصد کرده عناب 

 گاوزبران عناب بهدانه بنفشه گل نیلوفر خبراز    الزم بعده منضج و منفث مثل خطمی قیدرین مرض اول فصد باسل بدهند چه

و غیره و مجلی مثل پرسیاوشان و زوفا  خشم و شیرجات مثل شیره تخم کراهو و خشرخاش و شرربت نیلروفر و      الثعلب عنب

فهمیرده شریرجات    کرده در ذهن ناقص خیرال سرل   عناب و غیر آن می باید و بعض اطبا  مباهل و منضج و مسهل هم غلط
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عربی کتیرا کافور گیرد و غیره میدهند و مرریض را   خرفه شیره تخم خشخاش و طباشیر مع ه بارده مثل شیره تخمقابض هیادوو

راز  از بقراط نقل کرده که آنچه قریب جست بفصد باسلیق درین  اقوال حکماهالک میسازند تا حار و من مثل هاه االغالط 

گفته که هرگاه مرض اصال  نیابرد بایرد کره     مسائل امراض حاده کامل ست و بقراط درعلت و جمیع امراض صدر حجامت بر 

و تقویت قوت نمایند بغاا برا  زیادتی قوت و تنقیه علیل نفث را زیرا که هرگاه قوت قو  گردید تقویت میباید بر اخرراج نفرث   

آسان گردد اخراج نفرث پرس   استعمال میز  که در آن ترطیب و تقطیع باعتدال باشد تا آنکه  الجنب ذاتگفته بر طبیب ست در 

نمایند خصوصا هنگامیکه  راز نفخ حا الجنب ذاتبچیز  که باعث تقویت قوت گردد و ماء الشعیر جامع هر دوست و گفته که در 

و نیز گفته کره دریرن علرت     اند طبع قبض باشد و همچنین از غاا درین هنگام زیرا که این هر دو موجب زیادتی و اشتداد وجع

کمید تحلیرل میدهرد   د از تغایه در ابتدا و در اوقات منتهی بجهت آنکه ضرر آن درین وقت شدیدست و گفته که تحار باید نمو

د بجهت آنکه مواد آن غلیظ تر باشد و فصد تحلیل میدهد آنچه بغروق سرت و گفتره هرگراه در     نباش اوجاعی را که مائل باسفل

امند اگر تسکین نیابد آب خالص اندک اندک دهنرد و جرالینوس در   عطش بسیار شدید باشد باید که سکنجبین بیاش الجنب ذات

و  دیر ابتدا  احساس وجع در پهلو امر بتکمرا د الجنب ذاتمقاله ششم از کتاب آرا  بقراط و افالطون نوشته که بقراط صاحب 

صد و بحسب حاجت تنقیره  گرم داشتن آن موضع نموده و گفته که اگر بدین زائل نگردید نظر کنند که محتاج بسهل ست یا بق

نمایند و بعضی را تغایه بماء العسل تا هنگام بحران کافی میباشد و بعضی محتاج بماءالعشیر اند نه بماءالعسل و بعضی محتراج  

ضریق نباشرد و نیرز     محتاج باشد که وجرع الزم و سررفه و  ید هنگامی مکباستحمام اند محمد زکریا گوید گمان بمینمایم که بت

که پرهیز و استعمال فطول صدر و تمریخ آن نماینرد آب نیمگررم بیاشرامند و هرم بقرراط گفتره کره صراحبان          جالینوس گوید

نفث زرد بر آید باید که باسهال صفرا و تطفیه  الجنب ذاتراز  گفته که کرور  زییابند باسهال و ماء الشعیر و پرهشفا  الجنب ذات

ادویره   الجنرب  ذاتبایرد کره در    و نمایند روفس گفتره و اگر سفید باشد کما  آن بسیار کوشند و اگر سرخ قانی باشد فصد نمایند

آنچره در آن  . نرد و تررنبجین اسرتعمال نمای   خیارشرنبر مسهله که در آن حرارت و خشونت نباشد مثل آب لبالب و ماءالفواکره و  

 الجنرب  ذاترین مینویسرند کره در   سقمونیا و خشونت بود همچون ملیله استعمال ننمایند و بعض متاخ حرارت مفرط باشد مانند

منقی و انجیر تنها یا باضافه مغز  و مویزشیرین  مطلوب باشد بنقو  عناب و سپستان و بنفشه و آلو بعد فصد اگر تلیین  دمو 

 ا شربت آن بنوشند و ایضا بعد فصرد از اشرربه شرربت عنراب و نیلروفر و     ی هو ترنجبین کنند و ماءالشعیر با خمیره بنفش خیارشنبر

بنفشه با لعاب بهدانه دهند و غاا آش جو و اسفاناخ و در ابتدا بموم و روغن بنفشه گداخته انردکی کتیررا آمیختره تمرریخ صردر      

نمایند و یا گل بنفشه و آرد جو با لعاب گل خطمی سرشته ضماد کنند و هرگاه تشنه گردند لعاب بزوقطونا و لعاب بهدانه و شیره 

و  خیارشرنبر و شربت بنفشه و شرربت زوفرا دهنرد و لعروق      گاوزبانو  السوس اصلسهیل نفث آب مغز تخم کدو بنوشند و بهر ت
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کتیرا لنفع ست و هنگام وجع تکمید به پشم روغن گرم کرده آلوده و یا سربوس یرا سررگین     السوس اصلروغن بادام و کتیرا و 

که مسطور خواهنرد   الجنب ذاتد و اگر در کماوات خرما برگ طرفا یا ضماد بعسل و عروق نمایند و اگر نفغ نکند فصد ضرور بو

رسنه آب کلم و همراه آرد جو و سبوس لعاب بزر کتان عوض سرکه کنند خصوصاً هنگام سرفه شدید بهترست شد همراه آب ک

لو ست و طبر  گفته که شخصی را در په گریریع االبرار و مغنی از تدابیر دو وضع محجمه بر موضع درد بعد تنقیه عجیب و س

و سینه سرخی ظاهر شد و بران شرط زدند و نجات یافت و ایضا اگر وجع و نخس شردید باشرد بگیرنرد بنفشره بابونره آرد جرو       

خطمی هر واحد یم کف و بجوشانند بآب و روغن گل نیمگرم ضماد نمایند و اگر سرفه خشم عسر نفس باشد و از چهارم روز 

لشعیر بیم ساعت این مطبوخ بیاشامند انجیر سفید ده دانه مویز منقری پرنج درم   گاشته و تپ شدید نباشد هر روز پیش از ماء ا

مقشر کوفته دو نیم درم عناب سپستان هر یم ده دانه در یم نیم رطل آب بجوشانند تا نیم رطول بمانرد مالیرده    السوس اصل

 الجنرب  ذاتبنوشرند و گوینرد کره در     صاف نموده پنج درم خمیره بنفشه در آن حل نموده سه درم روغن بادام بر آن چکانیرده 

فصد باسلیق در ابتدا نیز از جانب درم گیرند بجهت آنکه بسبب قرب موضع علت  دمو صفراو  برا  تنقیص کیست صفراو  

سریع النفع ست اگر مانعی نباشد ولیکن جرات بگرفتن خون بسیار درینجا ننمایند چنانچه درد مو  می نمایند و یا فصد صرافن  

طبیعت گردند بمثل نقو  عناب سپستان گل بنفشه گل نیلوفر برا فلروس    متوجه اسهال و تلبیین هت نمایند و بعد از آناز آن ج

و ترنجبین و شیر خشت و روغن بادام و درین ادویه مسهله بعصر مانند هلیلجات و صبر جائز نیست که کااسرقمونیا و   خیارشنبر

اجتناب اولی ست بلکه واجب است که سرعی   و سودا  وحتی که بلغمی  الجنب ذاتایارج و خربق که از اینهمه در جمیع اقسام 

حرارت از اشربه که سرفه آور نباشند مثل شربت نیلوفر و  و قمع حدت و اصال  کیفیت صفرا بمطفیاتنمایند در تسکین حرارت 

وغن بادام و غاا آش جو و یا اسرفاناخ و کردو و   بنفشه بلعاب اسپغول و یا ماء الخیار و یا آب هندوانه و یا ماءالشعیر بسرطان و ر

و بعض شرا  قانون مینویسند واجب  سیشیخ الرئ. ملو خیار بروغن بادام پخته نمایند و از ترشی و هرچه سرفه آورد به پرهیزند

ت اگر خون است که منع نماینده ماده متوجه بسو  ورم را و از آن بازگردانند باستفراغ و بجاب بسو  غالف و عالجش فصدس

در سریاهی   بسرخی تغییر یابد چه شدید تر خون بردن غالب باشد و چندان خون برآرند که رنگ آن متغیر گردد یعنی از سیاهی 

قریب بمثل این ورم میباشد با وجود آن مراعات قوت در آن واجب است چه بساست که قوت در اخراج خون برین حد رخصرت  

ج مریض و صحنه و قوت او نظر کند و گاهی بعد از فصد محتاج به تلیین طبیعت میشوند نمیدهد پس طبیب را می باید که بمزا

بیخ خطمی هر واحد ده درم عناب آلو  سیاه هر واحد بست عدد  السوس اصلهر واحد پنج درم  گاوزبانبمثل این مطبوخ بنفشه 

نمایند نه بمثل هلیله و آنچه  آن باشد استفراغبست درم بدستور مرتب سازند و اگر خلط دیگر  خیارشنبرسپستان سی عدد فلوس 

در آن قبض یا اسهال باشد بلکه بدانچه در آن با اسهال تلیین باشد مثل دوائی که از بنفشه و تررنجبین و شریر خشرت و شرکر     
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سرت کره   حجاز ساخته باشند و در شب اسهال آورند و قومی از اهل معرفت گفته اند که هرچند ماده صفراو  باشد صواب تر آن

مهامکن استفراغ بفصد نمایند بخوف اضطرابی که اکثر در مسهل میباشد و خصوصاً چون نفث بسیار صفراو  و تپ شردید ترر   

باشد که درین وقت خوف تحریم او بسو  قلب بیشتر است و جالینوس حار میکند از سقمونیا نه از ایارج و خربق با هم و مد  

مال مسهل و فراغ از آن و با مسهل قطع میکند فعل آن چنانچه اغایه دیگر قطع آن میکننرد  مینماید فعل ماءالشعیر را بعد استع

و بالجمه می باید که مالک امر در عالج این مرض فصد از الحل مخالف در روز سوم و چهرارم و اغتراا بماءالشرعیر سراذج یرا      

فشه و عناب و نیلوفر و عرق ایرن بخاصریت نرافع ایرن     مطبوخ بکدور و کشنیز تر باشد و تلیین طبع اگر احتیاج آن افتد بمثل بن

ا چهار حب السفر جل داخل کننرد و ایرن عررق را در حالرت جلروس و ارتفرا  راس و       ی همرض ست و اگر احتیاج شود در آن س

یرل  استوا  سینه و گردن جرعه جرعه بنوشند که اثر نفع او در کمتر از یم ساعت ظاهر میشود و با وجود این رعایت جانرب م 

چنبر گردن و استخوان سینه بر آید فصد اولی ست و اگر درد بطررف سرر اسرتخوان     وجع و الم واجب است پس اگر الم بسو 

پهلو میل کند البدست از اسهال تنها یا مع فصد بحسب وجوب مشاهده و این بهر آنست که فصد تنها از باسلیق ازیرن موضرع   

ت حاجت بسو  تنقیه اینست که از تکمید و تضمید وجع ساکن نشود بلکره از  خون اندک می کشد و آنچه داللت میکند بر شد

آن هر دو وجع ازدیاد پایرد که این داللت بر مبتال  تمام بدن مینماید پس البدست از تنقیه و خصوصا فصد و چون از فصد و 

د نمایند تا ماده ذ  جمع خام نماند و مسهل نیز اعراض ساکن نگردد و بدانند که ماده ریم خواهد کرد و درین هنگام اعاده فص

چون ماده نضج باید جهد کنند که قبل از ریم شدن بنفث و بول و بر از پاک گردد و بالجمله چون فصد نشده باشد و ماده نضج 

یابد و نفث نضج و صالح آید و ضعف در قوت باشد البته فصد نشاید کرد بهر آنکه درین وقت غالبرا ضرعف بسربب تخلرل حرار      

ا کثرت او باشد که درین حالت فصد جائز ست و ی هماد آنکه ضعف قوت بسبب داعتیز  می باشد و در آن فصد نشاید مگر غر

فرق چنان کنند که اگر اعراض مرض خفیف بود و در آنجا عالمات شدت امتال نباشد ضعف بسبب انحالل حار غریز  باشرد و  

مشاهده حال قلت و کثرت امتال بعمرل   بحسبحاجت آید حقنه متوسط یا ه تنقیه اگر ضعف قوت بدون فصد و اسهال باشد و ب

شدید المیل بسرو  شراسریف اشراره تنقیره      الجنب ذاتآرند و خصوصا چون وجع مائل بطرف شراسیف باشد و بقراط در عالج 

سکر و ماءالشعیر جو مقشر بخزیق سیاه و فیلون که از جنس تیوعات ست مینماید و بعد تنقیه و خفت درد اقتصار نمایند بر ماءال

شدیدالطبخ در آب بسیار و آب خندروس اگر احتیاج تقویت باشد و هندوانه و آب عناب و آب سپستان و خمیرره بنفشره و تخرم    

خشخاش و روغنی که بچیز  ازینها استعمال کرده شود روغن بادام ست و قومی از انار منع کرده اند و نزد من انار شریرین برد   

برا  آوردن نفث ازین ادویه مطبوخ استعمال مینمایند جو مقشر عناب سپستان بنفشه تخم خشرخاش و شرربت   نیست و گاهی 

قوذا برا  منع ماده و انضاج و در ابتدا  این مرض باستعمال ذیابنفشه و شربت نیلوفر و این هر دو از جالب بهترست وجالینوس 
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از شدت سهر چاره نباشد واال خشخاش تبلید ماده و منع نفث می نماید  تنویم امر کرده و نزد من احتیاج بسو  او وقتی ست که

مگر آنکه شکر که درد یا قوزا داخل باشد دفع ضرر او نماید و باشد که بزور  یعنی آنچه از تخم خشخاش بسازند و آن ضعیف 

ست درین وقت بود و ممکن است که التبلیدست موافق تر از قشور  که با پوست آن بسازند و آن قو  التبرید و تبلید و تخدیر

این تبلید در ابتدا و اوائل الضباب ماده از اعالی مطلوب باشد و تقویم یعنی ازاله رقت از قوام ماده وقت کثرت فوقاز انصباب ازلی 

یف او نمایند ترست و باید که آنچه از نفث محتبس شده باشد تنقیه آن نمایند و تقدیر غاا نمایند و کثرت در آن نکنند بلکه تلط

بحسب وجوب کثرت حدت مرض و قلت آن و اعراض آن پس اگر ساکن خفیف سهل باشد بماءالشعیر مقشر جیردالطبخ خلریظ   

القوام غاا سازند که آن منفث مقطع مقو  ست و اگر خواهند بشکر یا عسل شیرین کنند و اگر هنوز در بدن اضطراب باشد ترا  

نمایند و خصوصا بحسب نفث که اگر بسیار آید از کثرت ماده امن حاجت بقروت باشرد   حصول صحت اقتصار بر ماءالشعیر رقیق 

پس بماءالشعیر مقشر غاا سازند و تقویت دهند و اگر نفث محتبس بود تلطیف تدبیر نمایند و بر ماءالشعیر و اشربه حتی االمکان 

ه فاتره مرتب بآب سبوس و شکر و روغن بادام باشرد  حساسی مرطبا غاا  ایشان در ابتدا ماءالشعیر پس اقتصار ورزند و بالجمله

و قطف و بقله ایمانی و اسفاناخ و کشم جو و ماش مقشر بروغن بادام و کدو و خباز  و ملوفیا و حریره متخرا از شریره تخرم    

عرده آب گنرد و   خیارین و شیره مغز تخم کدو بشکر و روغن بادام تناول کنند و در آخر ماءالشعیر که در آن اونی غلظ باشرد و ب 

ا اکثر از آن الزم گیرند اما دفعه اولی وقرت  که ماءالشعیر در هر روز دو بار ی سرخ دهند و در آخر جو و گندم مخلوط کنند و باید

صبح برا  دو اختیار نمایند و اما دفعه ثانی وقت عادت غاا  او در ایام صحت باشد که این افضل اوقات شررب ماءالشعیرسرت   

اشد واجب است تعدیل خوابگاه او و غسل فم و لسان لهات و هر روز دو بار غسل مستقصی باب و اگر براین آب  اگر معده نفی ب

قدر  سکنجبین آمیزند اولی ست و اگر طبع قبض باشد و عطش در میان در او غاا غالب گردد لعاب بزرقطونا بشکر بیاشامند و 

قرین قصرر   ی هنیست و واجب است حار از تضمید صدرا و مگرر آنکر  اگر سرفه نباشد بآشامیدن سکنجبین قلیل الحموضت خوف 

علت باشد و چون بدانند که مرض قصیرست در قطع غاا و تلطیف تدبیر او حتی االمکان مضایقه نیست و بر موضع الم ضرماد  

رین برا  حفظ قروت  نمایند و چون مرض طویل باشد البدست از تغایه اعنی آشامیدن ماءالشعیر ثانیا در وقت غاا و توفیر آن ب

چنانچه بقراط گفته که غاا در مرض طویل قطع نباید کرد تا سبب اسقاط قوت نگردد و مواضع الم را ضماد نکنند تا در انضراج  

متمکن باشد منع نکنند و حفظ مریض از اهویه مختلفه و اصابت  خیارشنبرفضالت فتور نیفتد و آنجا که قوت بر تلیین طبیعت ب

از انحالل ذبحه عقب آن افتد از جمله عرالج   الجنب ذاتاسهال حادث شود و  الجنب ذاتواجبات ست و چون در باران و فز  از 

از فصد و تلیین طبیعت منع کنند تا ضعف عظیم حادث نشود و تدبیر او اقتصار بر شرب پست جو یا جو مقشر محمض مطبروخ  

ه نباشد پس صواب آنست که در اخرراج خرون بقردر و ثلرث وزن     ضرورت فصد افتد و نضج ماد الجنب ذاتباشد و اگر در اقسام 
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اقتصار نمایند و یم ثلث آن برا  فصد دوم باقی گاارند و برا  استعداد فصد ثانی نمم و زیت بر موضع جراحت نشتر نهنرد و  

عقب فصد غشی افتد یا  اکثر لینت شکم هر روز یکبار یا دو بار از فصد ثانی بی نیاز میسازد و هرگاه قوت مریض برحال باشد و

شدت عسر و ضیق در نفس عارض گردد و دلیل آن باشد که فصد ماده مرض استفراغ نساخت تدبیر حقنه باید گردد اولی آنست 

که تلیین طبیعت در عالج اوجا  صدر بزمانه ابتدا ننمایند مگر بخفیف از حقنه ها و شیافات و از خطا  عظریم سرت آشرامیدن    

ر صفراو  که در آنجا مبالغه در قطفیره بمثرل لعراب بزرقطونرا و ماءالخیرار و مراءالقر  و آب هندوانره و        مبردات شدیده مگر د

 بدانکره ا خورانیدن آنها مثل عردس بحموضرات و ماننرد آن نیرز خطاسرت و      ی هماءالشعیر کرده میشود و آشامیدن مبردات قابض

م باطنه و مهاامکن تقلیل آن نمایند و اگر تشنگی غلبه کند نوشیدن آب سرد غیر موافق ست برا  این مرض و برا  جمیع اورا

آنرا بسکنجبین آمیزند برا  کسر سورت آب و تقلیل بقاء ثبات او بلکه برا  بدرقه و تنفیا در بدن و انتفا  سکنجبین بتقطیرع و  

د او بچیرز  کره در آن جرالد    چون التهاب کثرت پایرد و استدعا  تبرید نماید پس تبریر  الجنب ذاتتلطیف او و بدانند که در 

ترطیب باشد مثل مارالخیار و آب هندوانه نمایند و اما ماءالقر  اگرچه بیم جهت نفع میکند لیکن باسرت کره ضررر مینمایرد و     

بتخفیف میکند باو داروآنچه از آن اجتناب باید کرد مثل آب خرفه و آب کاسنی ست و هر آنچه در آن تبرید و کیشرف باشرد و   

ه معظم غرض طبیب تنفیث بسهولت باشد و خواب بر پهلو  علیل نفث زیاده می آرد و اکثر احتیاج بجنبش اندک واجب است ک

و گاهی وقت احتباس نفث زنگرار و غیرره ادویره     ه بعد جرعه می افتد که آن بسیار نافعستو بآشامیدن آب مائل بحرارت جرع

بعد انکسار ممری   الجنب ذاتبلغمی مسطور گردد و اگر در اصحاب  جنبال ذاتحاره بعد روز هفتم معاجین کبار میدهند و آن در 

بفاا  تو  تر حاجت آید ماهی رضراضی خورند و کالم نان بشکر و سکه که این معین بر نضج و نفث ست که ماهی بریران  

طبیعت و اخراج ثفل یین ببکراث و شبت و نمم و جهد نمایند که نواحی شکم سبم ماند تا نواحی صدر مزاحمت نکند و این تل

کنند اگر محتبس باشد بحقنه لین مثل ماءالشعیر باندک آب چقندر و واجب ست که منع نفخ نمایند که بخار ثفل و نفخه درین 

علت قبرل از ریرم شردن او و اگرر ریرم گرردد        مام اینست که مبادرت نمایند در تنفیجاهت مهم شدیدمرض بسیار مضر اند و از 

قبل از تاکل نمایند و بدانکه البدست از ترطیب برا  تسهیل نفث و سرعت آن و چون نفث ابتدا نمایرد در  مبادرت به تنقیه آن 

و پرسیاوشان قو  نمایند و چون ماده غلیظ و قوت قو  باشد  السوس اصلتزاید مرض و ازچهارم تجاوز کند مطبوخ ماکور را ب

وخ بآب نیمگرم خون نیست تا تقطیرع نمایرد و اگرر درینحرال     و در عصب آفت نبود در آشامیدن سکنجبین قلیل الحوضت ممز

اسرتعانت مینماینرد    گراهی مع شکر و ترنجبین یا شیر خشت نماینرد بهترر باشرد و     صورت قبض تلیین طبیعت بمثل خیارشنبرب

غی ست بضمادات و مروخات منضجه محلله و اول آنکه استعمال او درین واجب است قیروطی مرتب از روغن بنفشه و موم مص

بنفشه و  السوس اصلبعده بشحوم و لعابات و غبار آیسا تدریج نمایند پس بتدریج قو  تر از آن مثل ضماد بابونه و پنج خطمی و 
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ن پختره  طبیخ خباز  بستانی استعمال کنند و اگر بقو  ترازین حاجت آید و ماده خام تر بود ضماد از برگ کرنب و برگ بادیرا 

بقدر  عسل و روغن ناروین و بدانند که اگر ماده بسیار باشد اضمده و اطلیه  السوس اصلو  نیافسنت سازند و ایضا ضماد متخااز

بارده ضرر کنند و اگر اندک بود ضرر نکنند بلکه نفع بخشند و کالم اگر ورم تحلیل شود و بقیه آن باقی ماند و چون غیر فصد 

ماد برا  نضج و تسکین دروجیدست برگ بنفشه و خطمی هرر واحرد   جائزست و این ضراغ نافع واقع شود ایضا طال  بارد استف

و احتیراج   در جزو آرد باقال آراد جوهر واحد یکنیم جزو بابونه کتیرا یکیم جرزوه اگرر مراده غلریظ باشرد      السوس اصلیم جزو 

کمترر باشرد بردل روغرن     و موم و روغن بنفشه بسرشند و اگر حررارت   میفتخجبتحلیل زیاده افتد بزرکتان در آن زیاده کنند در 

بنفشه روغن سوسن یا روغن خیر  یا نرگس نمایند و اگر حرارت قو  باشد بدل ادویه حاره ملحقه به نسخه اصرل کره زیراده    

نموده اند گل نیلوفر و گل سرخ و جراده کدو  تر داخل کنند و این مروخ نافع ست موم پیه بط یا ماکیان روغن گوسفند زوفا  

ازند که بسیار مفیدست و از اضمده که جامع انضاج و تسکین وجع اند ضمادیست که از آرد باقال و آرد جو رطب گداخته مروخ س

ابسه ی  هدر آن استعانت بکماوات رطب گاهیو اکلیل الملم و پوست خشخاش بسازند و چون صعیده کنند و بر موضع درد نهند و 

ی باشد لیکن ه است و یابسه برا  آنکه مائل بفلغمونمائل بحمر الجنب ذاتبرا  نضج و تحلیل مینمایند و رطبه موافق تبریرا  

بآب گرم است و  ید و ال آن ها بتقدیم اسفنج مبلولرطب چون نفع نکند مضرت ننماید و یابس اگر ضرر کند ضرر  عظیم نما

نمایند بنحارزیت و آب هر دو گررم  قویتر از آن آب دریا  شور و آب نمکین هست بعد از آن اگر احتیاج بکما و افتد تجاوز ازین 

رسنه دیگر نب موزیت صوف یا پارچه تر کرده تکمید سازند و از کماوات یابسه لطیفه سرکه و ککرده و قو  تر ازین آنست که ب

سبوس گندم ست پس جاورس پس نمم و تکمید هر دو قو  تر و نافع ترست و تکمید جمله وجع عالی رسرافل را حرل کنرد    

متال نباشد که جاب مواد نماید و اما فصد وجع عالی را اکثر حل نماید قبرل از آنکره ورم در جمرع شررو  کنرد و      چون مانع از ا

بهترین اوقات فصد روز سوم یا چهارم ست و چون ضماد یا کماد نمایند جهد کنند که بخار آن برو  مریض نرسد ترا کررب و   

ضماد و کما و رطب معتدل که بچهره رسد و در بینی رود نفرع   راضیق نفس نیارد و باست که مرض شدید السیس باشد باو بخ

 ها برا  محرورین لعروق مروم سرفید معردفا     بخشد و گاهی استعانت مینمایند بلعوقات مستعمله آنها و مالئم تر و موافق تر آن

اعتماد برر آنکره نقرا     صد و غیره وبروغن بنفشه است و خصوصا چون درد شدید باشد و گاهی مهاجم بعد تنقیه بدن بف مغسول

اصل شده استعمال مینمایند پس از وضع محاجم بجا  درد نفع عظیم حاصل میگردد که گاهی درد بالکرل سراکن میشرود و    ح

گاهی جااب و بنواحی خارج میکند و ضماد خردل اگر در مثل این موضع استعمال کنند در جاب عمل محاجم مینمایرد و اگرر   

ین وقت حجامت و تلطیف تدبیر البدست و چون سهر شدت کند شربت خشخاش و خشرخاش  مرض تا چهاردهم باقی ماند در

و بترطیب بمثل لعاب اسپغول که اندک انردک از آن تجرر  کننرد و بمثرل     ا ست و چون نفس متواتر گردد تدارک ضررمناسب 
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نتفع میشوند چه تواتر نفس ضارست جالب نمایند و گاهی از نطول بآب نیمگرم بر پهلو بنابر تخفیف وجع و تقلیل تواتر نفس م

چنانچه در ابتدا  این مبحث مسطور شد و بعد انحطاط ظاهر حمام استعمال نماینرد و از تبریرد شردید اجتنراب کننرد مگرر در       

که از قسم حمره باشد و کالم از تبرید مغلظ احتراز کنند و بتلطیف مشغول شوند و در آبها و اشربه ماکوره کراث و  الجنب ذات

دینه در آخر بجوشانند و تخم قریص بعسل لعق نمایند و اگر ورم عصیان نماید و جمع گردد تردبیرش جردا مسرطور گرردد و     پو

از مالحات و مریضات و امتال و شکم سیر  و مقام در آفتراب و بادودخران و آواز    الجنب ذاتواجب است که تاقهین از اصحاب 

که از تناول اغایه غلظه حرادث گرردد    الجنب ذاتهالک گردند و هم او نوشته  بلند و نفخ و جما  حار کنند که اگر نکس شود

عالجش ترقیق ماده بحمام و بعد خروج از آن شربت سکنجبین و اجتناب از تمریخ روغن ست و بساست که این تدبیر از فصرد  

یگرست لیکن اگر خون غالب باشد مو  و صفراو  قریب بیکدد الجنب ذاتکه عالج  :انی و ایالقی مینویسندجرجبی نیاز سازد 

اول فصد باسلیق نمایند روز اول که هنوز ماده در حرکت باشد از دست مخالف و بعد یم شبانه روز که ماده قرار یافته باشرد از  

دست موافق و اگر قوت مریض قو  باشد خون چندان برآرند که رنگ خون از ساهی بسرخی بگردد و اگر اراده حفظ قوت باشد 

یا بحقنره   خیارشنبرا سه دفعه خون را بیرون کنند و اگر صفرا غالب بود تدبیر اسهال او باید کرد بمطبوخ ی هاندک بدو دفعاندک 

لین و درینجا نیز فصد کردن موثرتر از مسهل ست چه ممکن است که مسهل اجابت نکند و اخالط را بجنباند و اضطرابی تولد 

ا با جالل رقیق دهند و اگر شرتنگی  ی  هفارغ نشوند شربت بنفشه و شربت نیلوفر بآب آمیخت کند و روز اول و روز سوم تا از تنقیه

ا آب هندوانه آمیخته و اون صواب باشرد و بعرد تنقیره هرر     ی هغالب شود آب هندوانه و سکنجبین که بسیار ترش نباشد بآب ساد

هند و ماءالشعیر که در آن عناب و سپستان و بنفشره  ان چکانیده دجالب رقیق حل کرده و روغن بادام بر صبح خمیره بنفشه در

جوشانیده باشند با شکر بدهند و شربت بنفشه مرکب بست درم با روغن بادام چهار درم و یا از بنفشه سی درم عناب سری عردد   

کر یم بست درم ش خیارشنبرسپستان پنجاه عدد مویز منقی سی عدد تخم خطمی اسپغول بهدانه کتیرا هر یم ده درم فلوس 

رطل شربت مرتب کرده بست درم از آن بروغن بادام بخورند و این مطبوخ مسهل ست عناب سی عردد سپسرتان پنجراه عردد     

پانزده درم ترنجبین سی درم بدستور جوشانیده صاف نموده بدهند و اگر قو  تر خواهند سه درم  خیارشنبربنفشه ده درم فلوس 

مقشرر و سره درم تربرد     السروس  اصرل ه کنند و اگر صفرا سخت غالب نباشرد ده درم  لسان الشور یا پنج درم درین مطبوخ زیاد

و تربدور مسهل دیگر دهند بعد از آنکه نفث ظاهر شرده   السوس اصلتراشیده و نیمکوفته هم اضافه نمایند و اولی تر آنست که 

و حقنه از بابونه و انجیر و بنفشه و عناب کوفته بیخته در جالب بدهند  گاوزبانباشد و اگر مریض از مسهل کراهت کند سه درم 

و سپستان و تخم خطمی و خسم و شکر سرخ ویا فانید بسازند و روغن کنجد و نمم طعام اندک آمیزند و عروض آب جرالب   

گاشت بکار برنرد   الریه ذاتضجه منقیه که در عالج ندهند یا شربت بنفشه و شربت نیلوفر بآب آمیخته و لعوقات و همه تدابیر م
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و بعد نضج ماده در تنقیه آن بنفث کوشند و آب گرم و ماءالشعیر رقیق بشکر و مسکه بشکر یا عسرل و خرواب برر پهلرو  ورم     

معین بر نفث و منقی صدر و پهلوست و بعد تنقیه و سکون اعراض مرض و کثرت نفث غاا از کشم حو و آرد باقال  اسفاناخ و 

 الجنرب  ذاتکره در عرالج    :صاحب کامل و جامع گوینرد در قول شیخ گاشت فقط بلوخیا با شکر دهند باقی همانست که اکثر 

ماکور شد بسبب مشاکلت فیمابین هر دو میباشد و چون امر چنین باشد می  الریه ذاتاحتیاج باستعمال اکثر تدبیریکه در مداوات 

نرب علرت نماینرد بررا  جراب مراده       باید که در ابتدا  این مرض اگر وجع متصل بترقوه بود فصد باسلیق از دست مخالف جا

بخالف جهت و اگر مرض متماد  شود و ماده قرار یابد فصد از جانب علت کنند و اخراج خون زیاده نمایند و مرتبه دوم فصرد  

کنند چون قوت و سن و مزاج و وقت مساعدت کند و باید که خون چندان بیرون آرند که رنگ او متغیر گردد پس اگر رنرگ او  

یا بسیاهی برسد و اگر فانی باشد چندان بیرون کنند که نائل بسیاهی و  د آن مقدار بگیرند که برنگ حمرت قائیباشاحمز ناصع 

یا تیرگی گردد و اگر از ابتدا سیاه باشد باید که آن مقدار خارج کنند که رنگ آن صاف گردد و اگر صاف نشود آنقدر بگیرند کره  

یا  خیارشنبربسو  اسفل بناحیه شراسیف باشد باید که مسهل بمثل لبالب و فلوس  مائل الجنب ذاتبحد غشی برسد و چون در 

و تررنجبین و ماننرد آن دهنرد و بعرد از آن ماءالشرعیر کره در آن عنراب و سپسرتان و          خیارشرنبر ماءالفواکه و بنفشه خشرم ب 

دام بر آن چکانیده باشند بدهند و صاحب ا شربت بنفشه آمیخته روغن باب  همقشر کوفته جوشانیده حمیر بنفشه مالید السوس اصل

مسهل حار کنند السیما هنگامی که طبع قبض باشد اگر بدهند  یر قبل از تنقیه بدن بفصد بادوا را از دادن ماءالشع الجنب ذات

آورد و بعد  ماءالشعیر از معده و امعا نافا نشود و گرم شود و از آن بخارات حاره بنواحی صدر مرتقی گردد و برمریض بال  عظیم

تنقیه بدن ماءالشعیر که مسطور شد بدهند و اگر هنوز در ظهور نفث توقف ببینند قبل از ماءالشعیر بیم ساعت و واوقیه شرربت  

بنفشه و روغن بادام دهند که ترطیب مزاج و اعانت بر نفث کند بعده ماءالشعیر بدهند و اگر درد شدید باشد روغن بنفشه کره در  

انه که آب گرم یا روغن بنفشه در آن پر کرده باشند و تسکین درد ند بر موضع وجع بمالند و تکمید بمثته باشآن موم سفید گداخ

ا چینی یا سفید روئی ازرق صغیر رقیق الجلد تکمیه نمایند و اگر درد ساکن نشود سربوس  ی هست یا بته ظرف نقردهندسخت سو

رسنه کوفته بسرکه سرشرته و  ا بکی هغلیظ الزج باشد گرم کردو اگر ماده رقیق باشد  دمو گندم و جاورس تکمید کنند اگر ماده 

اگر ماده متوسط باشد تکمید برآرد جرو و براقال و     مانند آن آنچه تلطیف ماده غلیظ و تحلیل قو  و تجفیف نماید کما سازنده و

از تکمید حار نمایند واال موجرب بلیره   سبوس بسرکه جوشانیده و آب آمیخته بعمل آرند و باید که قبل از تنقیه بفصد یا مسهل 

عظیم بر مریض گردد و درد شدید و قو  شود و اگرچه کما و تحلیل کند لیکن ماده زیاده از آنچه تحلیل شود از بدن بسو  او 

جاب نماید و ازینجهت می باید که هرگاه درد بکما و محلل و منضج تسکین نیابد تنقیه بدن نماینرد مفصرد یرا دوا  مسرهل     

ازین هر دو که الئق باشد و یا بهر دو چون درد ساکن شود بسو  نفث نگاه کنند اگر بطی یا اندک باشد  ب حاجت بهرکدامحس
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کوفته بیخته و روغرن بنفشره و   خطمی سبوس گندم اکلیل الملم مساو   اد محلل بنفشه خشم صندل سفید آرد جواین ضم

ل و افصاج زیاده حاجت افتد در آن آرد باقال و صلبه و برزر کتران بقردر    حل کرده بر موضع ضماد نمایند و اگر تجلی موم مصفی

یا و روغن بادام بدهند و با وجود این اگر نضرج بطری و نفرث و     دحاجت بیفزایند و حسود  معمول از قطا  جوار  بشکر طبرز

انجیرر سرفید ده عردد    صغیر بدهند عناب بست عردد سپسرتان سری عردد مرویز منقری بسرت درم          شوار باشد این ماء الزوفا

مقشر نیمکوفته پرسیاوشان هر یم چهار درم تخم خطمی خباز  هر یم سه درم جو مقشرر نیمکوفتره پرنج درم     السوس اصل

همه را در چهار رطل آب بر آتش مالئم بجوشانند تا بیم رطل آید چهار اوقیه از آن صاف کرده خمیره بنفشه پرنج درم در آن  

شد و تپ شردید نبروده انردکی رو    ل داخل کرده بنوشند و اگر آنچه بنفث برآید  غلیظ عسرالخروج بامالیده روغن بادام یم مثقا

سوسن و دین مطبوخ افزایند و لعوق مرکب از لعاب تخم کتان و آب انجیر که در آن آرد باقال و بادام مقشر پختره باشرند    فابیخ

نفث دشوار گردد و بزاق لزج شود سکنجبین بدهند که تقطیرع   بدهند و حکیم بقراط در کتاب امراض حاده ذکر کرده که هرگاه

اخالط غلیظ و منع التزاق بزاق بقصبه ریه نماید و بدینجهت تنفس را نیکو سازد و نوشیدن او نیمگرم در تقطیع و تلطیف موافق 

جممره برال شررط نهنرد و     تر باشد و چون در پهلو  مریض از بیرون سرخی یا ورم یا شیره ظاهر گردد باید که بر آن موضع م

انجیر و خردل سائیده بر آن ضماد نمایند تا آن موضع متقر  گردد و بعد نقا  بدن و نضج مرض و زوال تپ مریض را در حمام 

معتدل الحراره داخل نمایند یا در آبزن آب نیمگرم نشانند که در نضج ماده و اعانت نفث وجودت نفس و تسکین وجرع منفعرت   

اگر عادت مریض در صحت بکثرت استحمام باشد ولیکن آب گرم بر سر او هرگز نریزند که آن باعث انجردار   بین نماید الیسما

حمیاقی که بآنها اسعال باشد باید کرد و از کثرت  الریه ذاتیر مثل تدبیر صاحب بداما سائر تفضول از دماغ بسو  سینه نگردد و 

رم را خام و منع نضج مینماید لیکن باشیا  بمرده بعض چیزها  گرم باعتدال احتراز کنند که آن د الجنب ذاتتبرید و تطفیه در 

کره در روز اول و   :صاحب خالصه و حاو  صغیر و  غیره میگویند. آمیزند و بحسب قوت و ضعف استعمال ادویه مبرده نمایند

و از مسهل احتراز کنند و بر موضع وجع دوم و سوم مبادرت بفصد قیفال از جانب مخالف نمایند و بعد از سه روز از جانب موافق 

محجمه گاارند و باید که از فصد اخراج خون بقدر قوت و حسب واجب نمایند بعضی اگر مرزاج قرو  و فصرل ربیرع و مرریض      

متحمل باشد خون مقدار یم رطل بگیرند و اگر ضعیف قضیف باشد و خون سقوط قوت برود از مقردار چهرل درم زیراده نبایرد      

مقشر جوشانیده صاف نموده شیره تخم خیارین و شربت بنفشه آمیخته سرد کرده بدهند و لعاب بهدانره و   سوسال اصلگرفت و 

هر صبح مطبوخ بنفشه نیلوفر هر کدام سره درم سپسرتان   یا شربت آلو بخارا در آنجا که تلیین طبیعت منظور باشد مناسب است 

باشند بشربت بنفشه بنفشه و نیلوفر و خشخاش و عناب و سپستان پخته عناب هر کدام ده عدد بدهند و غاا ماءالشعیر که در آن 

پرسیاوشان در مطبوخ ماکور بیفزایند و در ابتدا ضرماد از آرد جرو و بنفشره و     السوس اصلو بعد از چهار روز  و روغن بادام دهند
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روز هشتم اسهال باین مطبوخ نمایند  میل کند شرایفد و اگر درو بجانب اسفل و نواحی خطمی بآب نیمگرم و روغن بابونه سازن

را در سره   کاسنی سه درم همهسنا  مکی هفت درم بنفشه پنج درم گل نیلوفر چهار درم سپستان عناب هر کدام ده دانه تخم 

رطل آب بجوشانند تا بیم رطل آید صاف نموده شیر خشت ترنجبین هر کدام بست درم مغز فلروس بسرت درم مالیرده صراف     

ام داخل نموده بدهند هنگام سحر اگر زمانه تابستان باشد و وقت چاشت اگر زمستان و بعد فراغ از اسهال لعراب  کرده روغن باد

ادام هرر کردام ده درم   اسپغول و لعاب بهدانه با قند سفید باید داد و در آخر روز سی درم ماء الشعیر با شربت بنفشره و روغرن بر   

ام یا روغن بنفشه و کتیرا و تخم خطمی کوفته بیخته و موم سرفید سراخته طرال    و اضالغ قیروطی روغن باد بیاشامند و بر صدر

از درد تپ باقیمانده روز دهم و دوازدهرم اعراده مسرهل     نکه ممکن باشد منع نمایند و اگر بقیهکنند و از آشامیدن آب سرد چندا

ور نفث توقف باشد با لعراب بهدانره برا    کنند و از معاودت مسهل خوف نکنند اگر قوت قو  و مریض متحمل باشد و اگر در ظه

صاحب حاو  و ترویج گویند کره   ایضاشربت بنفشه و روغن بادام ساعت بساعت اندک اندک باید داد که باعث ترطیب گردد و 

مو  د اگر ماده صفراو  باشد در ابتدا نیز فصد از جانب وجع نمایند و درین خوف از انجااب ماده بموضع ورم مثل خوفی که در

ا شرربت خشرخاش   یر   ها نیلوفر یا خمیره بنفشر ی  هت نباید کرد بسبب قلت صفرا در بدن نسبت بخون و هر صبح شربت بنفشس

ا ترنجبین ده ی ههرکدام ازینها که باشد ده درم بترنجبین پانزده درم بنوشندو یا جالب از عناب و نیلوفر و  خشخاش بخمیره بنفش

بنفشه و روغن بادام یا شیره بادام و یا روغن بنفشه تازه سازند بعده تلیین طبیعت بمطبروخ   درم بیاشامند و غاا ماءالشعیر بشربت

ملین ماکور نمایند و بعد از تنقیه تام مبالغه نمایند در تبرید مزاج و ترطیب او باشیائی که سرفه زیاد نکنند مثل شیره خرفه مقدار 

دام کره  ب خیار هرچه ازینها میسر آید بقدر دو اوقیه بشکر یا تررنجبین هرکر  دو اوقیه بشکر سفید ده درم و یا آب هندوانه و یا آ

 ازند اگر تپ و سعال باقی باشد و االمزورهبروغن بادام در آن عناب و سپستان داخل کرده س باشد ده درم بدهند و غاا ماء الشعیر

مانند آن دهند و تنقل بانار شیرین و کاهو رطب و شربت ا کاهو یا ملوخیا یا سرمق و ی  هماش بمغز بادام یا کدو یا اسفاناخ یا خرف

که در ابتدا قبل از تمکن و استقرار درم فصد باسلیق از جانب مخالف کنند و خون  :مسیحی گوید. تفا  شامی و مانند آن نمایند

قدار کافی خون بیرون آرند در مرات کثیر مقدار یسیر اخراج نمایند و بعد تمکن ورم از جانب محاذ  فصد کنند و در دفع واحد م

و میان هر دو شانه حجامت نمایند و بماءالفوکه و بنفشه تلیین طبیعت کنند بعده ماءالشرعیر کره در آن سپسرتان و خشرخاش و     

پخته باشند بجالب بیاشامند و طبیخ انجیر خشم و عناب و سپستان و خشخاش سرفید بخمیرره بنفشره و کتیررا      السوس اصل

مید بشکر و روغن بادام غاا سازند اگر ضعف باشد واال تا روز چهارم بر ماء الشعیر اقتصار نمایند چرون روز  بدهند و قنات نان س

و خمیرره بنفشره در    خیارشنبردر طبیخ ماکور داخل کنند و اگر طبع قبض گردد و مغز  پرسیاوشانچهارم اید و نفث شرو  کند 

د و باشیا  رطب حاد باعتدال غاا سازند تا در نضج مراده و قلرع و نفرث او    جالب نیمگرم مالیده بیاشامند و حقنه این بعمل آرن
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اعانت نمایند مثل حسوئیکه از سبوس و فانیا و روغن بادام ساخته باشند و بجا  آب ماء العسل ممزوج برآب بسریار دهنرد کره     

شامند و به موضع وجع از بابونه و آرد تسکین وجع و تنقیه ماده بنفث میکند و اگر ازین عطش پیدا گردد حالب بشربت بنفشه بیا

و روغن کنجد ضماد سازند و بعد تنقیه بدن در حمام داخل شوند و در آبزن یم شریرین   السوس اصلجوویج خطمی و بنفشه و 

و برفق نشینند که این اعانت بر نضج و تجوید تنفس و تسکین وجع می نماید و یا بر بخار آب بسیار گرم انکباب کنند و بر سر ا

روغن بنفشه ریزند و دهن بگشایند تا بخار در آن داخل گردد و آن بر سر نریزند که آن مسقط قوت ست و آنجا که نفث از اول 

تا روز هفتم ساکن نشود آن مخفوف ست و اگر معالم نفس گشاده نگردد و  یا سیاه آید و بران دوام نماید تپ و حرارتامروز و 

میباشد  دمو م از ور الجنب ذاتسرخ گرد و چشمها گشاده ماند مریض هالک گردد و جمله  چهره. دور سینه خرخره حادث شود

از آن از خون تنها می افتد و عالجش همانست که ماکور شد بعضی از آن خوفی که بر آن صفرا غالرب باشرد حرادث     االبعض

مایند و غاا و مارالقر  و آب هندوانه ن ء الخیارنمایند و معالم تطفیه زیاده بلعاب بزرقطونا و ما دمو جش بعالج میگردد و عال

تبرید ناخ و روغن بادام بسازند و بعضی از آن از خوفی که بر آن بلغم غالب بود عارض میشود و در آن از کشم جو و کدو و اسفا

فصرد باسرلیق از   خالص اگر مرانعی نباشرد    الجنب ذاتکه در  :طبر  گوید. لطف و مقطع بیفزایندو ترطیب کم نمایند و دوا  م

لح الئق قوت مرزاج مرریض برآرنرد و در آن    و خون بقدر صا دمو جانب علیل نمایند و در فصد مبادرت کنند خصوص در نو  

خون بسیار در یم دفعه قوت ساقط نگردد و بعرد   ثانی و ثالث امکان آن باشد باو باخراج فصد اسراف ننمایند تا بصورت احتیاج

نیلوفر بیاشامند و هرگاه تشرنگی شرود انردک     بشربت بیر و ماء الشعیر مطبوخ بسپستان و عنابتد چند روز مهلت دهند با حسن

زیاده نشود و طبیعت بهضم غاا مشغول نه گردد و بدل  النفس ضیقلعاب اسپغول و شیره تخم خرفه بدهند و غاا ازو باز دارند تا 

ره حاده امر کرده و معنی او اینست که هرکرا مرض حاد بهمرسد غاا نیز ماءالشعیر بدهند و جالینوس بحفظ عادت در امراض حا

و متحمل غاا باشد واجب است که او را ماء الشعیر او را بخورانند برا  مداوات پس بعادت او در وقت غاا  متاد نظر کنند اگرر  

ت در اوقات غاا  او در ایام صرحت او  معده او نقی و خالی باشد و تواند که باز ماء الشعیر بیاشامد در وقت غاا بدهند و این عاد

اعتبار کنند پس هر قدر که معده نقی باشد و احتمال نوشیدن ماء الشعیر نماید بیاشامند و اگر ایرن تررک کننرد مردت د مرزاج      

بهمرسد و قوت او ساقط شود و از تلطیف تدبیر و اعتبار عادت که جالینوس در امراض حاده گفتره همرین سرت و اگرر بردن او      

ال اعتبار عادت بسبب فرط امتال نکند اعتبار عادت ننمایند و نیاشامند که باعث امتال نگردد و در معاجله او مسلکی که سائر احتم

قوانین را واجب کند سلوک نمایند و نظر نمایند بطبیعت مریض که اگر معتقل و محتربس باشرد ماءالشرعیر ازو قطرع نماینرد و      

بلعراب   خیارشرنبر معمول از لعاب بهدانه و فانیا که عسرل   خیارشنبرعاب بزربقله و بدهند لعوق اقتصار کنند بر لعاب بزرقطونا و ل

کسان گردد و بعد بملعقه بدهند که آن تلیرین صردر و   ی هبزرقطونا و لعاب بهدانه شیرین و اندکی روغن بادام با هم بزنند تا جمل
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د بآشامیدن ماء الشرعیر برا شرربت نیلروفر اعراده کننرد و لعراب        توسیع نفس و تعدیل طبیعت نماید و چون طبیعت باو اعتدال آی

بزرقطونا نزدیم قشنگی بهند و حفظ ایام بحارین و فساد و صال  اوران نمایند مثل چهرارم و هفرتم و یرازدهم و چهراردهم و     

ه بثقیل نگرردد و  که معدندهند و نه دوا و از کمیت ماء الشعیر کم کنند  ماهب بقراط پس در ایام بحران غااهفدهم و بستم بر 

سرتفرغ  نه بدوا نمایند و حفظ عادت و طبیعت کنند و نظر نمایند بدانچه صال  یا فساد بدان باشد و آنچره م  نه استفراغ بفصد و

بول یا انحالل طبیعت حتی که اگر علت نقصان پایرد و بغیر نفث طبیب ادان اضطراب کند و معلوم شود بر عاف یا عرق یا اوراء

که فصد باسلیق از جانب مخالف نمایند بعده اعاده او از جانب  :خجند  گوید. ه فضالت بطریق مختلفه طبیعت دفع نمودنماید ک

بماء الفواکه غیر ترش و  این یار کنند بلکه تلیین طبیعت بحقنه لوجع بعدسه روز کنند و چون تب شدید باشد از مسهل قو  ح

فر و عناب و خشخاش و جالب از سپستان و بهدانه و عناب بخمیر و بنفشه و روغرن  خمیره بنفشه نمایند و شربت بنفشه و نیلو

و سپستان سازند و اسرهال بمثرل شریر خشرت و تررنجبین و       بنفشه و روغن بادام و عناببادام و هند و غاا ماء الشعیر بشربت 

 . قول صاحب حاو  صغیر مسطور شدصفراو  همانست که در  الجنب ذاتو عناب و سپستان نمایند و تدبیر  خیارشنبرفلوس 

 خالص بلغمی و سوداو  الجنب ذاتعالج 

در بلغمی فصد کنند و هرچه در قسم و موسی گاشت از تلیین و تضمید و تنطیل و تطفیه بحسب حاجت بکار برند و باید که در 

ه فرمایند و مطبوخ زوفرا دهنرد و در   تصفیه افراط نکنند تا در ماده غلظت و نامی نیفزایند بلکه همگی توجه منضج و تلطیف ماد

ماء الشعیر قدر  بادیان و نخوذ پخته بدهند و بجا  آب و عرق بادیان یا ماءالعسل بیاشامند و بهر تقطیع و تلطیف شربت زوفرا  

عد پنج مویز منقی بادیان در عرق بادیان جوشایند گلقند داخل کرده میدهند و ب الثعلب عنبمزمن  الجنب ذاتبلیسند و گاهی در 

در موم روغن سرشته در ابتدا نمایند و در تزاید انردکی   الثعلب عنبروز فصد میکنند و ضماد از بابونه و بنفشه و اکلیل و باقال و 

محالت مانند صلبه و کتان و جز آن و در انتها منضجات مثل سکبینج و اشق و غیره نمایند و ضماد بابونه تخرم کتران کنجرد    

ام بآب سائیده نمیگرم نیز نافع ست ضماد مغز تخم بید انجیر سه چهار توله در شیر مریش پرا و آثرار    سیاه زنجیل هر یم یم 

 پخته و زنجبیل بآب پخته نیز مجرب نوشته اند و اگر تار روز هفتم ورم تحلیل نشود روز هشتم تنقیه نمایند باضافه بررگ سرنا  

فت توله و شیر خشت و ترنجبین هر یم پنج توله و شرربت دینرار   ه خیارشنبریکنیم توله ریوند خطائی و تربد هر یم ماشه و 

و ماشه در شربت زوفلم تولره ورق   السوس ربسه چهار توله روغن بادام شیرین هفت ماشه در مطبوخ زوفا و روز نهم تبرید از 

هار ماشره بادیران   شه انیسون چپنج ما گاوزبانهر یم هفت ماشه  السوس اصلطال یم عدد سرشته بخورند و زوفابیخ کرفس 

هر یم دو توله داخل کرده تخم مرویا تو در برین نره ماشره پاشریده      گاوزبانهر یم ماشه جوشانیده شربت زوفا و بادرنجبویه 

در شب دهند و صبح در  بانان و روز شانزدهم حب غارقون علو  خان بدهند و همین نمط سه مسهل دهند و غاا شوربا  مرغ
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و شیر خشرت   السوس ربو دیگر اجزا  مسهله بلغم اضافه نموده دهند تا خوب تنقیه شود و پیوسته  بدرقه هلیلجات و شاو تربد

در دهن دارند و سرابیون و غیره منع نموده اند فصد را درین نو  بلکه امر باسهال و اخراج ماده بلغم نموده اند بمانند این مطبوخ 

قشر کوفته تخم کاسنی هر یم یم مثقرال سپسرتان ده دانره مرویز     م السوس اصلبسفائج بگیرند بسفائج گل بنفشه گل سرخ 

شیرخشرت هرر یرم ده درم مالیرده      خیارشنبرمنقی ده درم انجیر زرد پنج دانه شامی یکی هفت درم مالیده صاف کرده فلوس 

ا ی هر مطبوخ بارازیانصاف کرده روغن بادام یم درم چکانیده بنوشند و تعدیل کیفیت غلط و اصال  آن نمایند بآشامیدن ماء الشعی

را در آب مطبوخ زیره کرمانی و ناشتا بیاشرامند کره زائرل     خیارشنبرشربت زوفا و اگر علت قو  باشد باید که حل نمایند فلوس 

میگرداند درم بلغمی را و آشامیدن گلقند بآب گرم همیشه نافع این نو  ست و طبیخ زوفا و بنفشه مربی بدستور و تمریخ سرینه  

اطبا بیایرد حسرب حاجرت بکرار برنرد و در       خیر  زرد نمایند و باقی هرچه در اقوالروغن مرتب از موم زرد و روغن  مدام بموم

گردند بفصد و مسهالت مشروئیه الئق آن و یا بحقنه ها  مخرج سرودا و   سوواو  واجب است که متوجه تنقیض کیست سودا

نه معتدل علو  خان و یا بمطبوخ افتیمون مسهل ایشان نیز مفیرد و  ست و تنقیه بحق میالن ماده سودا باسفل حقنه الیقبجهت 

بنفشره و گرل   بلعاب بهدانه و یا ماء الشعیر و از بررگ کرنرب و    گاوزبانبعد از آن متوجه تعدیل و اصال  آن شوند بمثل شربت 

یب تکمید موضرع برآب گررم    ترط جع ضماد نمایند و برا  همین منفعت و ارخادضاج و تلیین بموضع وخطمی و بابونه بجهت ان

یین و ترطیب ماده و اعانت نضج و تخفیف وجع بیشتر دارند و بآب گرم نطرول  بکنند و بالجمله عنایت بطرف ارخا  موضع و تل

را نشستن در آبزن حار و چون از آبزن بر آیند ترنج  الجنب ذاتسازند و بحقنه لینه طبع بگشایند و بقراط گفته نافع ست این نو  

موضع وجع را بقیروطی متخا از موم سفید و روغن بنفشه و تغایه نمایند بشوربائی که در آن نخوذ پخته باشند تا بزود   نمایند

کثیرر و آشرامیدن   بلغمی فصد باسلیق و اخراج خون غیر  الجنب ذاتصاحب حاو  و ترویج گویند که عالج  اقوال اطباشفا یابد 

هر واحد سه درم شکر سفید و ترنجبین هر یم ده درم و در نسخه  الثعلب عنب سالسو اصلتان ده عدد سیجالب هر صبج از س

و خباز  و شربت زوفا نیز زیاده است و غاا ماء الشعیر مع اندکی نخود و جل طبیعت بعد ظهور منرتج در قراروره    گاوزباندیگر 

فر تخم خباز  هر واحد سه درم مرویز  مقشر نیمکوفته تخم کاسنی بنفشه نیلو السوس اصلباین مطبوخ سناهی یکی هفت درم 

هر واحرد ده   خیارشنبرمنقی ده درم انجیر خشم ده عدد در سه رطل آب بجوشانند تا بیم رطل آید در آن ترنجبین و گلقند و 

آن صاف نموده روغن بادام یم مثقال افزوده و صبح بنوشند و تا آخر نهار صبر نمایند تا اسهال زیراده آینرد بعرد از     درم مالیده

جالب بارو از شکر سفید ده درم و بزرقطونا یا تخم ریحان هر کدام که باشد دو درم بدهند و غاا در آخر روز ماء الشعیر مراکور  

درد مو  و اگر در یکبار تنقیه باین مطبوخ نگردد بار دیگر اعاده در غیر روز بحران نمایند حتی که ماده بالکل مستفرغ گرردد و  

ا  محترق باشد فصد و اخراج خون بقدر قوت و آشامیدن جالب هر صبح از بنفشه سه درم و سپسرتان ده  اما اگر ماده ورم سود
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یم مثقال با نبات یا ترنجبین و ورم غاا ماء الشعیر بشربت بنفشه و مزورات ماکوره و تلیین طبیعت بمطبوخ که  گاوزبانعدد و 

ی جرجرانی و ایالقر  نطیل بآب گرم و مداومست ضرماء ملرین سرت    ج آن تو بحقنه لینه غیر حاده و اولی عال در بلغمی گاشت

که هرگاه سبب ورم بلغم صرف یا سودا  صرف باشد بدون آنکه مدت پایرد یا با خون آمیزد فصد نباید کررد بلکره    :دمینویسن

ه مدام سود دارد حقنه حاده بعمل آرند و با ضمده منضجه محلله ضماد نمایند و بجا  آب ماءالعسل دهند و آب گرم جرعه جرع

پنج درم بپزند و سکنجبین عسلی ممزوج  السوس اصلو ماء الشعیر از کشم جو و گندم و نخود سازند و در آن بادیان یکدرم و 

سازد و غاا نخود آب بروغن زیت یا روغن بادام شیرین و تلخ  صواب باشد و خلط غلیظ را لطیف دهندببا آب گرم اگر هر صبح 

و آرد  مغسرول ا فانیا و شوربا که در آن چقندر و کرنب و شبت و نخود پخته باشند و حریره کره از حلبره   و آب سبوس با شهد ی

فث سرت و  نست و مسکه با شهد منضج و مدهندباقال ساخته باشند خوردن و روغن بادام نیمگرم جرعه جرعه نوشیدن همه سو

و جامد باشد نفس تنگ شود و نفث منقطع گرردد زوفرا     ماهی با گندنا و شبت پخته منضج و منقی ست وآنجا که ماده غلیظ

خشم و خردل کوفته در ماء العسل نیمگرم بدهند مقدار سه درم وگاه تنگی نفس بدان محتاج میکند که بقدر یم باقال زنگرار  

ون نوبرت  در شهد سرشته بدهند و مقدار یم باقال نگزد با سکنجبین عسلی و آب گرم آمیخته درد شدید فرو مری نشراند و چر   

تنگی نفس بغطیط و ترو نفس رسد از نطرون بریان چندانکه بسر سه انگشت بردارند و از زنگار بقدر براقال بانردک زیرت و آب    

ار برند بعد و چون نفرث کنرد   نیمگرم و عسل اندک بدهند و اگر قائده نشود فقا  گرم مع فلفل و سرکه زیاده کنند و نیمگرم بک

کنند و ضماد از برگ کزیب  ت بدهند یا روغن بادام گرم کرده تجر و معده زرده بیضه مرغ نیمبرش فع ضرر زنگار از حلقبرا  د

کره اگرر مراده     :یوحنا و سعید میگوینرد و برگ بادیان پخته و یا از باونه و اکلیل الملم و روغن سوسن و روغن یاسمین سازند 

ت و زبدیت نفث ست عالجش بحقنه ها  حاده نمایند و از بلغم غلیظ باشد و عالمتش عدم عطش و قلت حد الجنب ذاتفاصله 

مع شکز بخورند و سکنجبین نیمگرم بیاشامند و اغایره مثرل آب نخرود و     مریض عار کنند و حسو  متخا از آرد جوار  فصد

عانرت کنرد و از   روغن بادام سازند و موم و روغن بر صدر مالند و در حمام داخل کنند و در آبزن آب نیمگرم شنانند تا بر نضج ا

ریختن آب گرم بر سر حار کنند و بعد کمال صال  و صحت جوجه مرغ و تیهو بریان بخورانند و در غاا اسراف نکنند تا هضرم  

متخا از گندم و روغن بادام سازند و طبیخ زوفا بیاشرامند و   سودا بود عالجش بحسو  الجنب ذاتاگر ماده فاعله فاسد نگردد و 

بموم و روغن مسع کنند و با سرفید  پهلو ضماد کنند و مسکه شکر بلیسند و در حمام داخل شوند و پهلو را  بحلبه و بزر کتان بر

و  نمایند و فصد نکنند و محرالت از اضرمده  که در عالج بلغمی ابتدا بحقنه حاوه و اسهال  :بوعلی سینا گوید .غاا سازند باجات

ایند و چقندر و آب کرنب و آب نخود و روغن زیت یا روغن بادام شریرین  کماوات حاره ماکوره که در آن قوت باشد استعمال نم

یا تلخ بخورند و مطبوخ یوسف ساهر که با روغن بید انجیر می نشوند بیاشامند و در سوداو  بامسا  متخرا از گنردم مهرروس    
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غن بادام شریرین و احسرا  لهینره    باعسل و روغن بادام غاا سازند و لعوقات لهینه حاره بخورند و تجر  روغنها  ملینه مثل رو

متخا از باقال و اندکی حلبه و شیر تازه خصوصاً شیر خر نافع ست و از آنچه در آن نفع میکند اینست که بگیرند قسط یم درم و 

ین دوا گرمری    را نیز نافع ست و گویند که اگر ایا شربت عسل بدهند و این سعال رد بملعقه آب مطبوخ شبت و روغن بلسان

بلغمی بر طریقی که در  الجنب ذاتکه از عالجات مستحسنه در  :گیالنی گوید. بارده و بماء الشعیر نمایند تدارک آن با شربه کند

سیامر امر کرده اینست که حقنه استعمال نمایند اگر چه حاد باشد و نفع میکند او را حقنه حاده متخرا از قنطوریرون و قررطم و    

سم و روغن ناروین و مر  و عسل و تلیین طبیعت بآب لبالب مع قرطم نمایند و طبیخ زوفا مقل و انجیر و شبت و کرنب و خ

پخته باشند با روغن بادام شیرین و خمیره  السوس اصلمنقی و بادیان و سپستان و  و مویزکه در آن زوفا و پرسیاوشان و انجیر 

عیر آنها از کشم جو و گندم و نخود همه جریش با بادیان و بنفشه استعمال کنند و ماء العسل و جالب نیمگرم بنوشند و ماء الش

ز نرافع ایشانسرت   بپزند و بران فانیا و عسل اندازند و این ماء الشعیر نیر  السوس اصلو  و مویزپرسیاوشان بسازند و در آن انجیر 

وار  و شکر و روغن چهار درم و غاا  آنها حسو  متخالز قطا همه ج السوس اصلمقشر مثل او  نخوذ جریش یم کف شعیر

بادام و آب کرنب و آب نخود بروغن بادام شیرین و چقندر و حسو  آب سبوس و عسرل و فانیرا باشرد و بردل آب ماءالعسرل      

حرار   اضرمده  بنوشند و چون صحت یابند شوربا  ماکیان مطبوخ با فاویه حار دهند و در حمام داخل شوند و در آبزن نشرینند و 

کستر بیخ کرنب بشحم سرشته ضماد نمایند و لعوقات منضجه منفشه و حبروب حراره بکرار برنرد و     مثل ضماد حلبه وزیت یا خا

عالج سوداو  بفصد بعده بحقنه لینه کنند و اگر درد متسفل بسو  تحت شراسیف باشد باسهال یا حقنره نماینرد و از مطفیرات    

ر اندک اندک در روز سه بار بنوشرند و در آبرزن سره برار     ماکور و اکثر استعمال کنند و دائم ماءالخالف تجر  نمایند و ماءالشعی

بنشینند و طول مکث در آن ننمایند و موضع را بآب گرم نطول کنند و ضماد مدام بر آن نهند و ثابت بن قره گفته اگر وجرع در  

یالن خلط براحتراق و  اسفل حجاب یافته شود و در ترقوه نباشد واجب است که در عالج او ابتدا مسهل کنند که این داللت بز م

 . رسوب او باسفل دارد و غاا  آنها آب سبوس بروغن زیت و بادام و عسل و فانیا یا شوربا  ماکیان مطبوخ نخود سازند

 غیر خالص الجنب ذاتعالج 

مو  و صفراو  و بلغمی و سوداو  از فصد و اسهال و تطفیه حرارت مسطور شد حسب ماده استعمال نمایند هرچه در خالص د

خرالص بیشرتر و دریرن کمترر      الجنرب  ذاتمگر انتفا  باضمده و ادویه موضعیه درین قسم افزون ترست و به تبرید و تطفیه در 

بجهت آنکه باعث الفجاج درم و مانع نضج ست ولیکن تمریخ باشیا  مبرده و بعض اشیا  مسخنه باعتدال و بحسب اقتضرا   

سخنه که برساند اثر اضمده و ادویه موضعیه را موضع ورم بیشتر باشد و م  قوت تپ و ضعف آن مناسبت باید که استعمال اشیا

این ضماد نافع است تخم مر و کتان و گل بنفشه و بابونه و گل شبتو و مکوه و تخم تمرهند  هر یم نه ماشره در آب مکروه   
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ادث در عضالت مرابین اضرال    سه توله صبر یم توله ضماد کنند و صاحب حاو  گوید که عالج ورم ح خیارشنبرسبز آمیخته 

فصد باسلیق است و اخراج خون بحسب واجب و نوشیدن جالب و نوشیدن جالب از شربت بنفشه و نیلوفر هرر واحرد ده درم و   

خالص ست و بقول شیخ در غیر شدید الحراره بالم ضماد بمثل جلسه  الجنب ذاتغاا ماء الشعیر ماکور و باقی عالج او عالج 

ج کنند و این ضماد نافع ست بگیرند خاکستر بیخ کرنب و در پیه سرشته ضرماد بردان نماینرد و هرگراه در     و زفتو بمحاجم عال

تر زنند تاریم بر آیرد پرس بمرراهم    غیر خالص محضلی ورم بظاهر نماید و خود بخود منفجر نشود بر موضع ورم نش الجنب ذات

اهر نمایان باشد قرص نیب گااشته ضماد ادویه معمول میکنند عالج کنند و گاهی بعد شکافتن ورم پهلو عضلی که در ظ مدمله

تا تسکین ور وهم شود و عناب با عرق شاهتره مالیده شیره کاهو شربت بنفشه بیاشامند بعرده بررا  التحرام مروم برروغن گرل       

. ته بنهنرد گداخته مرداسنگ سفیده کاشغر  رسوت باریم سوده شیرده مغز تخم کدو  شیرین ممزوج نموده مثل مرهم سراخ 

هنگامی  الجنب ذات.خالص و انوا  آن واحدست و بساست که محتاج میگردد الجنب ذاتکه عال این جنس و عالج  :طبر  گوید

نمایند بضماد منضج و  که بار دگر دو مار و زائل یا خفیف شود حمی بضمادیکه معین بر نضج و تحلیل باشد و درین هنگام ابتدا

از  و برگ بنفشه و اطراف کاسنی نرم کوبیده در روغن بنفشه جوشایند و قدر  خطمی کوفتره  ل ضماد برگ خبمرقق ماده مث

کرده باشند با ضماد بآرد جو و خطمی و برگ بنفشه کوبیده به گالب و  ل کرده و بعد از آن که چند دفعه بابین ضماددر آن داخ

زوال تپ نقصان اعراض  رسید و خارج گردید بهتر واال بعدتازه سرشته نمایند اگر از این نفث بهم کشنیزآب عنب الشعلب و آب 

و انقضا  ایام سجارین محاجم بران گاارنده و ماده را بسطح بدن جاب سازند و بشکافند آنرا خصوصاً هنگرامی کره مررض از    

در  ل نمیگردد و بلکره مرول بروج جنرب مری گرردد و امرا       ردد و درین جنس امر علیل منجر بسس ظاهر گحجنسی باشد که ب

خالص چون مده داخل ریه گردد و منع نفث نماید منجر به سل می گردد و نمی باشد سل دریرن هنگرام از جهرت     الجنب ذات

م را خوب تامل نمایند کره  بلکه از جهت فساد ریه و هر فساد ریه چون بطول انجامد مون بسل می گردد و این مقار الجنب ذات

ش ست و گویم که چون ماده در جنب مرتبم و متعسر شد و تپ زائل نگشت و و حیرت جماعتی از مضیفن کناتی محل لغزش

بهم میرسد بجهت آنکره ممکرن نیسرت مرع شردت ممری        النفس ضیقنبض نرم نشد و مرض طول کرد قوت ساقط میگردد و 

دد سربب  الضمید موضع باشیا  منضجه مثل الخیر و بابونه و الکیل و خردل و چون بدین ضرماد نمودنرد علیرل هرالک میگرر     

صعوبت تپ و اگر حمی زائل گردیده ماده متعر باقی مانده این هنگام تضمید موضع نمایند به این ضماد نمایند بگیرنرد اطرراف   

کاسنی و اطراف سلق و نرم کوفته و روغن کنجد جوش دهند و آرد جو و خطمی و برگ بنفشه کوفته بیخته بدان ممزوج نموده 

م یر   هرم گردید و شرو  بنفث نمود بهتر واال این ضماد را استعمال نمایند بگیرند انجیر سریا بر موضع مرض ضماد نمایند اگر ن

جزو نرم کوفته و بابونه دو جزو خردل نیم جزو نرم کوبیده بلعاب ریشه خطمی سرشته بدان ضماد نمایند که این ضرماد نررم و   
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  می گردد و بقعه را که ماده و ران اجتما  یافته و جراب  رقیق میگردند ماده را و اخراج آن می نماید بسو  سطح بدن و متقر

میشود ماده به سطح بدان و اگر ماده رقیق شود و منجاب نگردد بسو  سطح جلد جمجمه بزرگ بران گاارند که آن اخراج می 

عفین حجاب و علیل بتو نماید ماده را بسو  سطح بدن و اگر ماده بسو  حجاب منصب گردید و داخل ریه نشد هالک میگردد 

ن ه را میخورد و فاسد می کند و تعفر احداث آن ورم شدید و ران و اگر داخل ریه گردید و بنفث و سعال خارج نشد بسبب آن ری

بیاشامند علیل را چنرد روز  آن می نماید و امر علیل آئل بسل گردد و چون حاصل گردید در ریه معالجه نمایند به این عالج که 

عسل ساده ممرزوج نماینرد کره     بشربتی آن میکند و از نوشیدن آب سرد منع نمایند بلکه ئق ماده و جالکه آن ترقی اطبخ زوف

معین تر بر جالست و اگر به این تدابیر نفت بهم نرسد دلیل آنست که ماده در اقسام و ریه چسبیده و ریه تشررب آن نمروده در   

یش نفین کنرا دد و چنانچه بقراط ذکرر کررده و مصرن   سل میگریه ضعیف مسخل القوه و ماده غلیظ عیسرست و این حال مول ب

درین موضع تهاون نموده و میگویند که چون در روز چهارم و هفتم نفث نکند امراوائل بسل گردد و حکایت این از بقرراط مری   

ینست که چون در رابع کنند و تفسیر کالم حکیم بقراط آنست که ذکر کردم و اما آنچه در اناارات و تقدمه ها معرفه ذکر نموده ا

نفث بهمرسد در چهاردهم بریابد و مرا داد ازان و رنزالت ست نه در اورام جهت آنکه مواد چون نزول نماید بسو  پهلو و تا خر 

کند نفث علیل در رابع داللت بر سالمت او و سهولت مواد و برد علیل بسرعت می نماید و چون نزول نماید مواد بسو  پهلو و 

ید نفث علیل از رابع داللت بر صعوبت حال مریض و غلظ ماده و طول مرض مینماید و چون منحل گردد ماده از پهلو تاخیر نما

آنست که آتل بسل خواهرد گردیرد و    نماید مناربسو  ریه و نفث نکند منار بطول مرض ست و اگر در هفتم و چهاردهم نفث 

جالینوس نه بر آنکه ذکر می کنند اصحاب کتانیش و میگویند کسی را برین واجب است که قصد کرده شود کالم بقراط و کالم 

 .ستگردد و این کالم در غایت مخارفت باشد و در چهارم و هفتم نفث ننماید امراوبسل آئل می  الجنب ذاتکه 

 غیر حقیقی الجنب ذاتعالج 

بیخ بادیان پر سیاه شان هریم و درم  السوس صلاتخم کشوت و گلقند بدهند و روغن بابونه بمالند و یا    هبادیان شیر   هشیر 

بررا    ضاایاینسون پودینه خشم هریم یم درم نبات و توله جوش داده بنوشند که برا  دروریحی سینه و پهلو مفید است و 

در در یکی در اضال  اینسون تخم کرفس هر یم پنج ماشه در عرق بادیان نه عنب الشعلب جوش داده گلقنرد مالیرده صراف    

تخم خر پزه هریم هفت ماشه عرقیات دوازده توله گلقند و توله جوش و مراده   پرسیاوشانوده بنوشند و با یخ کاسنی بادیان نم

بخورند که مفتح سده نیز هست و همچنین برا  درد پهلو از ریا  بادیان مویرمنبقی پر سیاه شان جوشانیده گلقند داخل کررده  

هریم هفت  پرسیاوشاند و اگر درد اضال  تا به پشت باشد بادیان پنج ماشه پنج کاسنی بنشوند و روغن گل نیمگرم کرده بمالن

ماشه در آب جوش داده گلقنده داخل کرده بخورند پس اگر بعد رفع درد اضرال  درد پشرت براقی مانرد عنرب الشرعلب ماشره        
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شته باشد مقرل نریم ماشره در گلقنرد در تولره      چهار ماشه افزایند بعده اگر در اضال  ریا  و نقل باشد بواسیر نیز دا السوس اصل

تخم کشید پنج ماشه درعرق بادیان هفت توله گالب چهار توله برآورده بخورند و سبوس گندم و نمم در    هآمیخته همراه شیر

بر بادیان نه  پارچه بسته تمکید نمایند و روغن گل بمالند و بر بندند و اگر درد از کتف شرو  گردیده تا به پهلو و اضال  و سینه

ماشه دانه سیل سه ماشه نبات یم توله در آب جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند و زرده تخم مررغ برا قردر  وارهلرد     

آمیخته ضماد کردن نیز نافع ست و دیگر ادویه و ضمادات و کماوات محلله مسخته بعمل آرند و اگر حاجت تنقیه افترد مسرهل   

  اسر  الظهورست و گاهی برا  ع الدم و نفع فصد اسلیم از دست مخاوشته اند به خروج الریح مسبلغم دهند و فصد نیز نافع نو

درد پهلو  دائمی ریحی زرشم بادیان بیخ بادیان مویز منبقی نیسون بنفشه خیسانیده به سکنجبین ساده گلقند آفترابی داخرل   

ی شرخم  یکمثقرال ائی تربد سفید بسرفانج غراریقون هرر    کرده بنوشند و بعد شش روز این حب نافع درد پهلو  ریحی ریوند خط

حب النیل نمم هند  هریم پادم دو ماشه پوست هلیله زرد هلیله سیاه هریم درمی مثقل کتیررا   حنظل دو دانگ ایارج فیقرا

 لرب الثع عنرب عرق  گاوزبانب باقی مانده همراه عرق هر شپسم ی هم تولی ههریم انگی کوفه ریخه در عرق بادیان حب ساخت

بریخ کاسرنی گرل    بادیان  ن بادیان بیخالسوس اصلزرد مویز منقی انجیر  الثعلب عنبدهند  یمگرم میدهند و صبح این بدرقه مین

خ بسفائج شاهی مکری در  خودوس حب القرطمه پر سیاه شان تخم کشوت تخم کرفس ایسون ربون چینی گل سربنفشه اسطو

کرده ترنجبین فلوس اختیار شبنرگلقند مالیرده براز    وشانیده و مالیده ضمادخیسانده صبح ج زبان شبعرق گاو الثعلب عنبعرق 

صاف نموده شیر و مغزه بادام پاشیده بنوشند و بجا  آب عرق بادیان و سه سپهر شربت بزور  عرق بادیان گلقند تخم ریحان 

نچه زنجبیل نیمکوفته قدر  در آب جوش بیدا ر درد پهلو از ریح و مسر  بود بیخپاشیده بترید میدهند و اهل هند گویند که اگ

داده بنوشند و یا پنج آگ بابول کودک سائیده بجا  در و طال کنند و در آفتاب نشینند و از پاچم شتی کمرا بنماینرد یرا شراخ     

و برابی   الجنرب  ذاتبعضی متأخرین مینویسرند کره گراهی     تمهتگوزن به چهار پنج عدد مرچ سیاه سائیده نیمگرم ضماد نمایند 

خفیف و غلبه بحر و بروز اول یا در سه چهار روز هالک مری کنرد   و سرفه  ود و عالمتش با درد غشی ست و تپارض می شع

نمایند و خون وافر گیرند  باسلیقباید که اول به حقه لین طبع را بکشایند که به هوش آید پس همان وقت از هر دو دست فصد 

بت نیلوفر و شربت سیب لیمونی علو  خان هریم دو تولره در گرالب عررق    تا سرخی در خون ظاهر گردد پس بند کنند و شر

سرز در آن   کشرنیز ناخ هنرد  و رومری و   و ده فا بهار و بیدمشم هریم پنج توله کبوره سه توله بنوشند و غاا هنوماش چغندر

و خشرکه گیالنری و مربرا      افتاده باشد بمقطر یا آب لیمون کاغا  ترش گروه دهند بنان تنگ و باالئی جغرات گاو  با برنج

کرونده و ابنه خوراننده و بجا  آب بر گالب و عرق بهار اکتفا نمایند و روز چهارم جهت نضج ماده مطبروخی دهنرد کره در آن    

د  و خطائی و مثال م لطیب و کرفس و بادیان رومی و هنذ  تریاقیه و مقو  اعضا  رئیس باشند چون زرنب و اظفار   هادوی
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مکروه  بادیان خطائی رائیسون هریم سه ماشه بسفائج  زرد آلو پنج عدد اظفار الطیف زرنبطبوخ آلو بخارا ده عدد اینها و این م

هریم جفت ماشره   گاوزبان پرسیاوشانویه هریم ماشه درونج عقربی چهار ماشه پنج کرفس پنج ماشه اصفل السوس بادرنجب

وله در گالب و عرق بهار نرارنج و آب براران هریرم پرا و آثرار      عناب هفت عدد برگ شاهتره چهار و نیم ماشه گل سرخ یم ت

بجوشانند که بثلث آید گلقند چهار توله داخل کرده بنوشند و تا روز هفتم دهند و روز هشتم سهل دهند باضافه خیار شبز و شیر 

خشکه گیالنی بشوربا   نست و ترنجبین و شربت دینار علو  خان بر یم جفت توله و روغن بادام هفت ماشه و غاا وقت شام

مرغ که به مقطر فتق داده باشند و صبح این تبرید دهند جواهر مهره سه ماشه در خمیره صندل ترش یرم تولره ورق      هچوز

ریم سه ماشه ه هفت ماشه لعاب گاوزبان و بهدانه السوس اصلزرشم ماشه اینسون چهار ماشه    هطال یم عدد آمیخته شیر

ه و بیدمشم و نیلوفر و گاوزبان هریم چهار توله برآورده شربت سریب و نیلروفر هریرم دو تولره     یوردر گالب و عرق بهار و ک

سه چهار مسهل داده بنگرند اگر سررفه قردر  براقی     ماشه داخل کرده بنشوند و همین نهجتخم فر سنجمشم و یا شربتی نه 

و صندل سفید هریم چهار ماشه زرنب سه ماشه کثیرر   وس و زعفراند میعه رسائله و یا بسه و رب السمانده باشد این حب و بن

ول میشه شیر خشت سه توله بلعاب اسرپغ  زرشم صمغ عربی هریم صفت ماشه انار دانه بست و پنج السوس اصلاظفار الطیب 

و  ابریشم و شربت یاقوت علو  خان با عرق زرشم و یرا فواکره     هبقدر موجها ساخته دردبان دارند و جهت تعدیل مزاج خمیر

حادث میگردید و از تدابیر دیگر فائده حاصل نمیشرد   الجنب ذاتبهار نارنج بکار برند و گویند که در سال تعفن در هوا پیدا شده 

د در هفته صحت می یافتند و ایضا گویند که در سالی بموسم سرما هوا مرتعفن  یانطبیبی حاذق آب انار میخوش پاالئیده میخور

د و بعالج اطبا  نافهم اکثر بیماران هالک شدند حکیم کبیر علی خان تلمیا رشید علو  خان از شده بو الجنب ذاتشده مورث 

 سرون یشره و ان ماشه و زرنرب سره ما  نه زرشم    هفصد باسلیق هر دو دست خون وافر می گرفتند تا بیمار به هوش آید و شیر

ورده ه هریم چهار توله و عرق نیلوفر هفت توله برآو کیور ر نارنج پنج توله و بهرامجچهار ماشه و انجیر زرد پنج عدد و عرق بها

ا ریحان هفت ماشه پاشیده می دادند ی  هرنجبوییم دو توله تخم شربتی یا تخم بادرنجبویه هرو شرب لیمون کاغا  شربت باد

نور  و عقب آن جدوار خطائی فتق لیمو یا انبه داده با نان ت تر و چغندر انداخته باشند کشنیزآن  مرغ که در   هغاا شوربا  چوز

ه در آب براران آمیختره مری    سرانیدند و بجرا  آّب چهرارم حصره مقطر     یم دو ماشه در جوارش عود تراش توله آمیخته می لی

 نوشایندند وقت عصر اگر اندک درد سرفه باقی می ماند فصد اسلیم از جانب درو میکشودند و روغن قاوند  گرم کرده بر موضع

یش آب انرار  باال  آن برگ تنیول زرد گرم کرده می بستند و تخم لیمون کاغا  هفت عدد بلع کنانیده براال می مالیدند و  درد

 .نه توله شربت سیب چارتوله میداوند ازین تدبیر در همان روز صد بار بیمار شفا یافتند کوهی یم عدد و معصور عرق بهار

 خانقه
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غشا  مستبطن اضال  و حجاب ماجز از یمرین و یسرار و اگرر ورم در     خالص که ورم آن عام بود در الجنب ذاتقسمی ست از 

خالصه عامه نامند و بعضی این را خانقره گوینرد و ایرن صرحیح      الجنب ذاتغشا  مستبطن تنها بهر دو جانب حادث گردد آنرا 

چنانچره مراکور    کورمع ورم حجاب قاسم صدرید و نصفگردد از ورم هر دو جانب غشا  ما نیست آنکه علت خانقه حادث می

شد و عالمتش آنست که درد به هردو پهلو باشد و مریض بر هیچ شکل خواب نتواند کرد و هنگام سررفه از شردت درد غشری    

د و درینجا فصد از هر نخالص مسطور شد حسب ماده بعمل آر الجنب ذاتآنچه در اقسام  :عالجافتد و استنشاق هوا متعار شود 

نوشته که این مرض را احد  از متقدمین ذکر نکرده و جالینوس بسو  او ایمرانی نمروده کره     دو جانب الزم شمارنده و طبر 

فس آنسرت کره در تمرام صردر باشرد و      بجز ماهر صناعت نتواند کرد و آن گفته که اعظم اعراض حادثه در آالت ن او استخراج

اند مثل ذبحه و این ورم در جمیع غشرا  مسرتبطن   وماهر این علت را خانقه نامیده و گوید که این اکثر باختناق هالک میگرداب

و مریض قادر بر استنشاق هروا   نشود فین بهم میرسد و چون همه غشا ورم کند نفس منبسطصصدر و در غشا  قاسم صدر نب

 صعبین اعراض نباشد و بساست که دفعه بمیرد بغشی که از سرفه او را عارض گردد و بر راست نشستن نیز قادر نباشد و نباید ا

ب برر  واکه صاحب شوصه قادر باشد بر آنکره خر  آنست  الجنب ذاتان شوصه و ک گردد و فرق میان این مرض و میه هالفجائ

ل گردد و از سعال خون غشی نباشد و درین علت مریض قادر بدان نباشد که منتصب یرا قرائم   صدر نماید و بر پهلو و پشت حائ

نماید مگر بشدت عظیم و ابوماهر تجربه کرده است که هرکسی کره ترا روز هفرتم    شود یا سعال کند یا نوم بر شکلی از اشکال 

ب فعال دم حاد شوار گردد واال اکثر مریضان در روز چهارم هالک می شوند و سبخالص یابد و مود  بنفس باسعال د زنده ماند

شیه در عروقی که صاعد میشوند بسو  ابد و متصاعد گردد بسو  این اغی هت و کیفیت آن تغییر شدید راسخین است که در کمی

گردد برین اغشیه و ورم حادث شود و گاهی قرو  در چند مواضع صدر می شوند و اعراض  بنصفین و منصبحجاب قاسم صدر 

ماکوره ازدیاد پایرند و گاه دفعه بکشد و عالجش آن است که بقوت مریض و سن و مزاج او نظر کنند اگر قوت نیرم و سرائر   

فصد موجود باشند تنقیه بفصد از هر دو دست و حقنه که در ذات الصدر بیاید باید کرد و بر سینه و چهار ضرمادیکه   قوانین جواز

 دهندالشعیر بشکر و جالب دهند و زیاده نی که می آید باید ساخت و غاا ماءدر همانجا بیاید و تمریخ تمام سینه و پشت بقیروط

معالجات این علت بعد تنقیه بحقنه و مانند آن این است که هرر روز یکبرار حیلره    که در آن خوف انقطا  نفس ست و از لطیف 

برا  رعاف نمایند تا رعاف کند و اگر رعاف از خود بروز بحران آید صحت تام یابد و اگر در غیر ایام بحران آید خفتی در مرض 

واقع در غیرر وقرت او و اگرچره آنرروز      عافد مریض بررو نماید ولیکن در عمل ماکور خطر بسیار است چه بیشتر هالک میشو

قدیم از ایام معموالت او باشد و باید که مریض را از جمیع محرکات صدر و سعال گاه اندر حتی که از هوا  برارد و آب سررد و   

شرود باختنراق    ف واقع شود بهم رسد و از آن قراف وقری  چیز  که قاف نماید محفوا دارند و اگر چیز  که از آن سعال و قا
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متعدد  میگردد بسو  شطایا کره در عضرالت منقسرم و در صدرسرت و جرالینوس آنررا       ورم هالک گردد و درین علت گاهی 

شفایا  متمم نفس و استنشاق نامیده و ازین هالک میشود بعد ده ساعت بانقطا  نفس و چون بر مریض امر در تنفس صرعب  

تا معاا و ممتلی نگردد و مزاحمت بحجاب ننماید و در تنگی  دهندات کثیر اریق در دفعماء الشعیر بتف دارند و گردد غاا از آن باز

رطوبت حاوه که بصغر  رطوبی ست آن از انصباب نو  اولنفس و قلع او زیادتی نشود و این مرض منقسم بچهار نو  می گردد 

ض الزمه اوست و رطوبی بودن ایرن  ر نضح و اقل الم از انوا  دیگرست و این از اعرامیگردد و این نو  اعس احدت پایرد حادث

م گرم بود و صرحت ایرن امرر    غیر متلونه باشد و طعم او طعم دس نو  از صورت نفث متحقق میشود اگر آنچه نفث کند رطوبت

گردد که علت رطوبی ست و درین هنگام طبیب مبادرت کند بر آشامیدن شربت عسل و دادن خلنجید و تمریخ صدر بر روغرن  

قاروره باین مضاف گردد بر تغییر مزاج قلب و کبد بطریق مشارکت در الم داللت کند و نبض صراحب ایرن   خیر  و اگر سرخی 

ه نباشد و چون تب بدان مضاف شود بران خون هالک و سرقوط قروت باشرد و در معالجره او زیراده کنرد برا        بنو  شدید الصال

و درم با جالب دهند مگر آنکه طبیعت منحل باشد  ارشنبرخیحلنجبین خمیره بنفشه مالیده و نزدیم خواب و انحدار اطعام عسل 

نمایند پس بستانند آب بررگ بزرقطونرا و آب    رنباید داد و تریخ صدرا و بقیروطی معروف بمروخ صد خیارشنبرکه درین صورت 

 ن بسرازند و ا روغرن نیلروفر و مروم روغر    ی هبرگ خباز  و آب برگ بار تنگ و آب برگ خطمی و لعاب بهدانه بعده بروغن بنفش

ماکوره بر آتش تسفیه دهند بعده مدام بر سینه بمالند و عالمت نضج علت ازدیاد و نفس علیل و امکان تقلب او بر پهلو بآبها  

دمو  ست و از اعراض الزمه او سرخی رخسار و چشم و فرط الم نو  دوم  و ظهور اجتما  و تملیس عنه منقطع در رطوبت ست

خالص آنست که باین نو  نخ نباشد فقط واال جمیرع   الجنب ذاتگالبی ست و فرق میان این نو  و مع تمدد و تپ مطبقه نفث 

راغ بحقته لینره کره در   باشد و عالجش فصدست از هر دو دست اگر قوت صالح باشد و استف الجنب ذاتاعراض او مثل اعراض 

ورزنرد و اگرر اعرراض     ی و از غاا بر ماء الشعیر اقتصارول سه ساعت زمانشعیر و لعاب اسپغماکور گردد و لزوم ماء ال ذات الصدر

بهمرسد از شرب ماءالشعیر و یا فرد برون چیز  در حلق که نفس او تنگ گرداند در حلق او از پستان مادر  عظیم گردد و غشی

وانه برروغن بنفشره   دختر شیر بدوشند و بدل غاا  او همین سازند و تمریخ صدرا و بآب جراده کدور و لعاب برزقطونا و آب هند

آمیخته باید کرد که این تسهیل نفث او نماید از هوا محفوا دارند و از اعراض الزمه این نو  نفث و رو  رقیق ست نو  سروم  

و عطش که تسرکین نیابرد و    ناردربابه ثل لهیبو عطش وارث و وجع که در دخل صدر مصفراو  ست از اعراض او تپ مفتره 

شبیه بدرو  عمر معطعم تکخ ست و این نو  شدید الخطر از انوا  دیگر و سریع الزوال است اگر تدبیر نفث اصفر و احمر بسو او 

واجب کرده شود و هرگاه طبیب را در بدن علیل فضله ظاهر گردد و قوت در آن یافته شود در فصد او باکی نیست و در اخراج او 

و برگری برار    الثعلرب  عنبکف از جو مقشر کوفته و باقه کبیر از برگ  واسراف نکنند و بعد فصد این حقنه بعمل آرند بگیرند و د
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یه دیگرر اندازنرد در   خ باو رتنگ و برگ بزرقطونا و دو کف از نخاله و کف از خطمی که هر دو در صره بسته باشند و در وقت ب

قنه بپرند همه مثل دوائی حکنند و  ین گفته اند که اگر ماده صفراو  باشد در ان برگ لبالب کبیز برگ بنفشه زیادهبعضی حرانی

بعده قدر حاجت صاف نموده بران پانزده درم روغن بنفشه خالص و ده درم روغن نیلوفر اندازند و خوب به هم زنند ترا مخلروط   

سوداویسرت و  از  نو  چهرارم  گردد و نیمگرم حقنه کنند و اگر در این حقنه چیز  از شکر سفید محلول زیاده کنند جایز نیست 

غورعینین و ازکارویه بکاهی دائم و فز  از اقارب قلب مالش بانسان  یبس لهات و نیق نفس مع جاب سینه وعراض الزما و حا

و نفث سیاه است و عالجش تقلمید صدر باشیا  رطبه امینه مثل العاب بزرقطونا و لعاب برگ بار ننگ و روغن بنفشه مضرروب  

ماد صدرا و بآب عصی الراعی مروب بقیروطی متخا بروغن بنفشه میکنند و نیلوفر بآنها قدر  از سفید  بیضه کنند و گاهی ض

و بنفشه تازه ببویند  و روغن بنفشه در بینی چکانند و مالک امر درین نو  چون قدر  تخفیف یابد آبزن ست ولیکن با کثررت  

میگردد وحدت مری پرایرد و ریرح کثیرر      خلیق النفس و صعوبت اعراض در آبزن نه نشانند زیرا که ازشان ریه است که منفسخ

نبض علیل تنگ گردد بسربب تردبیر     مجتبس میشود از نشستن در آب گرم از دخول حمام و در زمین نباشد اگر به این علت

 .از آنکه دفعه هالک شود فاسد

 شوصه

وصره صرحیح   ورمی گرم بود در حجابی که بر باطن اضال  خلف ست سخت حجاب معترض معرروف بردیافر غمراد بعضری ش    

صحیح را گویند و بعض اطبا ورم حجاب قاسم صدر بنصیفن را اوالسیما که در اسافل این حجاب افتد شوصه نامند و  الجنب ذات

جرجانی و ایالقی و ابوالحسن سعید می نویسند که اگر ورم در عضالت صدر باشد و خصوصاً عضله ها  داخل و زیر دوش آنرا 

   هست و کالم عالمات بحسب هر ماده و بعضری گوینرد کره مراده فاعلر      الجنب ذاته اسباب شوصه نامند و اسباب این بعین

ا خون حادست یا بلغم غلیظ و یا بحمله صاحب این مرض حرکت نتواند کرد و بهیج وجه نتواند خفت و ریز حجاب حاجز ی هشوص

و لهیب و کرب و قلق و تپ و سهر و وجرع و   است در عطش الجنب ذاتدرد باشد و گویند که اعراض آن شدیدتر از سائر انوا  

عالمت خاص شوصه آنست که درد و تمدد و نخس در اضرال  سرینه برود و مرجرع      ایضانخش شدید اما نفس در آن نباشد و 

باشرد و   الجنرب  ذاتکمتر از ضریق   النفس ضیقتاشراسیف برسد و  الجنب ذاتدست مائل باشد و در    هبسو  پشت در زیر شان

شوصه در عضالت خارج باشد یا در غشا  خارج که بر استخوان سینه پوشیده است و این ورم گاه از ظراهر نمایران   گاهی ورم 

خالص بود عالج بقول بعض از فاضل متاخرین اوال مبادرت  الجنب ذاتمی باشد لیکن درد و همه اعراض او کمتر از اعراض  و 

و بعد از آن هر صبح آشامیدن جالب از گل بنفشره و گرل نیلروفر     بفصد باسلیق ست و گرفتن خون بسیار سجب قوت و واجب

هریم درم عناب ده و دانه جوشانیده صاف کرده ترنجبین و خمیره بنفشه هریم ده درم در آن حل نموده صاف کرده و تغایه 
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نا  مکی پرنج درم بنفشره   ذکر یافت و بعد ظهور نضج بحقنه لینه تنقیه نمایند بگیرند س الجنب ذاتبماءالشعیر به نحو  که در 

نیلوفر هریم سه درم سبوس گندم در صره بسته خطمی جو مقشر کوفته هریم کف برگ چغندر یم دسرته عنراب سپسرتان    

ده درم خیارشرنبر مالیده صاف نموده در آن  هریم بست دانه در سه طل آب بجوشانند چون یم رطل بماند از آتش فرود آورده

رم مالیده باز صاف کرده مر  و روغن کنجد هریم ده درم و نمم طعام یم دانگ داخل کرده شکر ترنجبین هر واحد پانزده د

که تدبیر صواب آنست که اوالً حقنه کنند و از استعمال اقسام اضمده دست کوتاه دارند و در استفراغ  گویند بدستور حقنه سازند و

انجیر و خردل و سرگین کبوتر ضماد نمایند تا متقر  شود  ماده بظاهر جلد بنهادن محجمه نار  و وضع محاجم بکوشند و بعده

ضرورست  باسلیقماکور شد و اگر سبب قو  باشد فصد  الجنب ذاتو ریم از آن جار  گردد و باقی عالج همانست که در انوا  

کین او ضماد شوصه بر و آنجا که حقنه بعمل نیاید از استعمال ملینات مشروبه باز نتوان دشت و آنجا که درد بشدت بود بهر تس

موضع الم توان نهاد و کالم خاکستر کرنب و چربی مرغ یا چربی بز و مغز قلم گاو از مسرکنات اسرت اگرر در ضرماد مراکور      

زننرد و مهمرا امکرن مرتکرب      باسلیقمتأخرین مینویسند که اول طبع را بحقنه لین بکشایند پس رگ  بعضیافزایند بهتر باشد 

صحیح نمایند و همگی عنایت در آن مصروف دارند که ماده بظاهر جلد  الجنب ذاتی همه عالج مانند بداون مسهل نشوند و باق

مستفرغ شود و این چنان باشد که محجمه نار  نهند و یا حجامت بی شرط گاارند و ضماد  از انجیر و خردل و اشق برابرر و  

و مسهل فائده معتد بره   بفصد یم از آن پاالید و اگر از تنقیهچهارم حصه همه شیر عشر آمیخته به ران گاارند تا مقر  گردد و ر

 السروس  اصلظاهر نشود حب بیش یم عدو با شیره بادام شیرین هفت عدد تنبول ریخته سه عدد دوبادیان خطائی سه ماشه و 

یان رومری هریرم   چهار ماشه نبات سه توله صبح بخورانند و همچنین وقت شام و از گل عاشقانه هفت ماشه جدوار خطائی باو

توله آمیخته بنمگرم ضماد  میکنیخته روغن گل و بابونه هریم یهریم توله جاورس سه توله کوفته بپنج ماشه قرنفل زنجبیل 

کنند و غاا شوربا  مرغ که در آن برگ و شاخ گل عاشقانه افتاده باشد در روغن گاو بسیار ریخته بنان تنور  خورانند در یرم  

صاحب سفت مثل مرهم کشیده پیوسته بر سینه طال کردن نیز مفید    هاد زنجبیل خام سوده بر پارچهفته صحت میشود و ضم

از جانب مقابل نمایند و شرب ماء الشعیر شربت بنفشه الزم  باسلیقمینویسد که اگر ماده بر فاعله شوصه دمو  باشد فصد  مغنی

ش دهند و بر پهلو از نیلوفر و بنفشه و گل سرخ مساو  در آب گیرند و تعدیل طبع به لعاب و شربت بنفشه کنند و شربت خشخا

سفید باجرات بره روغرن برادام و     اگرم و روغن بنفشه سرشته ضماد نمایند و موطع را با آب گرم بشویند و چون صال  یابد غاا 

اگرر مراده فاعلره شوصره     ت دخول حمام و تناول چوزه مرغ بدهند و ازر اجروغن بادام و مزورات دهند و در آخحریره به شکر و 

از بابونره و اکلیرل الملرم و     بیاشامند و بر پهلو ضماد خ زوفایبلغمی باشد خمیره بنفشه بخورانند و گلقند به آب گرم دهند و طب

برگ غاز به روغن کنجد نمایند و اگر طبیعت قبض باشد حقنه و ممینه استعمال کنند و چون اصال  یابد در حمام داخل نمایند 
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نباید داشت که ماده شوصه طمع  طبر  گویدیدباجات غاا سازند و حلوا شکر و روغن بادام بخورانند و از امتال خدر کنند و با سف

مرتقی گردد بلکه ماده او همانجا می ماند مرتبم و چسبیده و چرون ارتبراک ترام یابرد ورم عظریم گرردد و        هیو ر ربسو  صد

الم مگر آنکه رقیق گردد مده  حجاب و قتل میکند بضیق نفس و فرطدد طرف مزاحمت بحجاب نماید و بساست که متورم میگر

نهند و مده خارج کنند بسو  سطح بدن و بساست که خالصی می بو مندفع گردد بسو  جلد و لحم و درین هنگام قد  شوکه 

ثیره اما در عالج چنانسرت  سبت در اشیا  ک الجنب ذاتیابد به این طریق و عالمات و عالج شوصه مخالف از عالمات و عالج 

قد  نمی نهنرد مگرر آنکره در     الجنب ذاتکه صاحب شوصه اوراول امر ملین نمیدهند و تمریخ پهلو و سینه او هم نمیکند و در 

در عضالت مابین اضال  یا در صفاق باشد و در حس ظاهر گردد و اگرر در حجراب خرازن باشرد قرد  بالضررور        جزو لحمی یا

نهند اگر تپ باقی باشد و در شوصه قد  بی تردد استعمال بایرد کررد   نقد   ضایاست که قطع نفس نماید و نگاارند زیرا که بسا

را در ابتدا حقنه نمی کنند و در شوصه استعمال می کنند و اما در عالمات چنانست  الجنب ذاتچون حس ظاهر گردد و صاحب 

کردن ممکن بود و صاحب شوصه را امکران تحریرم و خرواب برر     را خواب بر سینه او و یا تکیه به ران  الجنب ذاتکه صاحب 

مینویسرد کره   گیالنی مسطور شد  الجنب ذاتو شوصه همانست که در  الجنب ذاتشکلی از اشکال نباشد و باقی عالج مشترک 

او را  گاهی اقسام شوصه بعضی از بعض مخالف می باشد زیرا که بعضی از آن قبول نضج بسرعت نماید و این آنست که صاحب

بعضی متوسط میان این دو صنف ست  در ابتدا  مرض نفث مستحکم نضیج به هم رسد و بعضی چیز  از آن نفث نمی کند و

لزج می اندازند و می کنند و بعضی از آن نفث غلیظ  و از آنها قو  صدید نفث می نمایند و قومی از ایشان غیر نفث چیز  نفث

نند و عالجش اینست که ابتدا بفصد صافن نمایند اگر قروت و امرور دیگرر مسراعد     بعض دیگر چیز  سریع النضبح نفث می ک

باشند و در اول از جانب آخر و بعد تمکن است و احکام ماده فصد از جانب مرض کنند لیکن در آن خطرست چون ضعیف گردد 

بنفشه    هسفید و کتیرا خمیر و خشخاش منقی و مویزاز آن طبیخ عناب و سپستان گاهی مستولی شود در این وقت مرض بعد 

تسهیل نفث از  هو روغن بادام شیرین آمیخته بنوشند و در غاا ماء الشعیر بدهند که فعل ماءالشعیر بغاا  محمود نیست فقط بلک

و آس و  السروس  اصرل بریخ  قوت جالئی که در آنست میکند و چون نفث در صعود ابتدا نماید بعرد از چهرار روز بایرد کره در ط    

و بنفشه و فانیا شکر زیاده کنند و گاهی اصحاب این مرض منفعت عظیم بحقنه لینه می یابند و خصوصراً اگرر وجرع     رخیارشنب

ممتد باسفل و آخر اضال  باشد زیرا که این داللت بنماید بر آنکه جزء سفالنی از حجاب علیل ست و ادویه که از خارج استعمال 

و  السروس  اصلخشم یا تر و کتیرا و    هخطمی و بنفش از بابونه و آرد جو و بیخی متخا می کنند و آن در ابتدا  مرض قیروط

روغن کنجد یا روغن بنفشه است و اما اغایه در ادل امر و در آخر او و در جمیع اوقات مرض واجب است که در طب معرین برر   

آن و امرا   روغن بادام و خباز  و ماننرد نباشد و آب سبوس با فانیا و  رین بعسل اگر تپیبر رقیق ش صعود نفث باشد مثل حسو
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واجب ست که ماء العسل ممزوج بآب بسیار باشد که آن باوجود تسکین مرجع جالی و غاا  محمود بدنست و هرکسی را  اشربه

ا جالب بیاشامند و گاهی و یا قوزا  سازج نفع بین میکند و خصوصاً اگرر مرریض را   ی هکه شرب او عطش پیدا کند شربت بنفش

ظاهر شود یا چیز  از سر بسو  سینه او بریزد گفته اند که اگر نفث ابتدا نماید شربت خشخاش البته نبایرد داد کره مرانع    سهر 

 .نفث و مهلم است

 

 ر و ذات العرضذات الصد

ذات الصدر و دم گرم بود اندر حجابی که قاسم صدرست بنصفین در جانب قص و ذات العرض ورمی باشد، در همین حجاب که 

گوید که گاه حادث می شود و ورم پا بر می آید خراج یا حاصل می گرردد مراده نزلره     طبر  جانب فقرات پشت حادث شوددر 

ا نزله در حجاب موضو  بر فقار مقابل صدر افتد یخراج  این ورم یضا گاهی االصدر نامند و ای بحجاب موضو  برقص و آنرا ذات

این هر دو مرض را متقدمین سوا  جالینوس ذکر نکرده اند بلکه جملره امرراض   العرض گویند و  و اهل مصر و حران آنرا ذات

صدر را یکی گردانیده اند بر اعتماد  که طبیب از اعراض استخراج مواضع مرض نمایند و طبیبی که استخراج میکند و جدا می 

ت در علرم و عمرل قردرت برر     گرداند هریم را از دیگر  بمثل این اعراض جزیه آن طبیب کامل ست و کسی که کامل نیسر 

غلطی میکند در عالج آن پس این هر دو مرض را ذکر  الریه ذاتیا  الجنب ذاتاستخراج این ندارد و گمان می نماید آن همه را 

 سرت و  الجنب ذاتکردم تا هرکسی که درین صناعت دخلی دارد هدایت برین یابد و اسباب هریم از این هر دو مبعینه اسباب 

صدر تپ دائم است و قلق و مریض از فم معده تاتر قوه و نقره بحر درد ناخن مستطیل دریافت کند و نظم بباال و ذات ال عالمت

زیر نتواند کرد و بر پشت و پهلو نتواند خفت و هنگام فرو بردن آب و بان و با چیز  دیگر پندارد که گویا نفس او گسیخته مری  

 النفس ضیقنباشد و ناخص  رداند و می تواند که با این مرض وجعتنض باز پس می گگردد و در حلق خود هوا می یابد و آنرا به 

آنکه مریض درد ضربانی میان هر دو شانه دریافت کند  ذات العرض عالمتاریت بنبض نیز از عالمات اوست و و عدم کثرت نش

د قلق بیقرار  افزاید بشردت در دو گراه از   و خواب بر پشت نتواند کرد و بجانب راست و چپ نگاه نتواند نمود و چون سبز در آی

ب آن ماده از عالمات ماده فاعل این هر دو مرض و کاا عالج حس :عالجافراط الم غشی افتد و از خواب بر سینه استراحت یابد 

ه در گفتره کر   طبرر  در ذات الصدر بر سینه و در ذات العرش میان هر دو شانه باید کرد  بجویند لیکن ضماد الجنب ذاتمبحث 

تنقیه بدن باین حقنه نمایند بگیرند جو مقشرر کوفتره دو کرف و سربوس گنردم       باسلیقذات الصدر اگر قوت اطاعت کند فصدر 

یم سی دانه برگ چغندر برگ خباز  هریم یم دسته هر م کف عناب سپستان ی هخطمی هر واحد کف هر دو در بسته بنفش
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د آمیختره خروب   نموده در آن قدر  شکر حل کرده روغن بنفشه روغن کنجر همه را در آب بجوشانند تا جو مهرا گردد و صاف 

حقنه نمایند و هرگاه سورت مرض ساکن گردد و اعراض او خفت پایر و تمریخ عظرام   ا سه دفعهیبرهم زده نیمگرم و دو دفعه 

آب برگ خبراز  و آب بررگ   موم سفید و در روغن بنفشه گداخته تنقیه به ع به این قیروطی نمایند بگیرند ماصدر و موضع وج

بید و آب جراده کدو خوب دهند و چند دفعه بمالند پی در پی تا آنکه نفث به هم رسد تخفیف یابرد آنچره الزمسرت از نفرث و     

هرگاه ماده حاصله در آنجا غلیظ باشد و تحلیل و ترقیق نیابد بر سینه این ضمانید نمایند آرد جو پنج درم خطمی سفید سه درم 

ه درم کوفته بیخته در آب برگ خباز  آمیخته بر پارچه طال  بسطر نموده بر موضع وجع ضرماد نماینرد و چرون    گل بنفشه س

خشم شود اعاده کنند که تحلیل و ترقیق می دهد ماده را و اگر در موضع مرض لهیرب و حرقرت و حمررت ظراهر گرردد آب      

و آب برگ بارتنگ و لعاب بهدانه و لعاب بزرقطونه همه را عصی الراعی و آب حی العالم و آب برگ خباز  و آب برگ بزرقطونا 

درهم نموده برهم زنند تا یکسان گردد و پارچه ابدان آلوده بر موضع علت میتواند اندازند تا تسکین لهیب و حرقت و تعدیل مزاج 

براکی نیسرت اگرر قروت      و ازاله حمرت و تسهیل اخراج نفث حاصل گردد و اگر تحلیل او دشوار شود بمعاودت فصد و احتقران 

مساعدت نماید و معاودت تمریخ نمایند و در معالجه این مرض سبیل غیر آنچه ذکر یافت نیست و عالج ذات العررض مسراو    

عالج ذات الصدر ست مگر آنکه ضماد و تمریخ و وضع خرقه بر فقرات میان کتفین استعمال نمایند و مقدار دوا را زیاده کنند تا 

خنردروس باشرد اگرر محتراج        هشریر    هو باید که غاا درین هر دو مرض ماءالشعیر به شربت نیلوفر حریرر  اثر آن بدان برسد

این هر دو مرض زیررا کره بساسرت کره منبسرط         هزیادتی غاا بود و الزم دست بر طبیب که سهل انگار  ننماید در معالجب

د بعض متاخرین از افاضل گفته اند چرون علرت در جرزو    میگردد و تا جنبین میرسد علت خائقه عارض میشود و هالک میگردان

متصل بفقاریکه محاذ  صدرت بهم رسد پس مشارکت سخر و متصل لغطام قص سرایت نماید و حجاب ستبطن جنبین را نیز 

و مشارکت مریض اکثر در روز چهارم را مالک گردد بضیق نفس و افراط الم و اگر بزید علیل ما این حال غااسرت او اسرفاناخ   

مانی و بقله مبارکه باشد اندکی نان که بلین و معین نضج اند و ابوماهر حرائی گفته واجب است که تحریم ندهند صاحب ی هبقل

این علت را بمسهل و نه سلین و منزعج نگردد نفس او و محتاج بنفس عظیم نگردد زیرا که این تمام نمیشرود مگرر بسرالمت    

که قیر وطی معمول  گویند باشند نفس او تنگ گردد و بران خفو هالکت باشد و لجمیع عضالت صدر و حجاب و آن چون علی

مولف والد علو  خان برا  ذات الصدر نافع ست هنگامیکه ماده غلیظ و متسکن و عسرالنضرج باشرد کره تحلیرل و ترقیرق و      

از جوف آن خالی کرده و آنررا بره   تسهیل نفث میگرداند و چون بگیرند انار شیرین و پوست سر آن بقدر درهم بتراشند و قدر  

روغن بادام شیرین پر نمایند بر آتش گاارند تا جوش بخورد و روغن را جاب نماید و باز روغن در آن ریخته جوش دهند تا آنکه 

 دیگر روغن را جاب ننماید و صاحب ذات الصدر هم از اینکه نفع بلیغ می نماید که دوائی برابر  آن نمی کند و مراده را ببرول  
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و ذات  الجنرب  ذاتهی در طبر  نوشته گا انتباهاخراج مینماید و ابن جزله گفته که قطائف معموله بجوز نیکوست ذات الصدر را 

اعرراض عزینره    ن را یر سینه و پهلویش و جفاف و قحل و است که گاه ظاهر میشود دآن الصدر اعراض غریبه واقع میشود و او

راس مرتقی شوند بندرت نازل گردنرد بسربب دفرع      ا بسه و آن چون بسوی هبخارات حائر حادث نمیشوند مگر از نامند زیرا که

طبیعت یا مرکب خلط ثقیل آنها پس واجب است که بر صدر و جنب این قبرومی مودن بقیروطی حررانین اسرتعمال نماینرد آب    

د و موم روغن از موم در روغن بنفشره  براده کدو آب هندوانه آب برگ بنفشه هر واحد یم جزو آب برگ خباز  پنج جزو بگیرن

یه دهند و فرود آورده سرد کرده و باز بر آتش نهاده تسفیه نمایند تا از این آبها قدر بر آتش ازین آب بدفعات متوالی تسقساخته 

شراید و  صالح تشرب کند بر سینه و پهلو بالند و این وقتی است که تب خفیف بود یا کم شده باشد و یا شربت اسرتعمال ایرن ن  

آن نهاده و در آن ایرن آبهرا اسرتعمال       هگاهی از اعراض لهیب در صدر و حمرت بشره حادث شود حتی که گویا آتش بر بشر

رقره بردان ترر    ی الراعی و آب حی العالم و یا هم مخلوط کرده خاسپغول و آب برگ بار تنگ و آب عصنمایند بگیرند آب برگ 

 .این عالج در حالت اشتداد تب و خفت آن باکی نداردد و استعمال کرده بر موضع ملتهب نهن

 برسام

نزد اکثر ورمی حادست در حجابی که مابین معده و کبد حائل ست و بقول بعضی در حجابی که میان آالت غاا و آالت ترنفس  

حجابی که فاصل ست و سمرقند  در اورام راس نزد ذکر سرسام گفته که قسمتی از سرسام ورمی ست که عارض می گردد در 

ه ثانی در امرراض  جافرست و مرتبسمی به حجاب ممیان کبد و مغز حائل ست و آن متصل بحجاب معترض میان قلب و معده 

ض میران کبرد و معرده اسرت و آنررا      صدر گفته که گاه عارض می گردد ورم در حجاب مسمی به و یا فرغما و آن حجاب معتر

دانسرته و گیالنری    را متررادف الرئیس نیز هرر دو   بر سام ست و شیخ الجنب ذاتته که سام نامند ولکن ان یصطلح و راز  گفبر

صد مع تب و اختالط عقل دانسته انرد و     هقسام اورام اغشیانوشته که کالم اطبا درین باب مضطرب ست که گاه بر سام را از 

عضا  او اات مع تپ شدید و تالم در صد و گاهی او را از حمیاتی که در آن عقل مختلط گردد شمرده اند و گاهی از قبیل سرسای

عالمت  زوال عقل ست و سعال مفرط بغیر نفث و شدت تپ و کثرت حرقت و تشنگی و درد ناخن بطرف جگر  بالجملهگفته اند 

غشی عارض گردد و وسواس گاه کم و گاهی زیاده شود و بیخوابی بود و اشرم از  هرگاه قدف و تهو  افتد از شدت درد بوده و 

جمیرع عالمرات     ی و جرجرانی مری نویسرند کره در    دهد و ایالقر دو چشم بی مراد آید و باشد که سرفه خشم صعب رنج هر 

ص می باشد و عالمت خالص او آن است که درد غدد بسو  چنبر گردن برایرد چرون مرا برین مررض اعرراض       خال الجنب ذات

صعوبت کرب و شدت حنجره و عطش و تغیرر سرحنه    سرسام منکره مثل اختالط عقل و هایان تواتر نفس و خفقان و غشی و

بالوان مختلفه و شدت تپ و تی صفراو  عارض می گردد واجب است که میران  و سرسرام فررق کننرد و او آن اسرت کره در       
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ن در و غیره ظهور کند و ایضا اندرا سوءتنفسچون خلق و عطش و غشی و  ضسرسام نخست در ذهن فتور افتد بعده سائرا عرو

باشد مثالً چشم سرخ و  نفس حکیم بود پس فساد نفث از اختالط متاخر گردد و متواتر شود و هم از ابتدا اعراض خاصه اوابتدا ت

ائرل بتفراوت باشرد بخرالف ایرن      ده می گردد و نبض عظیم حتلی و برخاسته می باشد و سیاهی چشم به باال کشیعروق او مم

پدید می آید و احوال چشم به سالمت می باشد بعده اعراض دیگر که  و درد ناخس سوءتنفسمرض که در ابتدا  تپ غشی و 

یل چون درین مرض ل بتواتر باشد و بقول مختار ابن هائسام ست مثل هایان و جز آن رو نماید و نبض صغیر حمخصوص سر

ن چون این مرض کلیالجنب نمایند  مثل عالج ذات :عالجروز چهارم خون در بول براید مریض بروز چهارم دهم بالشم بمیرد 

بهر تقویت دمراغ بصرندل و نیلروفر و     باسلیقاسخن و احدست چیز  از ادویه که در آن حرارت باشد بکار نبرند بلکه بعد فصلد 

کنیم ما پس از فصد بحقنه لینه علو  خران طبرع را فررود آرنرد و     ی هافه کنند و به فاصلآن اضدر کافور  مامیثا ضماد نمایند و یا

هریم یم توله تخم کاهو صندل سفید هریم ماشه گل  کشنیزا گالب و رگ بید ساده و گالب و داوود  و سدبلخلخه از آب 

و آرد جو هریم ماشه  الثعلب عنبارمنی عطر گالب هریم چهار ماشه سازند تا بهوش آید و از بنفشه و تخم خطمی و باقال و 

صد هر دو صافن کنند و یا حجامت برا شررط برر سراقین و جهرت      ضماد کنند و غاا آش جو به شربت نیلوفر دهند و روز دوم ف

مبارک و گلقند و خمیره بنفشه در گالب و بید مشم دهند و یرا برا    بابونه و اکلیل اضافه نمایند و ملین تحلیل در ضماد ماکور

ده بترید از شیره خرفه و حاده مهلکه است بعکه مقو  بسنا و شربت ورومکر رسنائی و انتظار نضج نکنند که ادا مرض  نقو  آلو

، هریم نیم پا و شربت نیلوفر و الثعلب عنبو بهدانه هریم ماشه در عرق بیدمشم و  اسپغولکدو و خیارین هریم ماشه معاب 

سه  آن افتاده باشد خورانند و همین نمط بنوماش مقشه که پالم دراانار هریم دو توله تخم ریحان نه ماشه بدهند و غاا برنج ی

ز بعمل آر تا تنقیه خوب حاصل شود بعده جهت تعدیل مزاج و تقویت اعضا  رئیسه خمیره صندل تررش همرراه عررق    چهار رو

صندل و بکوه و شربت سیب و تخم شربتی بکار برند و غاا شوربا  چوزه مرغ بنان تنگ دهند و بقول ابوالحسن سرعید عرالج    

حادث  الجنب ذاتدر مداوات او مثل مداوات سرسام و مثل مداوات  لو اسهال به استعمال مبردات ست و جمله قو باسلیقبفصد 

از خون حادست و بعض متاخرین در بیان ورم حادث در حجاب معترض میان کبد و معده ذکر کرده اند که احرد  از متقردمین   

شته و میان کبرد و  منبسط گ فته که پاره از حجاب دماغی مسمی بماینخسنغیر ارسطاطالیس این حجاب را ذکر ننموده و او گ

معده حجابی گردیده و در وجود این حجاب شکی نیست و کاا در محدوث ورم آن چنانچره در ورم حجراب حراجز میران آالت     

و حجامت با شرط بر ساقین و  باسلیقتنفس و آالت غاا و عالجش قریب بعالج ورم حجاب حاجز میان قلب و کبدست از فصد 

م طال نمایند و لل چون بابونه و بنفشه و خطمی و آرد باقال و تخم کتان به آب سبوس گندبر موضع درد اول ادویه منضج و مح

لین سازند و اگر بهر تامین گل نیلوفر بنفشه کم خطمری عنراب سپسرتان جوشرانیده تررنجبین داخرل کررده         تلیین طبع بحقنه
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ام مفید و حقنه از مسرهل بهترسرت و براقی    بیاشامند جائزست و نقو  مسهل معمول حکیم اکمل خان نیز برا  اسهال در بر س

اخا کنند اگر به آن سعال باشد و اگر سعان نباشد و جهش مثل عالج سرسام و حمیات حاده نمایند اال  الجنب ذاتتدبیر از عالج 

ورمی که حادث میشود در حجاب مسمی و یا فرغما آن حجابی ست معترض میان قول طبر  فصد درین مرض از باسلیق کنند 

الت تنفس و آالت غاا یعنی حجاب حاجز میان قلب و کبد یا معده جالینوس امراض این حجاب را در مواضع کثیر برر سربیلی   آ

خوانده و  عام و اکثرر   الجنب ذاتایما بیان نموده و شر  تام ننموده و بعض اطبا ورم این حجاب را بر سام نامیده و بعض دیگر 

و ورم عضالت صدر  الجنب ذاتده اند و نزد ایشان بر سام و ذات الصدر و ذات العرض و ومیان هیچ یم از اعالل صدر فرق ننم

نزد ایشران   ضاایو ورم عضالت میان اضال  و ورم غشا  قاسم صدر نبضغین و ورم حجاب حاجز میان قلب و کبد واحدست و 

ا فرق اکثر ازین نیست که گوینرد آن اشرد و   میان مرضی ازین امراض که زائل گرداند عقل را و میان آنکه زائل نگرداند عقل ر

خف و آن اصعب و این سهل ست و ورم حجاب متعرض میان کبد و قلب خواه آنرا  نامند یا نه از امراض صعب اسرت کره   ااین 

عقل زائل میگرداند باضطرار بجهت آنکه بسو  او اعصاب بسیار از دماغ آمده خصوصاً هنگامیکه ورم او در مواضعی باشرد کره   

 الجنرب  ذاتتصل باشند بجنبین و اسفل صدر بهر آنکه این جزو او عصبی محض ست و سبب فاعل ایرن ورم همران اسرباب    م

و اختالل عقل و سعال مفرط بدون نفث و کشیدگی جمله صدر بطرف براال یرا    النفس ضیق است که ذکر یافت و از عالمات او

نباشد نه بدفع چیز  از فوق و نه اسرفل و اگرر او را   تزحر  قادر بر ختصه او آن است که علیلبسو  اسفل و از جمله عالمات م

تهو  بهم رسد غشی عارض گردد و نبض صاحب این علت صلب می باشد و گاهی فشار  و این از جمله امراضی است که اگر 

 ازکه از آن علیل راکز رداند و بساستطبیب زود متوجه معالجه آن نگردد و موضع آنرا نشناسد باسقاط قوت و الم دماغ هالک گ

و وضع محاجم بر ساقین و حقنره لینره و لرزوم مراء الشرعیر       باسلیقعالجش در ابتدا فصد . و اصطکاک انسان عارض می شود

مطبوخ با عناب و سپستانست و تغایه بر آن نشاید یا آنچه قائم مقام آنست از اشیائی که در آن حجم باشد و پر نمایرد معرده را   

صدر نمایند  تموخعیر بدل غاا بعده ده مزاحمت بحجاب کند غشی بهم رسد بلکه اقتصار نمایند بر نوشیدن ماء الشزیرا که اگر مع

ا نیلوفر و تسفیه نمایند آنرا به آب جراده کدو و لعاب برزقطونا بر سینه بمالنرد و  ی هبه این مروخ بگیرند موم روغن از روغن بنفش

ندند باکی نیست و از حرکت البته و از عمل چیز  که محتاج تنفس شدید باشد منفع نماینرد  اگر پارچه را به آن آلوده بر سینه ب

وحدت و غضب نکنند تا احتیاج به تنفس بیشتر افتد و ریه حجاب را مزاحمت نماید و غشی یا اختناق بهمرسد و بساست که این 

ع آن میگاارند و مرریض را در سراعت هرالک    مرض بشوصه مشتبه میگردد و طبیب ناقص قد  یعنی محجمه کبیر را بر موض

ه نهاد و علیل مختنق گردید و خرون از  د و طبیب متوسط میان اطبا قد  شوصمیگرداند و بعضی را دیدم که این مرض بهمرسی

ورم چشم او برآمد و در کمتر از یکساعت بمرد و من در آن وقت متعلم بودم و ابوماهر را این حکایت نمودم و او بیان نمود کره  
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گردید و الم بقلب و دماغ رسید و عروق و شعب متصله به آن فشررده شرد    حجاب معترض بود و چون بقد  شوصه منضغطدر 

که در صناعت مهارت ندارد مثل این  برآمد و بفرط الم هالک گردید و اطبائی پس شعب آن در چشم بشکافت و خون از چشم

شوصه آنست که شوصه بحس ظاهر می گرردد و انبسراط نفرس علیرل آن     غلطی عظیم واقع می شود و فرق میان این ورم و 

کمتر از انقباض آن می باشد و می تواند که تکیه نماید بر جانب مخالف علت مصاحب ورم حجاب را صغیر می باشرد نفرس در   

براشیت افتاده می باشد حال انقباض و انبساط هر دو و نمی تواند که تکیه نماید بر هیچ جانبی و شکلی از اشکال بلکه منصب و 

و عقل صاحب شوصه زائل نمیگردد و مگر بندرت هنگامیکه متاد  گردد و رحم بسو  حجاب حاضر و صاحب ورم این حجاب 

معالجات مختصه این حجاب آنست که حل طبیعت او ننمایند و تمرریخ نماینرد مقعرد     قل زائل میگردد و باضطرار و ازرا البته ع

گل نیمگرم تا احساس موذ  او محتاج بتز خر نگرداند بسبب آن او را غشی عارض نگردد و چون وجع مریض را دائم به روغن 

تخفیف یابد حقنه نمایند به اشیا  ملینه مجلله بدون اشیا  لااعه و سینه و پشت او به روغن گل نیمگرم غرق دارنرد و چرون   

و لعاب بزرقطونا با هم آمیخته و  اسپغولو آب برگ  الثعلب عنبعصی الراعی و آب  حرارت و التهاب در موضع دریابد آبلهث و 

شیر دختران بر آن ریخته بر هم زده پارچه کتان بدان آلوده بر سینه اندازند بر موضع الم و چون گرم گردد تبدیل نمایند و اگرر  

برران و فصرد   جم وضرع محرا  و سراقین  ض جاب فضول باسفل و اتم به بستن خون ضعیف نباشد فصد کنند و گاهی درین مر

طبر  در کنارش خود در براب ششرم از مقالره هشرتم حمری       تعلیمبعمل نمی آرند  الجنب ذاتصافنین میکنند و این درشوصه 

  حراده و آن  که به رسام علتی ست معروف به حمامعروف به رسام بیان کرده و دیگر  از متقدمین ذکر آن ننموده و او گفته 

د به آن مزاج دماغ و بساست که متالم میگردد حجاب موضو  بر دمراغ و حجراب موضرو  برر     مطبقه می باشد و متغیر می گرد

قحف از داخل و این تپ از حدت یافتن صفرا یا خون و ارتفا  بخارات آن بسو  دماغ بود و بسیار باشد که جزو  ازین دو ماده 

و عقل زائل گردد و این مرض سریع الحرکه  در عروق دماغ یا در غشا  موضو  بر آن حاصل شود و حماسی مطبقه بهم رسد

است و ایام او معدودست و حرکات مرض در ایام معلومه معتبرست زیرا که حرکات مرض بحسب ایام مختلف می گردد و تغییر 

مزاج از ابتدا  او در چهارم پس در هفتم پس در یازدهم پس در چهاردهم پس در هفتدهم پس درسرتم میگرردد و پرس اگرر     

کات اورد  باشد مرض مراموم  ن درین ایام مستقیم و محمود باشد و سلیم الحرکات علت محمد العافیه بود و اگر حرحرکات آ

  بود و بحسب آنچه الحق و ماغ گردد از بخارات این اخالط و یا حاصل شود در آن از اجزا  آن علت ثقیل و خفیف مری  درد

علت ثقیله و اگر ثقیل باشد آنرا بر سام خوانند و اطبا در اسم این علت خطرا   باشد اگر خفیف باشد آنرا شعبه نامند یعنی شعبه از

کرده اند و یا ناقل در اسم آن غلط کرده و در معالجه نیز و فی الحقیقه آن مرض منقسم به سره نرو  میگرردد و هرر نروعی را      

نامند و اگر به آن تغییر عقل و یرا سردر      ماده مطبقه فقطاص است مثالً اگر با این علت حما  مطبقه باشد آنرا حمااسمی خ
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باشند آنرا حما  مطبقه با سرسام نامند و اگر نزول نماید ما آن ماده بسو  صدر و جنب آن هنگام آنرا حما  یه نامنرد و ازیرن   

د هر سه نرو  برا   انوا  ثلثه اگر نو  واحد باشم سلیم ست و اگر دو نو  آن ترکیب یابد اثقل و با اکثر خطر باشد و اگر ترکیب یاب

هم بحد  که متغیر گردد مزاج دماغ و ماده نازل بسو  صدر و جنب وحمی مطلقه باشد عظیم الخطر بسیار ثقیل بود و این در 

فی الحقیقه علیل می باشند و اما اگر حمی باشد و متغیر گردد مزاج دماغ آنررا   سام ست بجهت آنکه سینه و پهلو بآنحقیقت بر

که حما  آن مطبقه باشد بغیر تغییر عقل و سدر فصدست اگرر   عالج نو  اول بحسب استفاده اسم و عجاز بر سام نمیگویند اال

م دفعره صربح   یر  هرد غاا با لطف آنچه ممکن بود و اقتصار او به نوشیدن ماء الشعیر دو دفعممکن باشد و آشامیدن ماءالشعیر د

و یرا سرکنجبین هنگرام     و دادن لعاب بز رقطونا با جالب یرا شرکر   برا  دوا و یم دفعه وقت غاا  او برا  غاا و تعدیل مرقد

لهوات او که اگر متغیر گردد یا خشم شود غسل او به لعاب بزر قطونا نمایند و در ماء الشعیر عنراب و سپسرتان    تشنگی و تفقد

مرکب نشود و اگر طبیرب را  بپزند و منع از حرکت کنند و این علت سلیم ست چون اعراض او زیاده نگردد و به آن شی ء دیگر 

در بدن او فضول ظاهر گردد مبادرت به حمل طبیعت او بعد فصد نماید که بحد  که نضنج در قاروره ظهور نمایرد بخورانیردن   

ند  نمایند اگر از این مانعی نباشد قوت قرو  برود و حرار    و ترنجبین و شیر خشت تمره خیارشنبرمنضجات بعده حل طبیعت ب

در حالت ضعف قوت یا عدم نضج که این خیانت بود و بساست که سبب انبساط حرارت و سقوط قوت گردد  کنند از حل طبیعت

که حما  آن منطبقه و مزاج دماغ او متغیر باشد در ابتدا فصدست اگر طبیعت در ابتدا  مرض منحرل نباشرد و    عالج نو  دوم

م آشامیدن ماء الشعیر بعناب و سپستان و تعدیل مرقد و مسکن اگر انحالل طبیعت در ابتدا  علت باشد فصد نباید کرد بعده لزو

آن به گل سرخ و بید و سیب و عسل لهاه و زبان او هر روز یم مرتبه به لعاب برزر قطونرا و شرکر و مراعرات بحرارین آن برا       

یر اگر متحمرل آن نگرردد و   ستقصا و تغایه با لطف آنچه ممکن باشد از مرقه مزورات یا نان در آب باردتر کرده و یا با ماء الشع

هرگاه مرض خفت یابد و نضج ظاهر گردد و قوت نیکو و قو  باشد باکی نیست به استفراغ خفیف با لطف چیرز  کره ممکرن    

  مطبقه تغییر مزاج دماغ و نزول ماده بسو  پهلو و سینه فصدست در اول امر اگر که مرکب باشد با حما عالج نو  سومباشد 

اگر از ابتدا  مرض چهار روز گاشته باشد فصد نباید کرد خواه قوت قو  باشرد یرا ضرعیف و الزم گیرنرد     قوت اطاعت نماید و 

شرب ماء الشعیر و ماء القر  و شربت نیلوفر و جالب تغایه ننمایند مگر به ماء الشعیر و محافظت حرکات و ایام وبا استقصا کنند 

از ریاحین نمایند و حوالی سر و رو  اوعصی الراعی که برر آن گرالب و    و تعدیل مسکن او به برگ بید و شاهسفرم و مانند آن

آب سرد پاشیده باشند گاارند و منع نمایند از آنچه موذ  باشد از فریاد و تکلم و مخاطبه بسیار و پیش او ذکر مروتی و مرضری   

ر چهاردهم و هفتدهم واال منتظر به بسرت و  ت و تقویت قلب او نمایند و اگر نقا یافت دو هرگاه اقامه شود اشعار بطمانی ننمایند

بحسب آن و از غاا و استفراغ و تحریم مواد در ایام بحران البته بازدارند و . یکم باشندو بحساب معروفه از بحارین تدبیر نمایند
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یرا حرل    چون از روز چهلم بگارد و نظر نمایند بسو  قوت و نضج مرض او اگر قوت صالح باشد باکی نیست به معاودت فصرد 

طبیعت با لطف آنچه ممکن باشد و ذکر نکردم انوا  این علت را در این موضع مگر بجهت غلطی اطبرا در اسرم ایرن مررض و     

ضرور افتاد که کالم مختصر در آن بیان نمایم و اما کالم مستقصی در آن ماکور شد بعض او در علرت سرسرام و بعرض او در    

 .در حمیات بکالم اوسع و اوضح نیز ذکر خواهد یافت ضایارغما و و بعض او در علل حجاب و یا ف الجنب ذات

 صدرع مده در تقیح و جم

بدانکه لفظ تقیح در کالم اطبا برود معنی می آید یکی بر جمع ورم یعنی استحاله ماده او را تقیح و مده در هر موضع از بدن که 

و مده و این حسب را  جمهور اطباسرت   ریه است از قیحائی که میان صدر و باشد و دوم خاص در امراض صدر بر امتال  فض

یح یا مده باشد که انفجرار  قاما هر را  شیخ الرئیس تقیح عبارت از امتال  فضا  صدرست از جسم مائی خواه آن جسم مائی ت

برین تقدیر استعمال  ا صدیدیه که اجتما  یابد در آن فضا از دو جانب یا از یم جانب وی  هیابد بسو  آن و یا خلط و رطوبت نزلی

لفظ تقیح بر جمیع رطوبات خلطیه و نزلیه و یا صدیدیه غیر آن در فضا  صدر بمجاز باشد نه حقیقی مستعمل بر جمرع قریح و   

مده در آن و شار  قانون می گوید درینجا باید که محل تقیح بر هر دو معنی عام باشد که عالج هر دو درین مبحث بیان مری  

بعض اطبا با هم مترادف اند چنانچه در لغت و ایضا در لغت و نزد بعرض ایشران قریح مرده     لفظ قیح و مده نزد که بدانند یابد و 

ان تقیح دمده آنست که ماده برر  ایست که مخالطت آن با خون و یا غیر آن از اجسام غریبه نباشد و بعضی گفته اند که فرق می

و هنوز صورت خلطیه در آن باقی باشد آنرا قیح نامند و چون به حرد   حیله بسو  قرو  و اورام و جراحات چون نضج یابد مست

اسباب امتال  ماکور یا نزله است که ماده دفعه منصب گردد  بالجملهرسد که از آن صورت خلطیه منخلع گردد آنرا مده گویند 

ت روز در اکثر پس بنفث آید و یرا  بس نماید و این متقیح گردد بعد ازو یا قرو  که در ریه بهم رسد و از آن مده و صدید سیالن 

رطوباتی باشد کره  انفجار اورام نواحی صدر و این بیشتر میباشد و این یاریم پخته بو  پنیر  مثل درد  و گاه سبب این اندفا  

ان اوت و بیشرتر در سرر و سرینه ایرن کسر     تاریم ریاضت تا مدت طویل و خصوصاً ریاضت عالی مانند قر ابداناجتما  یابد در 

بسو  فضا  صدر مندفع مری شرود و پرر     هاوالرطوبات مجتمع می گردد و استحاله می یابد و مثل قسیح و صدید میگردد بعد

ق میگردد اندر به کثرت و قتل میکند و ظاهر می گردد این به ن از چهار امر خالی نباشد یا محتنمیگردد این فضا پس احوال ای

یابد  قیه میو نفث بر نمی آید و یا متعفن میگردد اندر ریه را و در سل می اندازد و یا تنآنکه نفس او را میگیرد و تنگ میگرداند 

دفا  از طریق عرق عظیم و شریان عظیم که گاه بسو  مثانه می آید از طریق حلق و یا تنقیه می یابد بانسهل  بر نفث متدارک

و یا شریان بسو  کبد می باشد پس بسو  کلیه پس بسرو    گردد و سلوک آن اوال از وریدا بول غلیظ مندفع میی  هول المدب و

مثانه و به بول مندفع می گردد و گاه بسو  معاد از کبد می آید و هر از مندفع میگردد و این هر دو محمودست یعنری در دفرع   
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ی خواهد بود که مراده  کی از امور اربعه ماکوره وقتی هست و گویند که امر تقیح مول بدین هر دو جانب امید سالمت بیشترریم ب

حاصله در فضا  صدر گاه تبخیر میگردد و متصاعد می شرود از آن بسرو       همنتقل بسو  خراج عضو  دیگر نباشد واال ماد

راس و حادث می گردد از آن گاهی اورام خلف اذنین و گاهی ورم در داخل سرو این اندک و نادر باشد و گاه من دفرع میگرردد   

ین می باشد و حادث مری شرود درینجرا خراجرات و     یدع رخو که در انجاست مثل ناحیه ثاین در موض بسو  ظاهر صدر و اکثر

ن گاهی نافا می گردد در منفا مر  و یا در منفا عرق مسمی با بهر و یا در خلل جرم حجاب و حاصل می شود در فضا  بطر 

ردد در پا خراجات و گاهی نافا نمیشود درینجا ی گشود از منافا عروق بسو  ساقین و حادث ماسفل و درین هنگام گاه نافا می

البین نفوذ می نماید و حادث می شود خراج در آن هر دو یا یکی از آن هر دو و یا بسو  غیر آنها از مواضع دیگر بلکه بسو ، ح

سرت و حکریم   و هرگاه نفوذ مینماید قنج در مر  بقی اخراج می یابد و در این هنگام کثرت آن و ضعف قوت و عمرر طبیعرت   

علو  خان می نویسند که مرد  را دیدم که مده کامله در سینه او بود و خارج گردید از امعا  او بطریرق هرر از و از مرر  بره     

طریق قی مده بسیار و هالک گردید در چند روز و گویند که چون انفجار یابد مده بسو  فوق خطر آن عظیم است و اکثر آئرل  

بول نیکوتر و آسان تر است اخراج آن و اقرب بخالصی و عافیت ست از آنکه میل نماید بسو  بطن بسل میگردد و اندفا  مده ب

و امعاد و ببر از خارج گردد و هرچند که خروج مده ببرانه نیز داللت بر خالصی و شفا  مریض می نماید اال آنکه خرروج آن از  

اقرب بخالص و عافیت بجهت آنکه درین لطیف و کثیف ماده هر خود و شوارست و بعضی گفته اند که دفا  آن ببر از نیکوتر و 

دو اخراج می یابد بخالف اند فا  آن ببول که خارج نمیشود و در آن مگر لطیف مده و بقول شیخ مشایخ هالک میگردد بیشرتر  

میگردند در اوجا  صدر در تقیح از جوانان بسبب ضعف ناحیه قلوب ایشان و ضعف قوا  آنها از دفع ماده و جوانان بیشتر هالک 

حاصرل  ایشران  و او را امر آن از مشائح بجهت شدت حس ایشان و معالم بسبب حرارت مزاج آنها ماده احد و اشرد غلیران در   

و کالم عالمات  الجنب ذاتبدان که عالمات تقیح در عالمات انتقاالت  اکنون ا  آن شدیدتر می باشدجمیشود پس التهاب و ای

و وجع ست و در اکثر  النفس ضیق  فضا  صدر از قیح ثقل سینه و سرفه خشم با بهر و اما عالمات امتال ار ماکور شده وانفج

سرفه رطب می باشد و نفس متواتر متتابع و سرعت تکلم و تحرک و برات بینی بسو  انضمام و لرزوم ترپ دقیقره مضریقه ترا      

و اشتها  طعام باطل گردد و آن سو  ست و عدم خروج استنقا و چون زمان مرض بطول انجامد ورم در پشت پا  ظاهر شود 

را با این دالئل دریافرت   عالمات اوست و بقراط گفته که قبحریم در نفث و بول و براز بعد انفجار اورام ریه و نواحی مورد نیز از 

مینماینرد و از سرعال   دتر میشود و عررق شردید   نمیکند پس دقیق میباشد و در شب زائباید کرد که از صاحبان اوحمی مفارقت 

راحت می یابند و شیء معتد به نفث نمیکنند و چشم ها غار میگردند و رخسارها سرخ و ناخن ها  دست کج و اطراف انگشتان 

گرم میشوند و در پایها او رام و بثور حادث میگردد و اشتها  طعام نمیشود و در ابدان ایشان نفاخات پیدا میگردد و هرگاه مدت 
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د این عالمات ظاهر می شود و اما عالمت جهتی که در آن مده باشد دانسته می شود و به آنکه مریض یم مرتبه تقبح طول کن

بر یم پهلو بخوابد و مرتبه دیگر بر پهلو  دیگر پس بهر پهلوئی که ثقل و انضغاط و وجع زیاده دریابد همان جانب علیل باشد 

کتان بگل سرخ در آب محلول تر کرده بر    هصه آن از جانب علیل و اگر پارچشناخته میشود از آوازنده در جرعه و خصخ ایضاو 

و گرمی و سوزش در همران   م در یم نیمه سینه باشد گرانی و تمدداگر ری ضاایسینه نهنده بر موضع ریم زودتر خشم شود و 

المات انفجار تسلیم آنست که عقرب  نیمه محسوس شود و اگر ریم در هر دو نیمه باشد اعراض نیز در هر دو جانب بود و اما ع

آن حمی تسکین یابد و اشتها  طعام در حرکت آید و نفث و نفس به سهولت آید و به آن خراجات در پهلو و نواحی آن حرادث  

خروج مده نقی سفید از نفث یا داغ یا شکاف و اما عالمات رو  آنست که ظاهر شود آثار اختناق بغیر  ایضاگردد و نوعی شود و 

یا منجر به غشی گردد سپس به موت و ایضا نفث رو  الکیفیته از جهت لون و رائحه و عالمات سل ظاهر گردد و چون  غشی

خارج شود و امام بقراط گفته که این علت دشوار است کسرانی را کره ترپ در روز     ئیه منتنهداغ کنند یا بشکافند از آن ریم حما

شود و اشتها  طعام نباشد و شکم آنها نرم باشد و آنچه اخراج یابد از مده سبز تیره انفجار از ایشان مفارقت نکند و عطش بسیار 

و نفث بلغمی زیتی بود و هرگاه این امور همگی جمع شود حال صاحب آن دشوار می باشد و اگر بعض از این هرا ظراهر گرردد    

اند که بعضری را از یراران مرن ثقلری در      بعضی از آنها سالم شوند و بعضی عطب نمایند بطول مدت و حکیم علو  خان نوشته

و حما  دقیق و سعال یابس و بحه الصوت و سقوط اشرتها  طعرام و طریش و     النفس ضیقپهلو  چپ به هم رسید با مرجع و

من دست برداشته در فصل تابستان به بلد  دیگر رفت و او را حما  صفراو  به هرم رسرید و      هغضب و بدخلقی و از معالج

مسهل آشامید و ضعیف المعده بود اسهال بهم رسید پس بعد سه ماه از ابتدا  مرض بسو  من برگشت و بعد چند  برا  دفع او

و بدبوئی و  نفث بر می آمد و آن مده در کمال رداءتروز او را قشعریره و بر دو نافض عارض شد و ریم بسیار در اسهال و قی و 

بود و هر روز ضعف زیاده میشد تا آنکه به شب چهارم او را غشی افتاد و بعد دو  بالوان مختلفه و منکره بود و سه روز بدین حال

ساعت با فاقه آمد و روز پنجم وفات یافت و من مطلع بودم که نجات نخواهد یافت بجهت عالمات عطب که بقراط ذکر نموده 

شخصی در یم ساعت قریب بدو من جغیر و شیخ الرئیس فرموده که گاه متقیح نفث می نماید مده بسیار چنانچه من دیدم که 

ریم انداخت و جالینوس مشاهده کرده که شخصی متقیح هر روز قریب پنجاه اوقیه مده قاف می نمود و فاضل گیالنی نوشرته  

که در هند شخصی را دیدم که ورم عظیم در حجاب او بود بعده ورم منفجر شد و در روز اول چند رطل ریم سفید از دهن و هر 

و چشم او برآمد و روز دوم و سوم نیز قریب بمقدار او خارج گردید بعد از آن هر روز قریب دو سه رطل بر می آمد و از  دو گوش

چشم کم شده و از دهن و بینی و گوش بدستور بود و این حالت زیاده از سه ماه ماند پس اندک اندک تخفیف یافرت ترا آنکره    

ت شش ماه بود و اما عالمت مفرقه میان مده و بلغم رسوب مده نفث در آب بعد یرم  بالتمام زائل گشت و به قامی تام او تا مد
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اما عالمت انتقال تقیح بسو  ساعت و نتن او بر آتش ست بخالف بلغم که بر آب طافی می ماند و بر آتش بو  بد نمی دهد و 

در شب و کجی ناخن ها و ترسریم از  ودت رنگ ست و کشیدن جلد پیشانی و گردن و لزوم گرمی انگشتان و زیادتی تپ سل ک

و غیرره   الریره  ذاتو  الجنرب  ذاتورام ا رهرگاه د: عالج چشم ها مع سفید  و زرد  و دیگر عالمات که در باب سل ماکور شد

و ثقل صدر و شدت مرجع و مدت تپ و مانند آن ظاهر شود بایرد   النفس ضیقاورام نواحی صدر عالمات جمع مده و تقیح مثل 

ت را برا اشریا  منضرجه    و حقنه و مسمل اگر بدن نقی نباشد و تدبیر ورم کما ینبغی نکرده باشند طبیع بفصد قیه بدنکه بعد تن

اسفنج گرم نموده تنها و یا بزیت گرم آلوده و تضمید نمایند و اگر معونت بکمادات و ضمادات باشد مثالً تکمید باج اعانت بر انض

دیان هر دو مطبوخ و یا آرد جو و فلم البطم و خرما و انجیر خشم در شراب شیرین بمثل ضماد متخا از برگ کرنب و برگ با

زد گشرادن ورم نیرز   سفید مثل عصیده پخته و اگر قو  تر خواهند بسر گین کبوتر و نطرون تقویت دهنده این تقویت در آخر ن

ضج است و اگرر مراده   منو انجیر مطبوخ نیز ب بزرکتان و خطمی و آرد باقال و کرنضماد متخا از حلبه و  ایضا صالحیت دارد و

آرد  قو  الغلیظ باشد علم و خرء حمام و نطرون و مانند آن افزایند و این ضماد نیز منضج خراجات و دبیالت صدرست بگیرنرد 

اط نرگس چهار درهم علرم االنبر  رم آرد باقال خطمی مغز تخم بید انجیر هر واحد شش درم پیاز حلبه و بزرکتان هر واحد ده د

رم روغن سوسن روغن نرگس روغن بنفشه هر واحد ده درم ادویه کوفتنی را کوفته و علم را به روغن گداخته ادویره بره   پنج د

آن حل کرده ضماد نمایند که این منضج اورام غلیظ الماده بطی النفج است و یا بگیرند خمیر و پیاز نرگس سوده هر واحد یرم  

زو پنج خطمی تخم هر واحد جزو باریم کوفته و در آب طبخ انجیر مصفی آمیخته بر موضع کتان هر واحد نیم ج جز و حلبه بزر

ضماد کنند که این نضج جید می نماید باید که ضماد را بر گرمی خود بداند بتکمید موضع از باال  ضماد و یرا بحیلره دیگرر و    

وبات نافعه ماء العسل است و اگر حرارت بسیار باشد مراء  بیمار را بفرمایند که قبل از وقت انفجار بر پهلو  ورم بچسبد و از مشر

ا آب یر  همقشر نیمکوفتر  السوس اصلها و یا ماء الشعیر مطبوخ بمزاج به آب تنالشعیر به اندکی عسل و یا ماء العسل رقیق کثیر ال

مغز به تخم نیارین از  طبخ انجیر یا حریره متخا از انجیر و آرد جو بدهند و این قرص منضج ست بگیرند و تخم خطمی و خب

الملم بنفشه کتیرا ادویه کوفته بیخته بلعاب برزر کتران سرشرته     الکلیل خردفقا  ا السوس رب زه مغز تخم کدومغز به تخم خرپ

اقراص سازند و به آب انجیر یا ماء الشعیر به اندک عسل بدهند و اگر حرارت قو  تر نباشد و قوت قو  بود مطبوخ زوفا که در 

و انجیر و عسل پخته باشند بیاشامند و اگر این ادویه در مراء الشرعیر بپزنرد     السوس اصلخشم و حاشا و فراسیون و  آن زوفا 

مقشرر   السروس  اصرل  پرسیاوشانصواب باشد و یا این طبیخ زوفا بدهند عناب بست عدد سپستان سی عدد انجیر سفید ده عدد 

م سه درم حلبه بزر کتان هریم سه درم بیخ سوسن حاشا فراسیون از  هریبنفشه هریم چهار درم تخم خطمی خب نیمکوفته

م رطل آید صاف نموده هر روز ی  هیم سه درم زوفا چهار درم مویز منقی بست درم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا ب هر
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ست و اگر آنرا در ماء الشعیر ا روغن بادام شیرین یکدرم بنوشند و خرما درین وقت و بعد اونیکوی  هاز آن چهل درم بروغن چلغوز

هر واحرد هفرت درم   یا در مطبوخ زوفا بپزند بهتر باشد و شربت فراسیون بغایت نافع و این لعوق نیز مفید بگیرند حلب بزر کتان 

 بسرشند و لعوق حب الصنوبر نیز منضرج نجره هر واحد سه درم باریم سائیده بطیخ انجیر سفید و روغن پسته آرد کرسنه تخم ا

ال بکار برند و اما اغایه ایشان وقت صعود نان به آب یا بماء العسل تر نموده و گر حبوب و لعوقات ماکور در باب سعو دی است

بیضه نیمرشت و حریره ها  رقیق مرتب از آرد جو و نخود و باقال به روغن بادام و شکر و عسل باشد و نقل مغز چلغوزه و بادام 

آید و نضج تمام گردد واجب است که اعانت بر انفجرار نماینرد کره تررک او بررا  مرریض       وقت انفجار  چونشیرین مناسب و 

ان دارند تا دود به گلو فرو رود و به لبنی دود کنند و دهان گشاده برصعوبت است و تدبیر کشادن ورم اینست که در حلق ایشان 

نمایند و دادن مشرویطوس و تریاق در بین وقرت  مده قویه ماکوره ه ماکور شد می نوشند و اعانت با ضمطبوخ زوفا  قومی ک

نافع اگر تپ گرم و مریض الغر نباشد و ماهی شور خورانند و از ایارج فیقرا و شحم حنظل حب ساخته شب وقت خواب در دهن 

رسی نشانند حسب قوقا یا وقت خواب بخورانند و گاهی نفع میکند اینکه مریض را بر ک ضایادارند تا آب او بتدریج در گلو رود و 

ع ست و حلتیست در شیر حل کرده دهند و نفرع  ء العسل نافن بماکرسی را سخت بجنبانند و دادن حزو و کتف ها  او بگیرند و

انفجرار نماینرد    هی امر می کنند بقی بعد عشا چرون اراده را انفجار باشد و گا   همیکند در آن خواب بر پهلو  صحیح چون اراد

گرردد  که بساست که مورث انفجار عظیم بیم دفع می گردد و اکثر اختناق آرد و چون منفجرر ن ولیکن درین خطرست جهت آن

مده انفجار یافت و سیالن نمود  چونمایند اگر ریم سفید صاف خارج گردید نجات می یابد واال فالو البدست از داغ پس نظر ن

اهد شد این هنگام واجب است کره  هل روز پاک خوو دانست طبیب که مده کم یا معتدل گردید و ممکن است که به نفث در چ

عسرل و   بشربتسوسن  و بیخ السوس اصلن مثل طبیخ زوفا بیه جالیه غساله منقیه در ابتدا  ظهور نفث استعمال نمایند و آودا

رسرنه نیرز   رد کهرا و در آن آ  آرد نخود و ماننرد آن از آرد است و حریره با  ماکوره متخاه بلعسل او طبیخ فراسیون بماء کرنب

منقیه نافعه درین وقت لعوق گرسنه و لعوق عنصل ست و اما ادویه مفرده که آن مهارت ایشان انرد مثرل    داخل کنند و از ادویه

خه یلخردل و حرف و جاو شیر و قسط و س فلفل وفلفل سفید و سیاه و دار مدحرج در و سنه و پنج سوسن و رزاوند طویلآرد گر

المنفعره دریرن   جع بسیار باشد و از ادویه شدید گر ویاج می شود به آمیختن قدر  از مخدرات ال سست و بساست که احتو سنب

ترر  و ضمادات و تکمیدات به اسفنج و خرقره   اشربه اءیامهات نافعه است درین وقت که اشیون است و این ادویه از باب اسقورد

ین و غار باشد و رداینها روغن سوسن و نرگس و بابونه و ناهان سازند و روغنی که درین داخل نمایند برا  اخا قوت نموده و او

داخرل مری    طاط و بساست که در آن روغن بنفشه بحسب حال و وقت داخل کرده میشود و اکثر در این اوهاننزد انحخصوصاً 

که عمده فوائد آنهرا   ن از ادویهرطب و حلبه و برگ غار و مقل دهند آو فقا  اذخروز و فا   نمایند مثل راتیانج و شحوم و بارزد
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 سخین ننمایند تا قوت ضعیف نگرردد  تعزیه و الزاق و الحام مع تسخین اندکی برا  تحلیل باشد و اگر تپ قو  باشد افراط در ت

 و عاجز آید از نفث و باید که مبادرت نمایند تدبیر اخراج قیح بعد انفجار در ایامی که علیل و ران خفت دریابد و سوءمزاجسبب ب

ریابند که در سینه ماده بسیار است که در چهل روز و کمتر از آن تنقیه نیابد بلکه در سرل انردازد پرس ال بدسرت از داغ     د چون

العسل بشویند و اعانت جراب او   و اخراج آن اندک اندک کند و بماء باریم که سوراخ درصد ربان کرده شود تا نشف مده   هبال

مرده اسرت از   نگام داغ دریابند جهتی که در آن وجه بالتحام آن گردند و الزم است که هابد متی هبسو  خارج نمایند و چون تنقی

آواز قیح و غیر آن که در عالمات ماکور شد و یا بیشتر بشکافند به نحو  که مده اخراج یابد و داغ ندهند و هر روز مقدار اندک 

شی و موت ست بسبب کثرت اسرتفراغ رو  حیروانی و اگرر    اخراج بسیار یابد که در آن خوف غ م دفعهی هریم بگیرند نه آنکه ب

اف هر دو بعمل آرند مضائقه نیسرت و منفعرت   ا در آتش سرخ کرده باشند داغ و شگداغ که بصورت مضع حاد باشد و آنر   هبال

مده قریب داغ و شگاف هر دو حاصل گردد و چون این صنع امر خطیرست باید که مباشر او واقف به تشریح باشد تا اگر موضع 

از موقع داغ و شکاف باشد و خوف امر دیگر هم نباشد بر آن جسارت نماید و اال ترک سازد و در هنگام داغ یا شکاف الزم است 

از حفظ قوت بخورانیدن گوشت و غاا  معتدل القوه نه بسیار لطیف نه غلیظ و التفات بسو  تپ نمایند زیرا که ترا مرده براقی    

اخراج یافت حمی انقال  پایرد و هرگاه علیل بر نفث مده و یا بر آنکه عالج از داغ کرده شود قروت  ست تپ زوال نیابد و چون 

 الجنرب  ذاتبه اسبابی که در  و اکثر اتفاق می شود که قبل او نضج تام یابد المحاله حمی زائل می گردد به سبب زوال سبب او

رجو   الدم نفثم بر می آید درین هنگام زود فصد کنند و بعالج گردد و از آن خون صرف یا مده خا مسطور شده ورم منفجر می

و  پرسیاوشاننمایند از استعمال مشروبات و ضماوات نافعه و از مشترکات ضماد مرهم که نب و ماء العسل نسخه اهرن و ضماد 

انضراج و تحلیرل و    زوفا  خشم انجره و زراوند مد حرج ست که با عسل ضماد سازند و وجه اشتراک اینها آنسرت کره میران   

حکیم علو  خان نوشته اند که زنی سی و پرنج سراله را    اقوال بعض حااقاومال بوسیله جال جامع اند  ترقیق و غسل و جال و

شار  برود و بره   و نبض او عظیم من النفس ضیققو  و  خشم و تپ   هوجع شدید در جانب راست سینه به هم رسیده با سرف

نمودم و مطبوخ عناب سپسرتان گرل بنفشره     باسلیقپهلو  او ورم حار یا خراج حادث شده فصد  من رجو  آورد دریافتم که در

ل او و منفجر گردید و ریم بسریار در برو  جو مقشر کوفته با شربت بنفشه خورانیدم و در روز هفتم ورم ا پرسیاوشان السوس اصل

می شد و من هر روز او را جالیات و ملطفات ضعیفه و مدرات اخراج یافت و تا هفدهم مده هر روز به مقدار دو اوقیه با بول خارج 

بول مانند ماء الشعیر با عسل و شیره خیارین و شیره تخم خرپزه و صمغ عربی و کتیرا با اندکی زوفرا  خشرم میردادم و بعرد     

اوصاف گردیده نفث مده هفته هم از ابتدا  مرض اسهال مدهی او را بهم رسید و تا هفت روز ماند لیکن بعد اسهال مده قاروره 

خ زوفا به نسخه ثابت او زائل شد و من آن ایام به او ملطفات مده و منقیات آن با مزلقات میخورانیدم و یم روز در میان با مطبو
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محلول و روغن بادام شیرین میدادم پس صحت یافت باذن خدا  عزوجل می گویند کره عرالج مرده     خیارشنبربن قره فلوس 

ه عالج نفث المعده نمایند به استعمال ملطفات که در بحث آن سطورشد و یا به هر تلطیف مرده بره مطبروخ    محتقنه و درصد ب

هریم هفت ماشه مویر صنعتی یم توله سپستان چهل عردد جوشرانیده    پرسیاوشان السوس اصلانجیر پنج عدد زوفا  خشم 

ه اضافه نموده بنوشند و چون ماده تلطیف پرایر و پرس   صاف نموده کتیرا سه ماشه روغن بادام یم توله و شکر طبرز و سه تول

راه بول برآیرد ادویره مردره و مقرو  کلیره و مثانره       ر عسرالنفس گفته شد بعمل آرند و بنگرند اگر ریم بنچه دآن اجهت اخراج 

دو راه برآید و ایرن نرادر    ران باشد و اگر از هر ویه مقو  امعادازند که ادباید از بیرون آید به مسهالت پرد استعمال نمایند و اگر

ت موجود باشد و این علت عسررالبرء  بود پس گاهی به ادرار و گاهی به اسهال کوشند و یا چیزهائی دهند که در آن هر دو صف

ادرار و اسرهال اسرت و از    راحب یاقوت احمر گوید که مخاراج احتباس مده و درصرد ست اال ماشاءاهلل کاانی اسرار االطباء و ص

ه انیسون گل سرخ هر واحد دو درم کوفته بیخته قررص  هر واحد یم درم حلبه اینست که زراوند صبل السوس فلفل یدادویه ج

م درم بطبیخ بیخ بادیان و کرفس بدهند و بعضی گفته اند شخصی که در سینه او ریم باشد باید کره اجتنراب نمایرد از    ی هساخت

العسرل قری   ناول آن افتد باید کره بماء کاهو اختناق می آورد و اگر اتفاق تخوردن کاهو و نیاشامد شیره تخم آنرا به جهت آنکه 

رام نواحی صدر ردد بیاشامد و گویند که هرگاه اوکنند و بعد از آن طبیخ زوفا و مانند آن آنچه باعث سهولت اخراج نفث و جال گ

انجامد و قوت ضعیف بود  الریه ااتند و باگر ورم ریم ک ضایاریم کند و عقب آن خفت او ننماید مریض عنقریب هالک گردد و 

مده حه از ماء العسل و شربت زوفا و اضد که متقدمین تدابیر منضجه و مفتگوی جرجانیو عالمت رو  ظاهر شود و هالک گردد 

گفته کره  ا و تریاق کبیر و مشرو ویطوس بعد از هفت روز استعمال نموده اند و بوعلی سینا ثاناسیآ مثل و لعوقات و معاجین کباء

کره حراذق    بری یگردد تدارک او تواند کرد امرا طب این طریق نیکوست لیکن طبیب حاذق و سلوک او شاید چه اگر حالی نو پیدا 

نباشد او را سلوک این طریق نشاید مگر به احتیاط تمام تا حرارت و آماس زیاده نشرود و علرت مضراعف نگرردد و هرگراه ورم      

او همانست که در ر خویشتن خفتی یابد جهد باید کرد تا ریم برآید و سینه پاک گردد و تدبیر بکشاید و ریم آمدن گیرد و بیمار د

گاشت و هم او گوید که چون ورم بکشاید حریره با از آرد باقال و کرسنه و نخود و خندروس سرازند و  بلغمی  عالج سرفه و ربو

وق کرنب که مغز پنبه دانه در آن سرشته باشند جرالی  و لعقت موافق ست سینه را پاک کند یا عسل بدهند و ماء العسل وزین و

ال ست خشخاش و بزر البنج برا  منع سعدر چون پومخقو  ست و لعوق اسقیل با شیر خر نافع و گاهی به این لعوقات چیز  

یم ره اگر ببیند که ربعد تدابیر ماکومی افزایند و ایضا حکیم ممدو  امتال  فضا  صدر از قیح را ذات الصدر نامیده و گفته که 

دفع خواهد شد ادویه مدره خورانند و اگر دانند که به اسهال دفع خواهد شد دارو با  مسهل دهند تا زودترر دفرع شرود و     رراباد

گوید که گاهی محتقن می شود مده درصد یا از ورم  ابوسهلادویه مدر و مسهل هر دو موافق مزاج و عمر و فضل و سال باید و 
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صدر مثل حجاب یا عضالت کره تحرت اضرال  سرت      بعض عضلفضا  صدر منفجر گردد و یا از خراج که در  ریه که بسو 

خارج شود و معالجه می نمایند بدانچه منضبح و ملطف است و این چنانست که ضماد نمایند به آرد جو که به آن قدر  از انجیر 

لوط کرده باشند و گرم کرده بر عضرو نهنرد و براال  آن    مطبوخ و اندک از علم البطم و سرگین کبوتر و نطرون و خطمی مخ

تکمید به اسفنج نمایند تا حفظ گرمی ضماد نماید و اگر نضج نیابد ماء الشعیر به اندک عسل یا حریره متخا از آب انجیرر و آرد  

انجیر و عسل بنوشند  جو بیاشامند و اگر قوت مریض قو  باشد و تپ نبود یا حمی ضعیف باشد طبیخ زوفا و حاشا و فراسیون و

و حاشا و لبنی تبخیر نمایند و دهن بر بخارا و بکشایند و نه قی استعمال نمایند و نه مسهل و هرگراه نفرث شررو      زوفاب ایضاو 

احسا  مستخا از آب سربوس و  کند اعانت آن نمایند به آشامیدن طبیخ زوفا بعسل یا بیخ فراسیون و بیخ سوسن بماء العسل و 

و انردکی   السروس  اصرل ن بادام و یا از آرد جو و عسل بخورند و اگر نفث دشوار گردد و ماء العسل بیاشامند و قدر  روغ فایند و

آمیخته استعمال نمایند و یا حب که سنه را مقشر  او فاین السوس ربنشاسته در آن آمیخته دائم بلیسند و کنجد بکوبند و در آن 

داخل کرده بخورند و این لعوق استعمال کنند بگیرند  ایحریره بسازند و قدر  شهد یا فانازه کرده سائیده به روغن بادام و شیر ت

ماحب الصنوبر کبار و صغار و بادام شیرین و تلخ و بزر کتان و اندک بریان نمایند و نشاسته و آرد گرسنه اجزاء مساو  عنصرل  

 اسرینه ر  قبرل از طعرام و بعرد او اسرتعمال نماینرد و     مشو  نصف جزو فلفل نصب جزو کوفته بیخته در عسل مقوم بیامیزند و 

و کنجد ضماد کنند و چون مرض به انحطاط آید باید کره قبروطری مروم مصرفی و روغرن حرب الفرار         السوس اصلخطمی و ب

اگرر بردن    جعون مشرویطوئن افضل ازین تریاق الدفاء سرت استعمال کنند و نافع ترین اشیاء در تنقیه مواد محتبسه در صدر س

ن امر مؤل روزست و اگر از آن تجاوز کند و پاک نگردد در اکثر احوال چه غر نباشد و مقدار تنقیه بدن بنفث از این ماده صدرال

 .سل می گرددب

 تقلص حجاب

د  که حال انسان چنران گرردد کره گویرا     و صدر یعنی غشا  آن بسو  باال بح عبارتست از کشیدن حجاب مستبطن اضال 

  از اطبرا  متقردمین غیرر از    خود را و این علت غریبره اسرت کره احرد     ه خم شود و جمع نماید شانهب ست و نتواند کمنتص

ذکر نکرده و ازو بعض حرانین و صفوان بن قیس اندلیسی از یونانی بعربی نقل نموده و تقلص او بجهت فرط حررارت   جیحانس

فوق ست و او تار و اعصاب و حجب همه بسرو    و فنا  رطوبت ست و بخااب او بسو  باال بجهت بودن اصل و نسبت آن از

اصل خو و متقلص میشوند و بساست که درین مرض مختل گردد عقل بجهت مشارکت ایرن غشرا و اتصرال ایرن بره حجراب       

و اگر این مدتی همچنان براقی   و بیشتر زائل می گردد و عقل دفعه معترض که و یا فرغما نامند و مشارکت آن به حجاب دماغ

د  مسخل نگردد و مهلم ست و از خواص عالمت این علت آنست که مریض نمی تواند که زبان را از دهان برآورد ماند و بزو
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حاد می باشد بالجمله سبب و عالمت و عالج این مرض همانست که به تبع سید جرجانی در تقلص النفس مسطور  و قاروده او

تنقیه بدن بدوار فصد نمایند اگر احتیاج او باشد  :عالج میگردد شد و اینجا عالجش حسب بیان طبر  و حکیم علو  خان مرقوم

و مانعی نبود و ماء الشعیر الزم گیرند و اگر تپ شدید نباشد پاچه بزغاله با جو مقشر کوفته با آب شیرین در تنور بپزند ترا مهررا   

متخا از موم و روغن بنفشه  شد بقیروطیگردد و مرقه آن بنوشند و کشم آن بخورند و تمریخ صدر نمایند اگر التهاب شدید نبا

آب جراده کدو و لعاب بزر قطونا و آب عصی الراعی و آب هندوانه و اگر التهاب و تپ شدید باشد قیروطی که در که تسقیه آن ب

می در سر به آن روغن باشد استعمال ننمایند بلکه اقتصار کنند بر پارچه در آبها  کوره تر کرده و اگر به آن صدا  نباشد و نه گر

ایند و چون طبیعت روغن بنفشه و روغن کدو و روغن طلع و روغن بید خوشبو و شیاف ابیض محلول در شیر دختران سعوط نم

یرر بررگ عصری    م کرف کب یر  هند بگیرند جو مقشر کوفتب در اسافل دریابد این حقنه بعمل آراو معتقل و محتبس باشید یا لیس

دسته سپستان یم کف و همه را در آب بجوشانند تا مهرا گردد و مثرل حریرره شرود     الراعی یم دسته بزرگ برگ خباز  یم

کصدم آنرا بگیرند و در هاون انداخته با سفید  سه بیضه و پانزده درم روغن بنفشه حل سازند حتی که مختلط ی هپس صاف نمود

مام و گردن نمایند و از جما  و ریاضت و رفتار گردد بدان حقنه نمایند همچنان سر و بدن آنکه گرم کنند و تمریخ صدر و فقار ت

در آفتاب منع کنند و آبزن به آب نیمگرم نمایند اگر تپ شدید نباشد و نه انحالل طبیعت که بسیار نیکوسرت مگرر آنکره قروت     

گردن به معتمدالمولم می نویسند که مرد جوان را مرجع شدید در پهلو  راست تا به جانب مثانه و چنبر  حکیمضعیف باشد و 

هم رسید و نبض اوممتلی عظم و معتاد به قصد و از مدت مدید فصد نکرده بود او را امر بفصد و اخراج خون بقدر و ثلث رطرل  

نمودم درد او قدر  تسکین یافت به حد  که توانست نشست و با یاران خود از آخر روز تا ربع شب صحبت داشت و نماز مغرب 

ا فاقره آمرد و جمرع    ی هز گاشتن ربع شب غشی عظیم بر آن واقع شد و تا نیم شب امتداد نموده بعدعشا ایستاده ادا نمود و بعد ا

شدید در پهلو از ابتدا  عظام قص و فقرات محاذ  آن تا چنبر گردن احساس نمود به حد  که نتوانست که بر پهلو بخوابرد و  

ن قلب او را غشی در روز  چند مرتبه طرار  میگشرت و   بر پشت افتاده بود و سرد  بسیار در اطراف و تپ و اضطراب و خفقا

من متوجه کتب قوم گردیدم ماکور این ندیدم مگر در کتاب ارجیحانس و گمان نمودم که او را علت تقلص بعضی اغشیه صدر 

و گرالب و   مغز تخم کدو و شربت نیلروفر    هو تمدید آن به سبب حرارت حادث گشته و خورانیدم او را اول لعاب بهدانه با شیر

با شربت نیلوفر به  عرق بیدمشم و بر معده او ثقل نموده و وجع او زیاده گردید روز دیگر عرق نیلوفر و بیدمشم و عرق کاسنی

ی که در آن عناب و اسفاناخ و کدو جوشانیده صاف کرده و مطیب به روغن بادام نموده باشرند تغایره نمرودم و برر     او دادم و بآب

گل ارمنی به اندکی کرافور و  و صندلین و  ش بار و رطب و شیاف با میشا و حضضتف خرقه به آب حشایسینه و میان هر دو ک

مرروق هرر دو بره     الثعلرب  عنبدر آب کاسنی و عروق و آب  خیارشنبرانیدم و هفتده درم فلوس تر نموده ضماد کن وانیاقدر  فا
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هرا   کرانور  بره آب   طباشریر یازدهم قررص  رانیدم و بعد از روغن بادام داخل نموده خو یکمثقالمقدار و ثلث رطل حل کرده و 

ماکوره دادم و بر سینه و فقرات ضماد ماکور به اندکی روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخم کردو ضرماد نمرودم و در روز    

بحران بود ادرار بسیار  چهارم بحران واقع شد و او را بول بسیار روز و شب از بست مرتبه زیاد نمود و در روز هفتدهم نیز که روز

 یکمثقرال و شریر خشرت و گلقنرد و     خیارشنبرنمود و من سیاه ماکوره را به او میخورانیدم و بعد از هفتدهم آب نقو  فوا که با 

روغن بنفشه بادام خورانیدم و مرض او زائل گردید و شفا یافت باذن اهلل تعالی و دانستم که آنچه ارجیحانس نوشته درست ست 

 .من بحمداهلل تعالی و توفیقه مطابق به قوانین کلیه آمده و تشخیص

 جمود الصدر

اثف و منقبض گردد و در آنها نوعی از تمد و جب و ریه سر دو متککه آنرا بره الصدر نیز نامند مرضی ست که عضالت صدر و ح

ده گردد و صاحب او مضطر شود به آن تنگ و کشی ی منسبط و منقبض نتوانند شد و نفسبهمرسد و بدان سبب بر مجرا  طبیع

به آنکه راست بنشیند و سینه و گردن خود را بسو  باال بکشد و نتواند که سینه را به پس و پریش خرم کنرد و اراده حرکرت و     

قلب و جمود فعه هالک میگرداند به سبب رسیدن سرد  ریه بحالتی شبیه به شرق و غصه بهم رسد و بساست که این مرض د

 الردم  نفرث ها  سینه به آن شکافته مری گرردد و   گی از رگبه جهت عدم تنفس و احتراق رو  و فنا  آن گاه رحاد غریز  و یا 

حادث می شود و سبب این مرض رسیدن سرد  است به سینه از مصادفت هوا  سرد یا وقو  برف بر آن یا نوشیدن آب بسیار 

در وقت گداز  قاسرنج و یا رسیدن دخان اسرب و لعین و گاهی این مرض از خوردن افیوسرد یا نشستن و غوطه خوردن ران و 

و حل آن بهم میرسد و عالمتش وجود سبب یا تقدیم آن و انجماد و سرد  سینه است و انتصراب نفرس و صرغر آن و بطرو      

مده بهر گرمی سینه اش به و معاجین و ادهان و ض :عالجنبض و سفید  و غلط بول و برو اطراف می باشد که غشی پدید آید 

ر و عرود و امثرال آن و   اولره و جرد  ا هیل و قرنفل و بسباسه دهند و طیخ دارچینی و قاقو حاره استعمال نمایند مثالً ماء العسل ب

سره   جندبیدسرتر م توله همراه عرق عنبر نه توله دهند و یا ی  هیطوس و تریاق نیز کثیرالنفع ست و معجون فالسفتناول مشروو

نران   سباسه هریم دو ماشه در جوارش جالینوس یم توله آمیخته و غاا شوربا  مرغ با و بواجوزماشه در عسل یم توله و یا 

ا در دهن دارند و اگر قوت مساعد کند تنقیه بدن با یارجرات کبرار کننرد و در    ب ماءالعسل نوشانند و مدام جوزبودهند و عوض آ

بمالند و بنران گررم و جراورس و     کاا روغن بابونه و نفطشه حل کرده بر سینه بمالند و روغن قسط و سوسن ضد بیدستر سه ما

 نجنکشرت و رمی جوزبوا هریم توله برگ نیب و فبادیان رو الثعلب عنبکلیل الملم پارچه گرم کرده تکمید نمایند، و یا بابونه ا

سرنتین و  حلتیرت و اف سداب وصعتر و پودینره و  سازند و  کرده در مثانه گاو انداخته تکمید افیتمون هند  هریم نه توله جوش

ا ماء ی هبیدستر کوفته بیخته با عسل و روغن گردگان آمیخته بر سینه ضماد نمایند و قدر  حلتیت در شراب کهنندط تلخ و جقس
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یش گرم تکمید کردن بغایت مفیدست و به آب گرم یا به آب مطبوخ حشا العسل یا عرقیات گرم حل کرده جرعه جرعه نوشیدن

الیمت از دست بمالند پس بر آن آب گرم بریزند و به پارچره پراک   سان بدین نحو که اول سینه را بمن بلو تمریخ سینه به روغ

نموده روغن بلسان بمالند نفع بین می نماید و اکثر همانوقت مرض زائل می گردد و از رسیدن سرد  محافظت نمایند و چرون  

مساو  یا بحسب اقتضرا  را  طبیرب    الطیب سنبلمصطکی  اندک تنفس نماید بابونه اکلیل الملم حلبه تخم کرفس انیسون

احتیاج مراده نبضرج محتراج    کوفته بیخته در روغن خلوق یعنی زعفران و روغن بان حل کرده بر سینه ضماد نمایند و گاه وقت 

قرول طبرر    بلغری در   رطوبات کثیر می گردند و چون بقیه مرض باقی مانده انحالل نیابد بحقنه حاده که در عالج ربرو  بنفث

حادث از سررد  نماینرد و بایرد کره در      الدم نفثبهم رسد معالجه او بعالج  الدم نفثماکور شد حقنه نمایند و اگر از این مرض 

ض الصردر و الریره   عالج این مرض مهلت رواندارند که گاهی دفعه پالک می کند کما ذکر و اهاهنا فلنختم الکرالم فری امررا   

 .هبحسن توفیق رب البری

 قلب امراض

اذنری القلرب و   و ورم قلب و  ةًلب و خفقان و غشی و سقوط قوت دفعقالو وجع  سوءمزاج یعنی دل و آن نوزده مرض ست یعنی

ه و علت دخانیه و الرطوب لب و تقشر قلب و قاف قلب و احتواءالق ضغطمتال  غالف قلب و زوال عظمین و ورم غشا  قلب و ا

 .دبه هم رسغصب ا از قلب در حالتی که از قلب و انقطا  غا سوءتنفسجاب القلب و 

ست و مبداء حیرات و  ال رئیس مطلق و اشرف اعضا  بدن و اول منبع و معدن روحی است که آن مالک انتظام امور بدنی و د

اوال  عضویست که نفس ناطقه بدان تعلق می گیرد بلکه تعلق او بسائر اعضاء بواسطه تعلرق او بره قلرب     ست وارو  حیوانی 

ر اعضا  رئیسه است بجهت آنکه قوام جمیع بدن و اعتدال ریاست سائ و بقول صاحب حاو  ریاست قلب اجل و اشرف ازست 

جمیع  ب معدن آنهاست و قوت حیوانیه معدآن به اعتدال رو  حیوانی است که عامل آن قوت حیوانیه و حرارت غریزیه بود و قل

و آن اصل قوتی ست که حادث می گردد در رو  هرگاه پیدا می شرود رو  از   ستاقوا  بدنیه از قوا  نفسانیه و قوا  طبیعیه 

طالیس گفته قلب اول عضویست که در بدن به حرکت می آید در حین تعلق حیات و آخر عضویست کره   لطافت اشبا  و ارسطا

عرل آن انبسراط و انقبراض    ست یکی قوت فاعله کره ف ااز حرکت باز می ماند هنگام وفات و بدانند که نفس حیوانی را دو قوت 

و غم و خجل و این انفعاالت عارض می گردد رو  قلبی را و قلرب متحمرل    ب و فر  و خوفضنزد غست و دوم قوت منفعله ا

نمی گردد آفتی را که تحمل آن سائر اعضا  دیگر می کنند و در آن مرض متمکن نمیشود بحد  که گویند ورم قلرب انضراج   

رافت و جاللت ریاست اوست و قلت احتمال آن آفت را به سبب بودنش محل حیات و بیان آنکه او نمی یابد اصال و این سبب ش
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آن نتوان کررد بره سربب     معدن حرارت غریز  است این است که اگر قلب حیوان بشکافند و دست در آن داخل نمایند صبر بر

اعتدال مرزاج قلرب و حفرظ آن از     د به حفاظتهرگاه امر چنین باشد سزاوار است که کل عنایت مصروف باش، و اشدت حرارت 

 .و غیر آن سوءمزاج

حرارت قلب او کم است سببش آن است که  آن جبن و خائف بود مثل خرگوش و ایلو حیوانی که قلب او بزرگ باشد و باوجود 

د و بررا  طلرب   ر شیء بزرگ یعنی فضا  قلب او منتشر می گردید و قلب را خوب گرم نمری گردانر    بران دامر که نزد ورود

آن است که حررارت   ، مقاومت به خارج منبسط نمی گردد و حیوانی که قلب او کوچم بود و معالم جر  و شجا  باشد سبب

این حرارت در مکران   ضایادر قلب او بسیارست و بدان جهت باعث بسط رو  و بروز او برا  مقاومت و قهر و غلبه می گردد و 

و قو  در اجتما  می گردد و سبب بسط رو  و بروز او می شود ولیکن اکثر حیوانراتی   ن ست و بدان سبب مشتدکوچم محتق

و متحمل الم و درم و جراحرت نمری گرردد و    خود فت اسبب شرقلب بکه جر  اند قلب آنها بزرگ و رو  نیز بسیار می باشد و 

می شود  از آفاقی که در سائر اعضا  او یافته بلکه مصاحب آنها موت می باشد و لهاا حیوانی که ذبح کنند نمی یابند در قلب او

در قلب بعض حیوانات کبیر الجثه خصوصاً نر گاوان استخوان شبیه به غضروف یافته مری شرود و اسرتخوان بزرگترر و      و گاهی

ضله زیاده در صالبت در قلب فیل می یابند و گاهی دل بعض بوزنگان و خروسان دور یافته اند و خطا کرده کسی که قلب را ع

و  ائرد  است و حرکت عضله اراد  و شیخ دگمان نموده و به چند قلب مشابه ترین اعضاست بعضله لیکن حرکت قلب غیر ارا

دستورالعجائب نوشته که گاه به ندرت در بعض حیوانات قلب و به جانب راست و کبد در جانب چپ یافته می شود و از نشان  در

دا کنند تا زمانی حرکت می کند و بدانند که امراض عرارض بره قلرب بعضری از آن     قوت حیات قلب است که چون از حیوان ج

عارض می شود به جرم او یا به رطوبت او ما به اروا   را قلباشد مثل حمیات بجهت آنکه حمی اول آنست که عام بسائر بدن ب

را که آفات و اعراض او قلب را عارض نمری  او بعد از آن در سر بدن منتشر می گردد و این او را امراض قلب شمار نمی کنند زی

کرده اند و بعضی از امراض قلب آنست که عام بسائر بدن نباشد بلکره آفرات   نذکر  هاا شیخ و غیره آنرا از امراض قلبشوند و ل

مری  الزم آن باشرد لریکن    ور آفات در بدن مثالً ضعف و کسل و نحافتکل یا اکثر او قلب را تنها عارض گردند هرچند که ظه

میات که اشتعا  عارض با عضا  محموم ترابع  شود چنانچه در حباشد ظهور این اعراض تابع آنچه در اعضا  دیگر حادث می 

رسد بهمشدت تسخن قلب می باشد و لهاا گاه اشتعال اعضا  ظاهره اندک با شدت سخن قلب باشد چنانچه در حمیات و بائیه 

چون قوت قو  باشد و امراض عارض به قلب فاصله بعضی از آن سود مرزاج   رسدبعکس این باشد چنانچه در غب بهم و گاهی

ه سبب قصور از احداث او بود مثل بارد و یا ب سوءمزاجمی نبود مثل ی نباشد و این یا نبوغ خود محدث حاست هرگاه محدث حم

بدو  رشود در آن از شدت فساد جوهار که بسیار ضعیف باشد و یا به سبب فقدان انتشار آن در سائر اعضا باشد چنانچه عارض ح
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غریبی قریب قلب متمکن نباشد و اعضا  دیگرر   لحال قوت ساقط نماید و بر دفع حارآنکه اشتعال قلب بسیار شدت کند و فی ا

اعضا  ظراهر  الک می گردند با وصف عدم ظهور آفت در ال قلب و لهاا اکثر مردمان دفعه هسلیم باشند باوجود شدت فساد ح

گوید  زول ظاهر گردد تا اینجا قول حجند  بود و ابوسهلمهلت نمی دهد تا آنکه ضرر و نفس و ن ه بساست که زمانهایشان بلک

الک می نمایند مثل انحرراف و اورام و فسراد   عالج او ممکن نیست بجهت آنکه بسرعت ه که از امراض قلب بعضی آنست که

 .تغیر اندک و خفقان و غشی و ضعف غیرمستحکممزاج ب ن است عالج او مثل تغییرمزاج قو  و بعضی آنست که ممک

 :صاحب کامل و جامع می نویسند که امراض حادث در قلب 

 و او آنست که قلب را وجع و خفقان عارض گردد بعضی آنان آنست که مخصوص بقلب اند -1

 .دیگر عارض شوند و آن منحنی است  و بعضی از آن است که به مشارکت عضو  -2

 [ : امراض مخصوص قلب]

 :وجع قلب( الف 

 یا از سوءمزاج   -

 و یا از مرض آلی  -

 و یا از تفرق اتصال باشد  -

 :و سوءمزاج   

 .یا مرکب بود  -      یابس  یا -       یا رطب  -      دیا بار -      یا حار -

رض میگردد و   ترین اصناف سوءمزاج عارض به قلب سوءمزاج یابس و حار یابس ست زیرا که ازین دق به سرعت عادر 

 .بعد از آن سوءمزاج مختلف است که از آن غشی عارض شود 

 :مرض آلی

یا صفرا و  عارض قلب یا غالف محیط او باشد و کسی را که این عارض میگرردد ترا دیرر       -      یا از ورم دمو   -

 زنده نمی ماند و به سرعت هالک می گردد 

 :و اما تفرق اتصال   

ر انسران در  سر یویف او برسد والسیما بره تجویرف ا  یکی از دو تج  بسو  قلب ست و هرگاه طعنه بهمثل جراحت نافاه از صدر 

 .ساعت بمیرد و اگر به تجویفی نرسد بعد اندک مدت هالک گردد 
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 و کالم از جمیع اسباب محدث وجع قلب انسان زنده نمی ماند مگر به مقدار قوت آفت و ضعف آن 

 :  و بقول جرجانی

 : ست اکه دل را عارض گردد چهار نو   امراض و آفات 

 یکی انوا  سوءمزاج ساده و با ماده و مفرد و مرکب  -

 دوم انوا  اورام  -

 سوم تفرق اتصال  -

 چهارم امراضی که به مشارکت دیگر اعضا افتد  -

  .شرکتیا به شرکت باشد یا بال   و پنجم نقصان رو  بیان کرده و گفته که این همه دبجا  نو  چهارم سد و ایالقی

گاه عارض میشوند در خاص قلب همه اقسام امراض مثل انوا  سوءمزاجات و امرراض ترکیرب و تفررق     و به قول شیخ و غیره

اتصال و اورام و گاه امراض شرکی بالجمله سوءمزاج یا ساذج باشد یا ماد  یا مفرد یا مرکب و چون سوءمزاج در قلب مستحکم 

گوید که سوءالمزاج عارض قلب اگر مرود    صاحب ترویحو  .مزاج او سهل نباشد.باشد گردد عالج نپایرد و چون غیر مستحکم

گفته که اگر سوءمزاج قلب حار باشرد در طرول کنرد مرود  بحمری       طبر بخفقان و غشی گردد بدانند که مستحکم گردید و 

او و یا در غالف او و یا در میان جرم  ماده آن یا در جرم قلب و یا در عروق ،  افطیفس و سل و ذوبان گردد و در سوءمزاج ماد 

ت کره رطوبرت   غالف او باشد و درین موضع یعنی در میان دل و میان غالف رطوبت بیشتر می باشد یا ماده ریحی و ظاهرسر 

 .ل را ممتلی کند و دل را بفشارد و از حرکت انبساط بازدارد و رو  را خفه کند و بکشد دچون کثرت پایرد غالف 

فعال قلب عارض می شود و سده از خروج هوا  دخرانی و دخرول   اه گاه در عروق قلب سده و ضار ب ض ترکیبامرا و منجمله

نیز افتد مثرل آنکره از احتقران     امراض وضعهوا  تازه مانعی می آید و رو  را محتقن می سازد و هالک میکند و گاهی بعض 

 نبساط او و هالک گرداند رطوبت میان جرم و غالف او عارض گردد بنابر مزاحمت مانع از ا

 :ست و تفرق اتصال سه نو  استاکه در جرم آن یا در غالف آن افتد هر دو قاتل  و تفرق اتصال

 ست ایکی تفرق اتصال که از لوازم ورم  -

 و دوم آنکه از لوازم قرحه و بثره  -

 سوم آنکه از جراحت افتد  -

برل اکثرر آن در    ود قلب نادر برود خر دصلب د م برراست و حدوث وفی الحال قاتل  و حار و ورم جوهر دل حار می باشد یا بارد
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غالف قلب افتد و اگر اتفاق حدوث آن در قلب گردد مثل ورم حار دفعه هالک نکند بلکه ممکن است که اندک ایام مهلت دهد 

 ائیمر خلط رقیرق  ست و بساست که ورم صلب عارض در غالف از خلط غلیظ و یا غیر صلب عارض از الیکن باوجود این قاتل 

مدتی مهلت دهد مثل حال ورمی که در غالف قلب خروس و میمون بود و مدتی زنده ماندند و جالینوس حکایت آن کرده کره  

سرتم کره الغرر  و    ورم صلب یافتم مثل دانه عردس دان شد او را بکشتم در غالف قلب او مرا خروسی بود و هر روز الغر می 

مرض ظاهر بدن و باطن اعضرا  او بردتر و روز   بغیرکه در خانه ام میمون بود و حال او  گفت رم بود و هم اووبدحالی او از آن 

افته تفحص حال اعضا  باطنی آن نمرودم بعرد تجسرس بسریار     کد  که هالک گردید و هرگاه آنرا شبروز الغر می شد به ح

چون نفس قلب تحمل ورم نمی کند پس سبب مرض و موت او گردید و ، معلوم شد که در غالف قلب او ورم صلب بود و این 

 .چگونه احتمال جمع و تقیح خواهد کرد

ور عارض گردد از بینی خون سیاه تمال نکند و هرگاه بر گوهر دل قرحه محتمله حادث از بثه و قرحه هیچ احو کالم دل از بثر

جرم او را عارض شود و بسو  بطون نافا ت را قلب بعید تر در احتمال از ورم ست و چون آید و بیمار هالک شود و اما جراح بر

 .گردد و فی الحال بکشد و اگر نافا نگردد بساست که تا روز دوم در قتل تأخیر کند و روز دوم هالک نماید 

 : و اما امراضی که به مشارکت اعضاء دیگر افتد

ده و کبد و امعا و سرائر  گاه عارض می شود قلب را به مشارکت غالف او و مشارکت دماغ و حجاب و ریه و رحم و مع -

 احشا و خصوصاً فم معده 

و گاهی به مشارکت اعضا  عام بدن چنانچه در حمیات محرقه و غیره هنگام نوبت و بحران آنها خفقان وغشی پدید  -

 .آید

 :و مشارکت قلب به اعضا  دیگر  

 گاهی بسبب انقطا  غاا یا تنفس از قلب  -

   قلب و گاهی بسبب تادیه خلط از عضو مشارک بسو -

 و گاهی بسبب مشارکت در اذیت بر سبیل مجاورت  -

 و گاهی بسبب انتقال ماده  -

 .و گاهی به سبب مشارکت در مرجع به اعضا  مؤلمه باشد -

چنان باشد که ورم حار یا بارد در غالف محیط بره قلرب افترد و اذیرت او بره قلرب رسرد و         پس آنچه به مشارکت غالف افتد
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 او واقع شود واجب نیست که به هالکت رساند اگرچه ورم باشد مگر ورم حار که آن قاتل ست  مشارکتی که میان قلب و غالف

عضالت صدر که آالت ه چنان بود که دماغ ضعیف گردد و ضعف او موجب ضعف عصب متصل ب و آنچه به مشارکت دماغ افتد

بیعی بگردد و نسیم تازه چندان که بایرد  تنفس اند گردد و بدان سبب عضالت متنفسه از تنفس ضعیف شوند و تنفس از حال ط

 هوا  دودناک از دل بیرون نشود و بدین سبب سوءمزاج دل و خفقان و غشی پیدا گردد . به دل نرسد

 :پنج گونه است و آنچه به مشارکت جگر افتد

و بره   یکی آنکه جگر ضعیف گردد و بدان سبب خون جید آنقدر که غاا  اعضرا را کفایرت نمایرد در آن تولرد نکنرد      -

 مقدار  که غاا  دل را باید به دل نرسد و ضعف دوران پدید آید 

دوم آنکه حرارت در جگر افتد و از آن خون سوداو  پیدا گردد و برا  غاا  دماغ و دل خون سوداو  آید و بردان   -

 سبب غموم و افکار ردیه و خفقان تولد کند 

در آن متولد گردد و بقلرب و غیرر آن رسرد کسرل و      سوم آنکه در جگر برودت حاصل شود و بدان جهت خون بلغمی -

 بالدت و عدم نشاط پیدا شود 

 دل فرستد و از آن سوءمزاج قلب حادث گردد ه چهارم آنکه جگر خون گرم یا سرد ب -

 .یکدیگر ضرر بغشا  دل برسد غشیه جمیع احشا به اپنجم آنکه در جگر ورم حار یا بارد افتد و بسبب اتصال  -

 : سه گونه است  ت معده افتدو آنچه به مشارک

   بود و بسبب مجاورت ضرر آن به قلب رسد و خفقان و غشی آرددیکی آنکه در فم معده خلطی ر -

 قی از معده خفقان و غشی پدید آید ه دوم آنکه بسبب حرکت غلط رد  و خروج اوب  -

  ؟دل رسد و در اکثر بکشده سوم آنکه در معده درد خیزد و بسبب قرب ضرر او ب -

یا خناق بجانب قلب انتقرال کنرد و    الریه  الجنب یا ذات چنان باشد که ماده ذاتآنچه به مشارکت حجاب و ریه و غیر آن افتد و 

 .خفقان و غشی آرد و باشد که رو  را مختنق سازد و هالک کند

و دماغ برآید و خفقان و ضعف  لبه دره موذیه آنها بخچنان باشد که در آن حب القر  و کرم دراز و او آنچه به شرکت امعا افتد 

 پیدا کند 

یه از رحم بدماغ صعود نماید و افکار دره ربخچنان باشد که به مشارکتی که رحم را با دماغ است ا و آنچه به شرکت رحم افتد

 .یه و وسواس آرد و از دماغ بطریق شرایین بسو  قلب نزول نماید و خفقان و غشی آرد در
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دل رجرو  مری کنرد    ه ه بخار صعود می نماید اول به دماغ می آید و از دماغ به طریرق شررایین بر   از هر عضو شرکی ک:  فائده

آن باشد در دماغ محسوس می گردد پس در قلب آفت ظاهر می شود  ۂازینجاست که نخست اثر فساد بخار که مخصوص بماد

ند بخار به دماغ براید در آن تغییر  پایر نیاید و مگر آنجا که دماغ بغایت قو  باشد و از اثر آن منفعل نگردد می تواند که هرچ

 به دل فرود آید و خفقان و غشی آرد 

گوید که قلب مشارک می شود به اعضا  مولمه بشش سبب یا مشارکت از طریق غرالف یرا از طریرق عصرب یرا از       طبر  و

 .یا بحسب وضع   وردهاطریق رباط یا از طریق شرایین یا 

  ب و میان اوکدامی از این اسباب بسته نباشد دل مشارکت او نبود و نه متالم بالم او گرددو هر عضو  که در میان قل

اما مشارکت بحسب اعصاب مثرل مشرارکت میران او و    اما مشارکت بحسب غشا مثل مشارکت میان او و میان معالیق باشد و 

ن رباطرات معرده اسرت و امرا مشرارکت در      باطات مثل مشارکتی است که میان او و میارو اما مشارکت بحسب  میان دماغست

ست کره میران او و   است و اما مشارکت در اورده مثل مشارکتی اشرایین مثل مشارکت میان قلب و رحم و میان قلب و قضیب 

میان کبدست و اما مشارکت بحسب وضع مثل مشارکتی است که میان او و میان فم معده و مشارکتی که میان او و میان دست 

هاست بجهت بودن دست ها و پا  ها محاذ  قلب و بجهت قرب فم معده از قلب بود پس هر عضو از این اعضا که ها و پا  

 متالم گردد و حسب شرف او و اختصاص او بقلب الم قلب بآن باشد و معالجه هر عضو معلوم گردد چون مرض مشخص شود 

نربض و نفرس و    -1ل قلب توان کرد هشت چیزسرت یعنری   ی که از آن استدالل بر احواهشیخ می فرماید و جو وجوه ثمانیه

  .و قوت بدن و ضعف آن و اوهام  و اخالقآنچه در بدن عارض گردد ون ملمس بد ید ورومو  که بر سینه و صدر خلقت 

ت آن برر  بالصنبض بر رطوبت و ن بر برودت ولین پس سرعت و عظم و تواتر او بر حرارت قلب دلیل باشد و اضداد آ اما نبض

  انتظام اختالف او نشان صحت قلب باشد و اضداد آن نشان مرض است ء واستوایبوست و قوت نبض و 

 عظیم و سریع و متواتر و حار بر حرارت قلب داللت کند و اضداد آن بر برودت او  سفَو نَ

ر حرارت دل کند و ضد و پهنا  آن اگر بسبب بزرگی سر نباشد بلکه سر کوچم یا متوسط و قوت نبض داللت ب فراخی سینهو 

 .آن اگر صغر راس سبب او نباشد دال بر برودت او باشد 

او  یا یبوسرت برودت باشد و صفا  سینه و قلت شعر آن داللت بر  دلعد آن دلیل بر حرارت جبسیار بر سینه و خصوصاً  مو و 

 .اگر کثرت رطوبت مزاج بدن و عادت و هوا وبلد و سن مانع آن نباشد. نمایند

بر سرد  دل دلیل باشد  برودت بدن رت تمام بدن بر گرمی قلب داللت کند اگر برودت طحال و کبد مقاومت او ننمایند وو حرا
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بر رطوبت قلب اگر کبد مقاومت نکند و صالبت او بر یبس قلرب اگرر مقراوم او کبرد نباشرد و       ولین بدناگر جگر مقاوم او نبود 

 ت دل ست حمیات عفنه با صحت جگر دلیل حرارت و رطوب

اضداد او اگر مستفاد از و پس غضب خالف عادت و جرأت و اقدام و خفت حرکات دلیل حرارت قلب بوده  و اما از طریق اخالق

لب نماید و ضرعف آن برا عردم آفرت در دمراغ و      قکند و اما قوت بدن داللت بر قوت اوهام و عادات نباشد بر برودت او داللت 

دل بر سوءمزاج او و قوت او بر اعتدال مزاج طبیعی او که عبارت از کثرت حرارت عزیز  اعصاب دلیل ضعف قلب بود و ضعف 

در آن رو  حیوانی غیر ملتهب متدخن بل نورانی صاف ست داللت کند و اما مزاج عرضری او از حررارت یعنری سروءمزاج حرار      

 .ت در نفس گردد عارض مفرط او بران شدت التهاب و ضجر نفس داللت نماید و بساست که مود  به آف

ایحاش و ایاا باشرد داللرت کنرد برر     ه که مائل بفر  و حسن رجا باشند دلیل قوت و اعتدال قلب بود و آنچه مائل ب امهو اما او

و غم بود بر برودت و یبوست او و احوال که در نفس قلب محسوس گردد و مثل التهاب و  فو آنچه مائل بسو  خو حرارت و 

و را عارض شود و این تنها بر مزاج قلب داللت کند و مثل خفقان که احساس از آن نماید و این دلیرل  حرارت تب است که مر ا

جمیع انوا  ضعف قلب و سوءمزاج آن باشد و بر امر خاص در قلب داللت نکند مگر به قرینه و بسیار باشد کره بسربب زیرادتی    

 .د متأثر گردد ا بخار که به آن رسحس قلب خفقان عارض گردد و از اندک دهم ی

 .گاه امراض قلب بمشارکت غیر بود و خصوصاً دماغ و فم معده و گاهی بالعکسبدانکه 

از قلب مرواد حرار   محاذات است که از دماغ بسو  قلب مواد نازل میشود و ه اما مشارکت دماغ بجهت مشارکت واقع بینها ب

ود و امراض دماغ مثل مالیخولیا و صر  از امراضی که به مجاورت و قرب به ره صعود مینماید و اما مشارکت فم معده ببخاو

سرعت زائل نشوند بلکه مزمن باشند از مشارکت قلب خالی نباشند بجهت آنکه بسیار باشد که اصل در آن قلب بود و اگرچه آن 

بعده از قلب آنچه  عضو اصلی نباشد پس گاهی قلب مشارک دماغ اوال باین طور میگردد که مثال از دماغ ماده ردیه نازل شود

 . نه غافل نباشدممناسب او باشد صعود نماید و لهاا طبیب را می یابد که از مراعات قلب در عالج اکثر امراض دماغیه مز

و صاحب خالصه الریه و سبب خطر عظیم و هالک گردد  الجنب و ذات و گاهی منتقل شود بسو  قلب مواد مندفعه از مثل ذات

صاحب مالیخولیا را دیدم که ماده محترق از دماغ او بر شش ریخت و اندک سرفه پدید آمد و فی الفور  العالج می نویسد که من

  .از آنجا به قلب مندفع شده و در ساعت هالک ساخت

شرف هر عضوست و معالم چون   ترین انتقاالت ست چه آن انتقال بسو  عضو ادله انتقال مواد امراض بسو  قلب ربالجم

 دفعه مهلم بود    باشددماده ر



428 

 

ان بقلب رسند و او را از مزاج خویش برگردانرد و چرون   ر ضرو هرگاه در اخالط چهارگانه از مقدار طبیعی نقصان افتد نخستین 

درین حال حرارت صرف یا برودت صرف به قلب رسد صاحب او هالک گردد و اکثر بره مشراهده شریخ الررئیس در آمرده کره       

 حالت بعرق و بغیر عرق کردن بمیرد سرمازده کالم می کند در همان 

 : عالمات امزجه طبیعی قلب

آن فراخی سینه در خلقت است مگر آنکه به سبب معاوضه دماغ از کبر راس باشد و عظم نربض و   اما عالمت مزاج حار طبیعی

ه طررف چرپ اگرر    نفس طبیعی و میل آن هر دو بتواتر و سرعت و حرارت صدر و بدن و بسیار  مو  سیاه بر سینه خصوصاً ب

ترطیب عضو دیگر یا بلد یا هوا معاوضه بسیار نکند و شدت غضب اگر عادت و ریاضت نفس مانع آن نباشد و اقدام و جررات و  

 حسن ظن و فسحت امل 

تنگی سینه مگر به جهت شرط ماکور و صغر نبض و نفس طبیعی و میل آن هر دو به تفاوت و بطو  و عالمت مزاج بارد طبیعی

سببی دیگر به آن باشد که مقتضی سرعت گردد و ضعف و کسل و حلم که به طریق خلق و ریاضت نباشد و اخرالق   مگر آنکه

شبیه به اخالق زنان و دهشت و حیرت و بالدت و انفعال از امور محقره و برودت بدن و صدر و عریانی سینه از مرو و عالمرت   

مفرحه و سرعت انصراف از آن و رطوبرت و نرمری جلرد بردن اگرر      مزاج رطب نرمی نبض و سرعت انفعال از واردات مغضبه و 

 مو  قلیل نرم بر سینه و معارض و مقاوم آن حرارت کبد گردد 

صالبت نبض و بطو  انفعاالت نفسانیه و بطو  سکون آنها و سبعیت اخالق و یبس بدن اگر رطوبت کبد  و عالمت مزاج یابس

 مقاومت ننماید 

نبض به مقدار اعتدال و سرعت آن مائل به انقباض و تواتر و نفس عظیم سرریع و خصوصراً در    عظم و عالمت مزاج حار یابس

ت خلق و وقاحت و جالدت و سرعت غضب بجهت حرارت و بطو  رضا بجهت یربس و کثررت مرو     رخراج هوا متواتر و شراا

ه و عرض صدر و عظم نبض و کمی مو  سین عالمت مزاج حار رطبسینه و کثافت و جعودت آن و حرارت ملمس و یبس آن 

نرمی آن با سرعت و تواتر کمتر از سوءمزاج یابس اگر در حرات به آن مساو  باشد و سرعت غضب بدون شدت و ملمس بدن 

  .و دران امراض عفونت بسیار افتدگرم و تر اگر مقاومت آن کبد ننماید ببرودت شدید و رطوبت 

ضد آن هر دو بحسب میل مرزاج  ئل بصغرولین بدون سرعت و تواتر بلکه به عدم عظم نبض بلکه ما و عالمت مزاج بارد رطب

و غیر غضوب بود و سرد  بدن و رطوبرت اگرر    دغیر حقو دببروت و رطوبت و صاحب آن کسالن جبان عاجز میت النشاط اجر

  .مقاوم آن کبد به حرارت کثیر و یبوست خود نگردد
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 و داجرر حقرود  نسبت به بارد رطب کم بطی می باشد و بطی الغضب ثابت  آنست که نبض صاحب او و عالمت مزاج بارد یابس

 .بدن او سرد خشم بود اگر کبد مقاومت بتسخین کثیر و ترطیب قلیل ننماید

اج قلب یعنی امراض سوءالمزاج است پس گاه داللت می کند بر سوءمز از آنجمله دالئل امزجه غیر طبیعیه  عالمات امراض قلب

ال طبیعی بر گردد گاهی ضعف در بدن و در حرکات بدنیه و نفسانیه و حالتی شبیه باعیا و انحالل حمزاج از این معنی که چون 

بدن که منسوب بسبب ماد  یا سابق یا مشارکت عضو  دیگر نباشد الحق گردد و هرگاه درین  بانذوآید و قوت در وقت پدید 

یرل دیگرر نباشرد و چرون     به دلدد امر مستحکم شود یعنی احتیاج حالت خفقان عارض شود دلیل تام بود و اگر بغشی مود  گر

و بدن در طریق سل و ذوبان شرو  کند نو  حار  دسوءمزاج حار یا بارد یا یابس بال ماده بر قلب مستولی گردد و استحکام پایر

ف سل کائن از ریره سرت   آنرا دق مطلق گویند و بارد را دق شیخوخت و دق هرم و یابس را نوعی از سل و دق واین نو  مخال

بجهت آنکه ریه درین موف نباشد و صاحب آنرا سعال نبود و مخالف باشد دق حاد را به سبب نبودن حرارت به آن بلکه آن دق 

 .مسمی به دق شیخوخت ست و اصل او استیال  یبس بر جواهر اعضاست و آن رد  ترین انوا  دق ست 

 : و نفس را مالحظه کنند باید که نبض طریق تشخیص انوا  سوءمزاج قلب

اگر در عظم و سرعت و تواتر زیاده از طبیعی باشند و به آن شدت حرارت ملمس صدر و غلبه عطش که به هوا  بارد  -

بدن و ذوبان بغیر ظهور سبب دیگر و غم و کررب   و عموم الغر و هوا  سرد  تدروبب زیاده تسکین یابد و استراحت

 .ب و سرخی قاروره باشد سوءمزاج حار بودهر دو مخالط به التهاب و سرعت غض

و اگر نبض و نفس مائل بصغر و بطو تفاوت از طبیعی یا بتواتر عند سقوط قوت و ضعیف تنفس باشرد و یرا انحرالل      -

رونقی رنرگ   قوت و کسالت و استراحت به چیز  که تسخین نماید از ذوق و لمس و شم و مضرت از اشیا  بارد وبی

ثرت خواب و فز  و جبن و افراط در رقت و رحمت و تقدم استفراغات مطفی حرارت غریز  و چهره و سفید  بول و ک

 .امراض مبرده و اهویه بارده و غیره بوده سوءمزاج بارد باشد

نرمی و بطو و اختالف امر طبیعی و سرعت انفعال از امور نفسانی یعنی خوف و فز  و غضب و غم ه و اگر میل نبض ب -

و بیاض قاروره و غلظ آن و کسل و بالدت و ترهل بدن و کثررت   نیفع و کثرت حدوث حمیاتمع سرعت زوال آنها 

 .آب دهن و قلت اشتها بود سوءمزاج رطب باشد

یبس و صالبت و صغر و تواتر از طبیعی و عسر قبول انفعاالت از امور نفسانی مع ثبات او که قو    و اگر میل نبض به  -

 .دن و بیخوابی و سرفه خشم بود سوءمزاج یابس باشدباشد یا ضعیف و الغر  و زوبان ب



431 

 

عالمات سوءمزاج رطب و یا یابس یافته شود و بحسب ترکیرب امرور مراکوره     ردو بدانند که اگر با عالمات سوءمزاج حار و یا با

نیست که در عظرم و   سوءمزاج مرکب باشد و ایضا بدانند که سوءمزاج حار هر قدر که اشتداد نماید نبض در تواتر بیفزاید و الزم

سرعت نیز زیاده گردد بجهت آنکه عظم و سرعت به قوت قو  تمام شده و افراط سوءمزاج مضعف قوت ست و لهراا بساسرت   

که ناقص میشود عظم و سرعت و درینحالت تواتر به افراط بیفزاید و نیز معلوم نمایند که در جمیع عالمات و استدالالت ماکور 

مزاج قلب باشد بر جمله بدن آن مزاج غالب بود و اگر مزاج یکی از آن هر دو مخالف دیگر باشد قوت چون مزاج کبد مساو  به 

 هر واحد ازین هر دو مزاج در بدن ناقص و ضعیف گردد 

و باید که تفرق اتصال را از اسباب بادیه دریافت نمایند و گویند که چون جر  به قلب رسد از منخر چپ خون سریالن نمایرد و   

دست در پستان چپ و یا اگر در نبض اختالف عجیب و شدت لهیب در بدن و خصوصاً در و عالمتش ظهور در او بمیردصاحب 

 .غشی متدارک باشد ورم حار باشد تابع او هظاهر شود بعد دنواحی اعضا  تنفس و ثقل و تمد

 ذکر اسباب موثره در قلب

اشند و غرض از بیان این بیان اسباب بعیده است آنانکه مرتعلم در  و عام است که این اسباب برا  امراض با حالت دیگر سبب ب

تعرف اسباب االسباب از دالئل موافقه هدایت یابد بالجمله اسباب موثره در قلب بسیار اند بعضری از آن مخصروص بره قلرب و     

تفرق اتصال مانند آن از اسباب بعضی مشترک به آن و بغیر آن اند مثل اسباب فاعله امزجه و اسباب فاعله اورام و اسباب فاعله 

 .امراض ترکیب که در کلیات ماکوراند

 :لیکن مخصوص به قلب اسبابی است که عارض آن گردد از قبل نفس و از قبل انفعاالت نفسانیه 

 چون تنگ گردد و یا بسیار گرم و یا بسیار سرد شود الزم است که از آن به قلب آفتی رسد اما نفس -

را تأثیر در قلب بتوسط رو  ست چنانچه در کلیات قانون و غیره مسطور ست و هرچه از اینهرا   یهو اما انفعاالت نفسان -

در تأثیر افراط نماید به حد  که باعث اختناق حار غریز  در باطن و یا انتشار آن بسو  خارج شود بدان حد رسد که 

ب کم ست که هالک کند و سفر و محدث غشی به هر دو جهت ماکور بلکه موجب هالکت گردد و منجمله آنها غض

 .ریاضت و جما  بافراط و مانند اینها باعث ضعف قلب اند تحلیل رو  و حار غریز  

 : و باید دانست که فر  و سرور و غم و غضب و خزان از عمده اسباب موثره در قلب اند

یعیه و دوم تخلخل رو  زیرا که در آن بجهت آنکه دو امر آنرا الزم ست یکی تقویت قوت طب فر  و سرور تقویت دهند قلب را

  خارج می گردد و حرکت می دهد نفس را و بتوسرط آن سرائر قرو  و اروا  نیرز      حالت رو  حیوانی منبسط در بدن و متوجه
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 .متوجه می گردند 

لل از آن سروم  مایتح بدلو تابع قوت طبیعیه سه امرست که از اسباب فر  اند یکی اعتدال مزاج قلب و رو  و دوم کثرت تولید 

 محافظت آن از استیال  تحلیل بر آن 

اذیه بسرو  آن  غلطافت قوام دوم انجداب ماده و تابع تخلخل رو  دو امر است یکی استعداد از برا  حرکت انبساطیه به جهت 

 .بجهت حرکت آن به انبساط

ضرطراب  ال  حار غریب بواسطه او تابع آن دو امر است یکی ضعف قوت طبیعیه بجهت کثرت تحلل و استی و غم مضعف قلب

 .نطفا  حار عزیزیه به سبب شدت انقباض و احتقان رو اف رو  به سبب برودت حادث از ثنفس از اسباب خامه دوم تکا

از آنجمله است  پس تواتر فر  معد رو  ست برا  فر  و تواتر غم معد رو  ست برا  غم و خوف و غضب و خجل و مانند آن

و تحلیل رو  بافراط نمایند زیرا که الزم آنهاست تحریم رو  بافراط و این مسخن و مضعف قلب ست  که تحلیل قوت حیوانیه

 .و بسبب این حادث میشود قلب را سوءمزاج مختلف 

 :و صاحب حاو  نوشته 

م که اسباب قوت قلب و ضعف او گاهی به سبب مزاج دم او می باشد اگر در بدن خون وافر معتدل صافی بود صاحب ایرن د 

قو  القلب مقدام باشد و از اسباب خامه در آن اثر بسیار نکنند زیرا که از خونی که رو  ساطع نقی پیدا می شود ،  نشاط  مفرا 

آن معتدل القوام می باشد و هرگاه به این حال خون صاف باشد لیکن در سخونت زائد بود صاحب این دم مفرا  باشد لیکن به 

غال دم و سرعت حرکت او و چون دم رقیق مائی باشد صاحب اوجبان ضعیف القلرب غیرر   سرعت غضب کند بنابر کثرت اشت

مستعد بفر  و غضب بود بهر آنکه روحی که از آن متولد گردد قلیل االشتعال ثقیل الحرکه باشد به سبب برد مزاج او منبسط 

بود که هر دو به سرعت منحل نگردد و  نشود و چون دم غلیظ کدر زائد در حرارت باشد صاحب او مستعد به غم و غضب ثابت

سبب غم آن است که از آن دم رو  کدر پیدا شود و سبب غضب اشتعال رفع به حرارت دم ست و سبب ثبات آنها کثافت اوست 

و کثیف چون گرم یا سرد گردد و سخونت و برودت آن به سرعت منحل نگردد و چون دم رقیق صفراو  باشرد هیجران او   

سریعتر بود و صاحب او معاالم مفرا  باشد و چون دم غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در حرارت بود صاحب  شدیدتر و انحالل

ان باشد و چون غلیظ غیر کدر باشد لیکن زائد در برودت بود صاحب او جبران و  زاو شجا  قو  القلب شدید الغضب غیر مح

رودت دم و قلت انبساط او بسو  خارج ست و سربب فرر  او   را  بلید در امور باشد سبب جبن و بالدت او بفلیکن معالم م

ان بلید قاعد از امور رفیعه ساکن الغضب باشد پس حزصفا  خون آنست و چون دم غلیظ بارد بود صاحب او کثیرالهم متوحش م
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  لجه بران سهل گرددمعالج را باید که در این اسباب تامل نماید و دریافت کند که از کدام سبب سوءمزاج قلبی حادث شده تا معا

دوائی و سبب مزاج او بد که عارف به مزاج ادویه قلبیه باشد و بآنکه نفع میکند قلب را به خاصیتی که درانست و یا یابو ایضا می 

در تأثیر سریع تر می باشد و نفع او عظیم تر از دوائی بود که  ، که نفع می کند قلب را و تقویت آن می نماید به خاصیت آن دوا

یافته میشود در اجسام مرکبه از عناصرر بفیضران الهری      ست کهای تطبیع، نفع می کند فقط زیرا که خاصیت  ،سبب مزاج خود ب

در آن خاصیت مفید برا  استعدادات خاصه اسرت و  ، وجود سرمد  و عالم علو  بجهت آنکه او را حادث شده از امتزاج عناصر 

مرزاج  بره  که نفع بمزاج می کند برا  آن دو تأثیر است و آنچه نفع می نمایرد  ا   که نفع می کند بخاصیت مع ادویها  ادویه 

 .آجل نفع و اسر  تأثیرند از موثر واحد ،فقط آنرا تأثیر واحدست و دو موثر

 قوانین کلی در عالج قلب 

چه جائی که عادت آن  ست که مکدر نسازد رو  را از استنشاق روائح کریه و مبخرات تناول ننمایدابر حافظ صحت قلب واجب 

ساوس و افکار را بخود راه ندهد وسازد و حداکثر تدبیر تفریح و تعطیر ملبوس نماید و مثل ماءاللحم و زرد  بیضه تناول کند و 

و از طیش و غضب خود را خالی دارد و چون قلب عضو رئیس ست اول هر رئیس و اشرف او به سبب شررافت فعرل خرود کره     

لهاا واجب اسرت کره هنگرام    ه ، ست و به سبب بودن او معدن اروا  برا  ذوات انفس شاعرا جزا  بدنایصال حیات به جمله ا

، اقدام محکم بجزم کامل باشد و احتیاط در معالجه او بیشتر از غیر او بود ، اقدام بر معالجه او بادویه مناسبه ، حدوث مرض آن 

مزاج آن نمایند و احتیاط آنست که هر دوائی که بکار برند مبدل یا مستفرغ  خواه اراده استفراغ خلط از آن کنند و یا اراده تبدیل

مرکب باید کرد چیز  که رو  را قوت دهد و به دل مخصوص باشد اما استفراغی که مثل فصدست اقدام برران بخلرط تردابیر    

باید کرد تا موجب سقوط قوت نگردد و دیگر معین محتاج نمی گرداند بلکه اکثر آنچه در آن الزم بود این است که افراط در آن ن

رحات و مقویات مناسربه چرون بسربب    فش قوت مثل معانعاش قوت نمایند اگر به سبب فصد اندک ضعیف گردد و به اشیا  نا

ه در و اگرچر مزاج بارد یا حار ضعیف شود و این امریست که مختص بدان صرف اخراج خون نیست بلکه جمیع استفراغات ست 

ایند ضرر به حیات رسرد امرا اگرر    ست بجهت آنکه خون ماده اروا  ست اگر در اخراج آن افراط نمحتیاط شدیدتراخراج دم این ا

ست و اضرار آن به تردریج باشرد و ایرن    زیرا که افراط در اخراج آن مضعف آن قصر نمایند مع وجوب آن ضرر شدیدتر باشد در

نق هالک میگرداند و سببی که بره آن اسرتغنا از   وجوب او دفعه بخالتدارک است و تقصیر در آن مع  اکثر اوقات ممکندر ضرر 

  قلب از دم یرا  ارد شود و باوجود آن بیشتر امتالست که بر قلب ونی اواصناف تدبیر دیگر حاصل شود آنست که اخراج خون بد

سلیق است و ضرر امرتال   بامو  از فصد امتالئی دبخار می باشد و از ضرر این همه فصد خالص می گرداند اما باید که ضرر 
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انی از باسلیق چپ دفع کنند و اگر از فصد مانعی باشد حجامت بین الکتفین نمایند و اما سائر استفراغات که به ادویه بخار  و خ

بدن و قلب اند و  بجهت آنکه اکثر ادویه مسهله مضادباشد واجب است که مخلوط نمایند به تدبیر ماکور در فصد تدبیر دیگر را 

ع بنمایند و آن ادویه ایست که قلب را قوت می دهد که به آنها ادویه قلبیه خلط و جمی از قوت سمیه نیستند پس الزم است خال

به خاصیتی که در آنست غایت آنکه با دوا  مستعمل در استفراغ خلط قلبی ادویه تریاقیه فادزهریه مناسب قلب انردکی داخرل   

ویه به تقویت دل و رو  بلکه اکثر منفعت آنها بجت دیگر نیز می باشد و این آن اسرت کره   باشند و اکثر نفع می یابند از این اد

ادویه مستفرغه را نافا می کنند بسو  قلب و باز می دارند آنها را از غیر او و در فصد و اسهال رعایت ترپ و غیرر ترپ مرعری     

 .دارند و اگر در معده ضعف باشد رعایت و  ضرور شناسند

  :  زاجو اما تبدیل م

  .یا تبدیل یابس -             یا تبدیل حار رطب  -          یا تبدیل حار -      یا به نحو تبدیل بارد  -: متوجه میشود تدبیر او 

عایت آنکره از آن  رباید که اختیار نمایند ادویه حاره را و مخلوط نمایند بادویه قلبیه حاره ب   تبدیل مزاج بارد کنند و چون اراده

  مورمه و غیرر   ماده ریح یا تمدید تحریم عنیف مر خلطی را که در قلب ست واقع نشود بحد  که تمدید جرم قلب از تمدید

 .آن نمایند

  صرف نشاید به جهت آنکه جوهر  که قلب را  و حاجت تبرید باشد اقتصار بر ادویه بارده   تبدیل مزاج حار نمایند و اگر اراده

رو  متکون درآنست جوهر حارست به حرارت غریز  غیر حرارت ضاره به بدن و او را از سوءمزاج حار لمی و مخلوق شده و آن 

قلب تقلیل و تحلیل و تدخین و تکدر عارض می گردد و با این همه چون بر جرم قلب ادویه مطفی برارد صررف وارد کردنرد و    

مصاحب حرارت آنهاست مخلوط نباشند ممکن اسرت کره   یزیست به خاصیتی که غر ربادویه حار قلبی که ازشان آنها تقویت حا

ضرر باصل یعنی رو  رسانند و موجب اطفا و افنا  مابقی آن گردند و اگرچه نفع بفر  یعنی جرم قلب نمایند پس نفرع تعردیل   

یعنی به حقیقت نفع نیست پس صرواب آن اسرت کره    ؟ گردد چه باشد  طعحرارت جرم قلب هنگامی که به آن حرارت رو  منق

  گرم که به دل مخصوص است بادویه سرد بیامیزند و لهاا متقدمین خالی نگااشته اند معالجه سوءمزاج حرار قلرب را از    ادویه

و برساند مبرد ،   قلبیه بجهت وثوق به آنکه اگر طبیعت قو  باشد تمیز نماید میان مبرد و مسخن  خلط ادویه بارده بادویه حاره

پس در دوا  مخلروط دو امرر جمرع    ،  آن و تقویت به این حاصل گرددبه تعدیل ، را بسو  رو  را بسو  قلب حار و حار قلبی 

  مزاجیه که برا  بعض اخالط باشد و دوم تقویت حرارت غریز  که برا  رو   شوند یکی تعدیل حرارت قلب به کیفیت بارده

ویت رو  به خاصیت نماید یا قریب به اعتدال باشرد  کور و چون بیابند دوا  معتدل که تقما بود و حفظ آن هر دو از تضرر ببرد
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بهتر از مرکب و خفیف ترست زیرا که طبیعت در استعمال هر واحرد از   د ،رفمثل گاوزبان استعانت بدان جویند بهر آنکه دوا  م

ه متوقرع  منفعت او در موضع الئق آن متحیر نمی گردد و بجهت آنکه بر دوا  مرکب صناعی بیشتر فائض می شود خاصیتی ک

نباشد و درین هنگام احتمال آن است که این خاصه ضار باشد و معالم مدت و فرصت برا  تجربه و امتحان وسعت ننماید به 

 .خالف دوا  مفرد

نه مخلوط ولیکن استعمال مخلوط درین  ودهد و اگر طبیعت ضعیف باشد هیچ تدبیر  نفع نه بخشد یعنی نه ادویه صرفه سود 

قلبیه  ة   بارد و گاهی طبیب محتاج می گردد به استعمال ادویه حاره قلبیه به سبب ثقل جواهر اکثر ادویه .صورت نیز بهترست

  قلبیه حاره نافاه با ادویه بارده  و قلت نفوذ آنها و میل آنها بالطبع بسو  ثبات بدون نفوذ پس این محتاج گرداند به خلط ادویه

ست که زعفران را در قرص کافور داخل می کنند تا آنکه قوت زعفران تاثیر کرافور و  جهت تنفیا قوا  آنها بسو  قلب از اینجا

سائر اجزا را به قلب برا  تعدیل مزاج او بزود  برساند بعده قوت طبیعت منع نماید زعفران را از قلب و یا استعمال کند او را در 

 .تقویت رو 

ی آن چنانچه در دق و حمیات محرقه و درین هنگرام مری بایرد کره     و اقراص کافور گاهی استعمال می کنند برا  قلب و نواح

زعفران مخلوط باشد و گاهی استعمال می نمایند بهر اعضا  غاا مثل کبد و معده و درین حالت باید که زعفران را از آن ساقط 

عمل او نشاید یعنی قلب ثقرل  کنند زیرا که درین صورت زعفران تأثیر باقی اجزا را از موضع علت برگرداند به جهتی که در آن 

 .کند

  آن خالی نباشد از  بالجمه هر دوائی که در امراض قلب استعمال نمایند خواه برا  تبدیل مزاج او و خواه برا  استفراغ ماده

دوائی که به دل مخصوص بود و رو  را تقویت نماید و از هرچه مقو  دل باشد از آن غافل نباید شد و نوشیدن گالب و عرق 

یوره و بیدمشم و عرق صندل در امراض قلب بسیار فائده می کند و خوردن سیب و به و انار بدستور و نگاارند که طبیعت ک

قبض شود و از بخار ثقل محتبس قلب اینها یابد بلکه واجب است که طبیعت در امراض قلب لین باشد و در تبرید قلب افراط 

 .نکنند

امر  نیست و مهما امکن در امراض او ت قلب یلجات قلب و استخراج مواد او بهتر از تقود که در معایو صاحب شفاءاالسقام گو

زهریه مقویره بره آن مخلروط    خوشبو فاد   هبرفق نمایند و ادویمسهله نمایند و اگر به استعمال آن مضطر گردند    هترک ادوی

مزاج حرار باشرد چنانچره    قلب و اگرچره زائرد در سروء   آنها به  وج نمایند به جهت رسانیدنمعدله ممز   هازند و کالم به ادویس

 عرالج او تا مشارک او قلب نباشد و اگرر در   مایند و رعایت فم معده کنندزعفران را با ادویه مبرده می آمیزند بعده تعدیل مزاج ن
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و معدالت اقتصرار  ست که در عالج امراض قلب بر مقویات حتیاط تمام تر گشایند و احوط آنسلیق بعد احاجت آید فصد با بفصد

ه در وقرت تابسرتان و   حفظ قلب و صحت کند مالزمت به استعمال ادویه قلبیره برارد     هنمایند و به قول انطاکی کسی که اراد

 .اسم از ذخائرست و کالم لم و سوطیرلما ادویه قلبیه حاره در زمستان مفرد و مرکب بحسب حاجت نماید و دواء

 : ذکر ادویه قلبیه

 : اکوره در مفرحات به چند ترکیب مستعل می شوندادویه م هانکدب

 .چنانچه گاهی استعمال مینمایند برا  تسخین قلب و رو   -

 و گاهی برا  تبرید آن هر دو  -

 یب طو گاهی برا  تر -

 فیف آنها جو گاهی برا  ت -

 و گاهی برا  تلطیف رو  غلیظ تا آنکه منتشر گردد  -

 که استمساک آرد و منع از تخلل و انفعاالت سریع نماید  خین و تمتین آن تاثو گاهی برا  تغلیظ رقیق  -

 و گاهی برا  تنویر کدر مظلم آن  -

 و گاهی برا  تکثیر رو  قلیل  -

 .و گاهی برا  اعداد آن به جهت فر  بالخاصیته  -

و آنچه  .مثل مشم و زعفران و زرنب و دارچینی و قرفه است و حار باسط رو مثل زرنباد و قرنفل و کندرست  اما حار مسخن

مثل عود و عنبر و ابریشم و پوست ترنج و اشنه و بادرنجبویه و تخم  لیل بودحلطف رو  و ایضا مانع از تمباوجود تسخین قابض 

آن و بهمنین و تخم بادروج و درونج و سعد و سلیخه و ساذج و سنبل و فرنجمشم و گاوزبان و خصوصاً شاهسفرم و تخم آن و 

و  لل بودحو اما بارد همه مغلظ رو  مانع از تو کبابه و شراب کهنه و ریحانی و ماءاللحم صرف است برگ ترنج و راسن و قاقله 

شنیز خشم و تر گآن مثل کافور و ترشی ترنج و لیمون نارنج و گل سرخ و آمله و طباشیر و صندل و گل مختوم و گل ارمنی و 

س است و از ادویه بارده مروارید و فادزهر معدنی و کهربا و بسد اال و نیلوفر و رب انار و سیب میخوش و آب آنها و گالب و حب

مثل ماءاللحم از طیور خفیفه و  حیوانات ازاما  :که در آن غاائیست و تولید دم لطیف باشدو اما مزید رو  آن است  نیز نوشته اند

مثل برگ گاوزبان و نمام و نعنا   زبقولابره و بزغاله و زرده بیضه نیمبرشت و لحوم سرطانات و ماهی مالئم گوشت ست و اما 

آمله و هلیله و ترنج و سیب و امرود و پسته و ریباس و تمرهند   از اثمارو بادرنجبویه و طرخشقوق و بادروج و فرنجمشم و اما 
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 و نقره و مثل یاقوت و طال یعنی قریب االعتدال و اما مفر  و مقو  قلب بالخاصیته و عدم منسوب به کیفیت معتد بهو انارست 

مثل حجر ارمنی و الجورد و غاریقون و  و آنچه این فعل و تنویر بالعرض نمایدمروارید و بسد و فیروزه و زمرد و گاوزبان است 

و بعضی مثل عود و عنبر و قرنفل و مانند آن  و اما مجففات بعضی از آن حاراندافتیمون و بسفائج و دیگر مسهالت سود است 

و لهاا استعانت بغیر ادویره قلبیره هنگرام حاجرت      و اما مرطبات اکثر آن بارداندشنیز و صندل و مانند آن مثل طباشیر و کبارد 

بسو  آنها می نماید مثل تخم خیارین و تخم خرفه و تخم کدو و مانند آن و لعاب بره دانره و بزرقطونرا و ترکیرب ایرن ادویره       

لمسم به اقسام و خمیرهرا  ا ات یاقوتی حار و بارد و معتدل و دواءمفرح و از مرکبات نافعهبحسب حاجت قو  و منافع آنهاست 

 .به اقسام ست

درآمده این است که مروارید تفریح قلب نماید شرباً و نظرراً و تعلیقراً و   رحه آنچه به تجربه سوید  و بدانند که منجمله ادویه مف

احوز در مر رده بنوشند فر  و نشاط آورد و کاا نقو  مریحانی تر کدر شراب ر گاوزباناگر پوست بیخ رم است و دو دشربت از آن 

ر یغقدر باقال  ص خروس به   هدر حوصلشراب فر  عظیم آرد و یاقوت شرباً و تعلیقاً تفریح قو  می کند حجرالدیم که گاهی 

منی به قدر دو درم یافته می شود و چون آن را در آب اندازند و آن آب بنوشند تفریح قلب و دفع حزن می نمایند و شرب حجر ار

شیر خوردن مفر  قلب ست و شرب صندل سفید قلب را فر  می آرد و گل سرخ ترر و  قلب به اخراج سودا می کند و طبا تفریح

ت حماض و سیب همین عمل دارد و شرب کافور نیز مفرر  قلرب   شرب گالب بشرب ایضاباً و شماً و خشم مفر  قلب ست شر

مرجان سررخ و تخرم فرنجمشرم و    ز حکما  دیگر نقل کرده اینست تختم فیروزه و شرب حار مزاج است و منجمله آن آنچه ا

محرق سره مثقرال و تخرم حمراض بخمرر       تودر  و نقره و بادروج و تخم ریحان و حریر و ابریشم محرق و کعب بقر جدوار و

هیرل و  ئج باستفراغ سرود او بسفانفحه و ااشنه و  رباریس و شربت سیب و طال و زعفران وبخوشبو و نقو  حسب و جرم منقی ان

او راسن و عود البخور و کهربا و گل سوسن سفید و زرنباد و کباش قرنفل و درونج و سنبل هند  و پوسرت زرد تررنج و بررگ    

د مزاج و بهمنین و زرنب مزاج بارد را و گل مختوم هر واحد مفر  قلب ست و کالم مشرم و فرنجمشرم و ریحران    برا  بار

ول و نعنع بستانی و مغرز پسرته و   نباو و ترنجان خام و پخته و برگ ت   مزاج بارد و برگ فرنجمشم و شاخ نرمشرباً و شماً برا

غالیه و ریحان کشنیز خشم کرده هر واحد اکالً مفر  ست و اقحوان شماً و نظراً و    هو ریحان و بقل االس حب سیب و غیر او

فتاب در برج حمل و عنبر شرباً و شماً و مضرغاً مفرر    مار وز نزول آیسال اَََطوراشماً و آذریون شماً و ق یرنبو سیب و آس و گل ع

ادویه مقویه قلرب آنچره حکریم    منشط نفس و مزیل هم ست و منجمله اج است و نظر به گل خطمی مفر  قلب و د مزقلب بار

مفرحه مسطور شرد و کراا گرالب       هموصوف تجربه نموده استعمال پوست بیخ گاوزبان و حجر ارمنی بدستوریست که در ادوی

ل لحرم قلرب   ه باشند اکالً و همچنین اکده درم که در آن مشم یم حبه صمغ عربی نیم درم مخلوط کرد شرباً و شماً و گلقند
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گل آن و به اکالً و شماً خوردن زرشم و نوشریدن نقرو  آن بررا  حرار مرزاج و کراا        حیوان ماکول اللحم و سیب شامی و هر

زهر رقیق آن و کاا شرب سحیق عود النجور مقو  قلب بارد المزاج ست و شرب فراد رنج نافع و پوست زرد نوشیدن آب ترش ت

روغرن برادام    ترنجان بره یگر نقل نموده این است اکل بقله حیوانی و معدنی مقو  قلب و حافظ حیات است و آنچه از اطبا  د

زعفران و دارچینی و تخم شاهسرفرم و  ی و قسط هند  و یا تخم کوفته آن و کباش قرنفل و مصطک بریان کرده و شرب عرق

   هلر انی و بیخ راسن و سراذج هنرد  و قاق  بستو نعنع و گل سوسن سفید  ا حوزباسه و ایرسا و مرموج و بساشنه و زرنباد و بادر

یا عرق یا تخرم   صغار و کبار و کبابه و کندر هر واحد مقو  قلب باردالمزاج ست و کالم مشم شرباً و شماً و جرم فرنجمشم

رب مرجران و بهمنرین و   ماد حی العرالم و شر  و همه شماً و شرباً مقو  قلب ست السیما که بر آن سرد  غالب باشد و کاا ضا

یب و تعلیق حدید بر قلرب و شرم   خاله طال و شراب ریحانی باعتدال و درونج و کعب بقرسه مثقال به شربت سسنا  مکی و س

مخلوط به شربت سیب شامی و شرب مروارید و امساک او در دهن و تعلیق او بر مریض و  و عنبربرم و زهر خالف شماً و شریاً 

سر اللحم و اکل قلب سمانی و وضع اکلیل زهر غیبر او بر ماءبیضه نیمبرشت ماکیان و شرب    هشرب در ظرف نقره و اکل زرد

اکل کاسنی بر  و شررب آب آن و اکرل براز  و لحرم      رین ویو ش وو اکل و امتصاص آب امر باغالیه شرباً و شماً و شرب کهر

ز و گرل  و آمله و گل مختوم و فوفل و هلیله کابلی و شرب و شم تخم کشنی ز هر واحد مقو  قلب ست و شرب طباشیرصقر نی

یله و ارمال و هل هق و فاوانیا و مومیائی و اسطوخودوسالمزاج است و بعضی نار مشم و شقاقل ونیلوفر هریم مقو  قلب حاء

 .سیاه نیز از مقویات قلب نوشته اند

 مزاج حارعالج امراض قلب از سوء

تخرم خرفره و مغرز تخرم        هانارین و صندل و مانند آن و شریر ل شربت ریباس و فور با شربه بارد در مناسب قلب مثقرص کا

حات و یا قوتیهرا  برارد کثیرر    سیب و نیلوفر و مفر هندوانه و مغز تخم کدو شیرین و کشنیز خشم و امثال آن بدهند و شربت

الشعیر و آب هندوانه و ماءالقر  و دوغ گاو نیز بسیار نافع اگر زمانه تابستان باشد و بر برف سررد کررده دهنرد و    النفع ست و ماء

ال سازند و خوشبوها  بارد ببویند و اغایه بارد بخورند و آنجا که امرت  دصندل و کافور و گالب بر سینه نهند و هوا  مسکن سر

که و غیره الزم شمارند و در استعمال مبردات و تنقیه رعایرت حرال حمری و    تنقیه به حسب امتال به ماءالفوا سبب شد یا فصد و

اال مبردات دیگر دهند و در اختیار مبردات  شدت حرارت و غیر آن نمایند که اگر حرارت قو  باشد آنگاه قرص کافور بخورانند و

و امثال آن و جالب علو  خالی دهنرد و   ابود آب نقو  تمر هند  و آلوبخار ارند مثالً اگر قبضقبض و نرمی طبع نیز ملحوا د

صرندل     هتخم خرفه و شربت انار و لیمون و شربت نارنج و جز آن بنشوند و حافظ الصرحت و خمیرر     هاگر طبع نرم بود شیر

و اگر معده ضعیف باشد رعایت حرال آن نیرز    بستمجرحامض و شربت ترنج معمول به گالب و شکر سائر امراض حار قلب را 
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چه در خفقان حار و تپ محرقه ماکور گردد همه نرافع   نمایند به آشامیدن عرق بیدمشم و گالب تنها یا با شربت صندل و هر

باشد در ا ورم در قلب پیدا نشود و اگر خوف حدوث آن ی هو حرارت بثر داوف دارند که از اشتدشناسند و همگی عنایت بدان مصر

انند که عدم انتفا  مریض به سربب  اگر ددل ضماد سازند و  ات بریند و مخدرات استعمال کنند و مقویتسکین حرارت مبالغه نما

قلت تبریدست به حسب حاجت در اوزان و عدد ادویه تکثیر نمایند و به دفعات دهند لیکن نه به حد  کره افرراط آن بره آفرت     

در جمیع امور و احوال شدت و ضعف اسباب و عالمات را مالحظه نموده به حسرب آن و بره قردر    دیگر انجامد بالجمله باید که 

مزاج حار قلب و خفقران حرار   صاحب اقتباس نوشته که در سوء اقوال اطباالئق معالجه فرمایند و از اشیا  مضره اجتناب نمایند 

ند و باالیش شربت صندل مرکب و نیلوفر هر واحد دو قرص کافور سه ماشه سوده در خمیره صندل ساده نه ماشه سرشته بلیسان

اهلل خان هریم پنج توله حل کرده سبوس اسپغول سه ماشره  د ساده و کاسنی و گالب و عرق فواکه حکیم ذکاءتوله در عرق بی

خرفه با برنج و یرا  تخم بالنگو یا ریحان هفت ماشه پاشیده بنوشانند و غاا آش جو و یا مهلبیه شیر بز و شیر و برنج و با پالم و 

نان دهند و نیلوفر کشنیز خشم صندل سفید هریم هفت ماشه به گالب سائیده کافور ماشه سوده آمیخته بر سینه ضماد سازند 

و این لخلخه بعمل آرند آب گل سدا گالب برگ ریحان و گالب کهنه و آب سیب والیتی هریم یم توله صندل سفید کشنیز 

زنران کشرایند و تنقیره از    سلیق در مردان و صافن در کافور یم ماشه و در ماو  فصد با اشهیم چهار م خشم گل ارمنی هر

نماینرد و درصرورت    لجری یو ترنجبین شیرخشت گلقند شرربت ورد مکرررا هل   و زرد آلو و تمر هند  امسهل بارد چون آلو بخار

شریده  پا هداد ریحان اسپغول و غیره برو  و لعاب به دانه و ریشه خطمی تخم االس حبخرفه و خشخاش و    هحاجت قبض شیر

المسم بارد و عرق شیر تقویت کنند و در شدت حرارت مخدرات مثل کاهو و کشنیز و دهند و بعد تنقیه از خمیره مروارید و دواء

ج مرزاج  فرموده که عال غیره بدهند و افیون یم ماشه در پیاله اش جو و یا شربت نیلوفر چهار توله اثر عظیم دارد شیخ الرئیس

که نمایند و خصوصاً صارب سیب و بد که دوا  نیکوست و اطلیه واضمده از مطفیرات مخلروط بره    حاد قلب باشامیدن ربوب فوا

گوید  مسیحیآن نمایند و بعد از آن به تعدیل مزاج و تقویت قلب پردازند    همقویات قلب بعمل آرند و اگر سبب ماده باشد تنقی

الخیرار و  تفا  و ماءحرارتی قلب چون مستحکم نشود و آشامیدن و دوغ و رب حماص اترج و رب که نفع می کند برا  زیادتی 

الهوا بعد گررم شردن و سرکون در مواضرع برارد     اقراص کافور و تضمید صدر بصندل و گالب و کافور مبرد بر برف و تبدیل آن 

و اگرر فصرد ممکرن نباشرد میران کتفرین        سلیق از دست چپ نمایندقلب گرم گردد و فصد باگفته که چون که مزاج  مجوسی

و ترنجبین بنوشند و بعد از آن ماءالشعیر به آب انار بدهند و یا دوغ گاو به قدر احتمال  خیارشنبرحجامت کنند و مطبوخ فواکه و 

و این سه با هر واحد نیم درم کافور نیم دانگ اندازند کهراو دهند و بر آن گل ارمنی و کشنیز خشم هر واحد یم درم طباشیر 

مرغ معمول به آب انار یا بره آب     هروز بکار برند و غاا اگر در اینجا تپ باشد بمزوره کدو و آب انار سازند و اگر تپ نباشد چوز
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صریف     ها به آب ترشی ترنج دهند السیما اگر زمانی هسویق شعیر به آب انار یا به آب غور ایضاحصرم یا بترشی ترنج بدهند و 

مقروش به خالف و شاهسفرم و گل سرخ و گرل سریب و    د داد و ماوا  مریض در موضع باردبرف سرد کرده بایباشد لیکن به 

گل بدو اطراف آس و نیلوفر و صندل و گالب و کافور باشد و بر سینه او خرقه کتان مبلول باین و یا بقیروطی معمول به روغن 

گ انگور و برگ بارتنگ بنهند و بآب به و صندل و کافور و یا آب برگل و موم و گالب و آب حی العالم و آب خرفه و آب علیق 

و گرل   اسرپغول نمایند و از تعب و سهر و غضب و هم و غم و جما  اجتناب کنند و هنگام خواب آب انار با قدر  لعراب   دماض

اکن نگردد قرص کافور به یم به قدر حاجت بدهند و چون این را برایب بقر بنوشند و حرارت و لهیب س ارمنی و تخم خرفه هر

آب انار میخوش و قدر  آب خیار بدهند و به ماءالشعیر که در آن عناب و سپستان جوش داده آب خرفه آمیختره باشرند حقنره    

قلب اگر حار باشد هر صربح   سوءمزاجمی نویسد که  محمودنمایند و دست و پا گرم کنند و به ران موم و روغن گل طال سازند 

 سه درم و از شکر سفید ده درم و یا شربت سیب ده درم و عرق گاوزبان ده درم و یا از شربت حماض اتررج یرا  جالب از نیلوفر 

زبان و عرق بیدمشم و عرق بید ساده و عرق نیلوفر هر واحد ده درم بیاشرامند و غراا مرزوره    نارنج ده درم با گالب و عرق گاو

آب نارنج و یا حماض بمغز بادام و شکر سازند و یا بگیرند شربت سریب ده  ره از ز بادام و لحوم چوجه مرغ و یا مزوزرشم با مغ

سریار و  درم و در آن کشنیز خشم یم درم گل سرخ نیم درم طباشیر سفید ربع درم کوفته بیخته سرشته بلیسند و اگر حرارت ب

ده درم بنوشند و تضمید صدر  طافی گردد نیم رطل و کعم ایب و آن آبی است که باال  رایبالرعطش شدید باشد بگیرند ماء

لین و گالب نمایند و پیراهن و صندل بپوشند و زیر خیشات مبلول به گالب نشینند و در مساکن بارده و در مهرب شرمال   بصند

مقام سازند و این دوا نیز نافع ست بگیرند طباشیر ده درم گل سرخ پنج درم کبابه سه درم در سه رطل رایب ترش بخیسرانند و  

مزاج حاد خل است و این مفر  نیز اصحاب سوءدا یکمثقالز آن بنوشند و مفر  بارد که در آن سرطان نهر  محرق یم رطل ا

م تخم خرفه مغز تخرم  رزبان هر واحد یم درم کشنیز خشم صندل سفید هریم نیمدافع ست بگیرند گل سرخ طباشیر گاورا ن

یرم نریم    بسد هرر واحرد  بام دانگ کهر ی هدرم مروارید ناسفت هخیار مغز تخم خیارزه مغز تخم کدو هر واحد دو درم زرشم س

می گوید که از عالجات این فصد باسلیق  گیالنیآورده بسرشند شربت یم درم  بقوامدانگ کوفته بیخته شکر سفید در گالب 

حمراض اتررج و   قت و قوت موافق باشد بعد از آن نوشیدن ربوب و اشربه بارده مثرل رب  عالمات دم ظاهر و سن و واست اگر 

و شربت تمرهند  و اگر قبض طبیعت باشد شربت آلو  شربت سیب ترش و شربت به و شربت انار میخوش اگر طبیعت نرم باشد

گالب و اگرچه استعمال او مهجور درین زمان اسرت  مانند آن بیاشامند ماءالشعیر به رب انار میخوش بعد سکنجبین ب و آلوچه و

ت شدید باشد این قررص  الخیار دهند و اگر حرارتخم خرفه و یا ماءالقر  و یا بماء   هو یا شیر به سبب بشاعت و بودن او مغثی

خیارزه تخم کاسنی تخم کراهو تخرم خرفره گرل     خیار مغز تخم انار میخوش و شربت سیب بدهند طباشیر مغز تخم کافور باب 
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آمیخته به آب سیب بسرشند و قرص سراخته هرر   ن یم طسوج کافور ازقال اسرخ صندل سفید مساو  بگیرند و بمقابله هر مث

با آب سیب دو هفته بدهند و اگر فصد ممکن نباشد میان کتفین حجامت نمایند و اگر احتیاج به اسرهال افترد بره     یکمثقالروز 

ترپ  و امثال آن اسهال آورنرد و اگرر    خیارشنبرتمرهند  و شیر خشت و و عناب و  احرارت مسهله مثل آلوبخار   هفیاشیا  مط

آورند و اگر مسهل به سبب ضعف قروت ممکرن    امطبوخ هلیله زرد به قدر  سقمونیا  مشمو  و یا با یارج فیقربنباشد اسهال 

رید بتحالب بنوشند بعد از آن ب لوفر و شربت بنفشه و یا لعاب اسپغولت نیه بعمل آرند و یا آب تمرهند  بشربلین   هنباشد حقن

و یا بز یا خر یا گا و ماءالقر  و آب هندوانه و شربت صندل و آب سرد نمایند و اگر تپ نباشد شیربه اشیا  مبرده مثل ماءالشعیر 

 کشرنیز مود گاشت و یا سرفوف  روز می دهند به طریقی که در قول محالرائب و رائب ترش دو یا سه دوغ بیاشامند و گاهی ماء

م مثال از آن به آب سیب و یا ترشی ترنج و یا رائرب  خشم دو درم گل سرخ طباشیر هریم یم درم کافور یم قیراط بقدر ی

پایرد و این سفوف مناسب ست گل سرخ طباشریر هرر واحرد سره درم      فصد قلتبقر بخورند و اگر حرارت اندک باشد و یا بعد 

د مفروش با هر واحد نیم درم کافور ربع درم و سزاوار است که موا  ایشان در موضع بارخشم دو درم بسد مروارید کهر کشنیز

و اطراف انگور مرشوش بران آب سرد مطیب به نیلوفر و بنفشه و به و سیب و صندل و گالب و کافور  مغسولبه شاخ ها  بید 

روغن گل گداخته در صالیه کرد و بره آب  مصفی بنمایند و بر سینه صندل و به کافول و گالب و این قیروطی نهند موم سفید 

ل و کافور حل نمایند چندان که مجتمع گردد استعمال کنند و قمیص مصندل بپوشند و آنچه و خرفه و خیار و گالب و صند وکد

شیرست و شربت خشم و طبا کشنیزنوشیدن آب انار میخوش و لعاب اسپغول بگل ارمنی و ب برا  ایشان نفع بخشد اوقت خو

و بثرره باشرد و    مرشدت کند و خوف حدوث و صندل نافع ست و انفع تدابیر به جهت آنها انتقال به هوا  باردست و اگر حرارت

که در عالج خفقان حار بقول ایالقی خواهد آمد بدهند و غاا  ایشران  ه چیز مسکن قو  افتد دوا  مخدر افیون و غیراحتیاج ب

کشنیز اگر تپ باشد مزوره از کشم شعیر و ماش مقشر به کدو و یا آب انار و یا آب ترشی ترنج و یا سیب ترش بسازند و در آن 

لحروم  ن حار خواهد آمد مناسب برود و از  اندازند و اگر تب نباشد آنچه در قول مجوسی گاشت بدهند و دیگر اغایه که در خفقا

و سریب و  صالح است و از فواکره صرالحه انرار میخروش و بره      ور  حمالن و ماهی خرد برا  ایشان لحم ماکیان و دراج و جد

و به برف باشرد و چرون   جیدست و آب نوشیدنی باید که مبر سیب تر کرده و غاا ترج ست و نان در گالب و شربت حماض و 

گویرد کره اگرر     خجنرد  هر روز بعد طعام در آب گرم نشانند و از جمیع اسباب مسخنه اجتناب نمایند د یآبزال در مریض پدید 

مر احتمال نکند اشربه امایند و اگر طفیه و اخراج خون بحسب قوت و احتمال نو تدمو  فصد  ی باشد درمسوءمزاج حار قلب ماد

مختصه به قلب مثل شربت حماض و شربت سیب و دوغ گاو بر برف سرد کرده و شربت فواکه در شربت صندل بدهند    هبارد

قول برارده  نند و استراحت به هوا  بارد سازند و بین اشربه استعمال نمایند و از صندل و گالب تضمید صدر کاص کافور باقراو 



441 

 

   هفراو  اشررب آب غروره و لیمرون و زرشرم خورنرد و در صر     دو بدهند و از اغایه جوزه مرغ بکاهو و خرفه دهند به او کمثل 

که بر آن آن ضع بارده خصوصاً مثلوجه محفوفه به اشجار خالف و اوراق اهند  بیاشامند و کاا مجاورت موماکوره و شربت تمر

شرت برا   و اگر حاجت تنقیه باشد بدانچه اسهال صفرا نماید مثل آب انرارین و شیرخ گالب و سرکه پاشیده باشند با اختیار نمایند 

 .غه نمایندشربت درد بدهند و در اسهال قو  مبال

 بارد سوءمزاجعالج امراض قلب از 

 یبالط سنبلرنجبویه و شربت عود که در آن زعفران و مشم و عنبر و المسم حلو و مفر  حار و شربت گاوزبان و شربت باددواء

و گل سرخ داخل باشد و عرق عنبر یا عرق تنبول استعمال نمایند و قلیه گوشت کبم و مرغ و کبوتر و گنجشم و دراج و مانند 

زرنب و گرل سررخ و   و بعد و دارچینی و قرنفل و  الطیب سنبلخوشبو ساخته غاا سازند و  قاقلهآن بدارچینی و زعفران و زیره و 

دمی سرد و آب سرد بپرهیزند و در مرا    هآب بادرنجبویه بر سینه ضماد کنند و از اغای م وعود به آب مرزنجوش و آب شاهسفر

طرال  علرو  خرانی       هسفائج تنقیه بسهل گرم و حب غاریقون کنند پس جهت تعدیل مزاج خمیربعد نضج ماده به مطبوخ ب

  سازند و بجا  آب بر ماءالعسل کره از عررق   همراه ماءاللحم حار دهند و غاا قلیه زردکی و شلجمی و شوربا  مرغ بنان تنور

فرا نماینرد و   گاوزبان و بادرنجبویه و گالب هریم بست توله و عسل ده توله بجوشانند که سوم حصبه بسوزد صاف نموده و اکت

 ا شیخاقوال حکمعود دارچینی زعفران هریم سه ماشه در لته بسته در جوش آن اندازند  الطیب سنبلل فناگر قو  تر خواهند قر

ضمده و اطلیره حراره عطرره قلبیره     ریحانی و به ریاضات معتدله و با اجین کبار و شرابعمفرماید که عالج مزاج بارد قلب بمی 

باغایه حاره به مقدار  که هضم جید یابد باید کرد و اگر سبب آن ماده باشد اسرتفراغ آن نماینرد و بعرد از آن تعردیل مرزاج و      

مقدار انردک و شرم    که برا  زیادتی برودت قلب چون مستحکم نگردد و شراب ریحانی صرفتقویت قلب کنند مسیحی گوید 

ار مثل مشم و عود و عنبر نافع ست و تمریخ صدر بر روغن ناروین و تضمید آن به قسط و سرنبل و ابهرل و   خوشبو ح   هادوی

بیضره عصرافیر و قالیرا       هو زردنرابر  سعد و دارچینی و فلفل و یا بسعد و آب سیب و آس و شراب و سم نماینرد و گوشرت ق  

و  که اگر قلب را سوءمزاج بارد عارض گردد و شرربت سریب مطیرب مشرم و سرم      صاحب کامل نوشتهمصالح گرم بخورند ب

ب المسم حلو بشراب ریحانی یا بگالب که در آن عود و مصطکی جوشانیده باشرند و یرا بره آ   ممسم بنوشند و یا دواء   همیب

آب برگ ترنج بخورند و بهترین چیزها که درین استعمال نمایند میسوسرن اسرت از دو درم ترا    عصور و یا بپوست ترنج مدقوق م

وش و شیخ و شهبانج به روغن زنبق و موم سررخ در  مبلول در قیروطی معمول از آب نمام و مرزنج   هپنج درم و بر سینه پارچ

یطوس یا تریاق اگر فائده نشود جوارش عنبر یا مثرود سرد کم کنند وآن گداخته نهند و غالیه بر سینه طال نمایند و نوشیدن آب 

ه درم گلقنرد بدهنرد و غراا    د زبان هریم سه درم باگفته که هر صبح جالب از بادرنجبویه و گاو مصنف حاو استعمال نمایند 
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ده بلغمری یرا سروداو  باشرد     اج بارد بسبب مرا زقج و دراج و اگر سوءممریهو و مع لحوم تب قرطم ب نخود به مغز حمزوره از آ

ی هفرت درم و گرل سررخ دو درم و    کر من بخا  باین طور که بگیرند سرنا   بدن از بلغم و سودا کنند به مطبوخ افتیمو   هتنقی

ا  هفت درم مالیده بنوشند و بعد از تنقیه ایرن  ن نجوعجده صاف نموده در آن مینیه سه درم و شکر سرخ ده درم جوشابادرنجبو

کبابره   برب حماض و رب سیب ده ورم بخورند مصطکی عود دارچینی قرنفل سم سنبل جوزبوا یکمثقالر روز معجون مفر  ه

شند و مثل سنبل و سعد که ماکور بسرمشم تبتی یم دانگ کوفته بیخته برب فوا یکمثقالپوست ترنج هر واحد  قاقله هیل بوا

در  یکمثقالاشد به قدر چه حاضر ب هر مسم و مراله بسیار و داءنمایند و قال  متوبلو سم و قرنفل و مانند آن بر سینه ضماد 

بلغمری یرا      همی نویسد که سوءالمزاج بارد غیر مستحکم اگر با مراد  مولف ترویجرنجبویه ده درم حل کرده بخورند شربت باد

دیطوس کنند و روکبار و مثو مفرحات حاره و معاجین  آن نمایند و تقویت قلب بدواءالمسم حلو   هسوداو  باشد بعد نضج تنقی

انی ممزوج با عرق گاوزبان ن صدر به روغن قسط و شرب شراب ریحبدار چینی و هند و تدهیقلیه  و و عصافیراز اغایه و فراخ 

گویرد کره شررب    حکریم علری   یر  و زنبرق مفیدسرت   مین و خبخورات مشم و عنبر و عود و شمیدن نسرین و یاس نافع و از

ه باشند و شربت سیب مطیب به مشم و میبه برا  دینآن عود و مصطکی و پوست ترنج جوشای که در لنجبین عسلی و بعده آبج

رطل گالب یم رطل آب ساده چهار رطل شراب ریحانی  ماءالعسل به این صفت بگیرند عسل منزو  الرغوه دو فادیه و شلیثا و

زعفرران   یکمثقالکه قرنقل سم سنبل عود هر واحد  رطل آید و هنوز گرم باشد نیم رطل همه را به آتش نرم بجوشانند تا بدو

زیرر   با برا بت هر روزه درم تا بست درم با دواءالمسم و غاا زیر باج حلوفر عفرند و شرلره بسته بماصکتان    هنیم درم در پارچ

 .متر نوشندغلیظ و امتال و فواکه اجتناب نمایند و آب ک   هحوم غزالن و غیره مقلو نافع و از اطعمه باردحاره و ل

 عالج امراض قلب از سوءمزاج یابس

ماءالشعیر به روغن بادام و شکر بنوشند و اغایه مرطب بخورند و آنجا که تپ نباشرند نوشریدن شریر ترازه بهتررین اشیاسرت و       

بعالج دق قیروطی اخضر بر سینه بمالند و هرچه مفید تپ دق باشد درینجا نافع شناسند بالجمله این یبوست اگر با حرارت باشد 

دانه و گاوزبان هریم سه ماشه در غول و بههر تعدیل لعاب اسپبدر ساذج  ضایاو اگر با برودت بود بعالج دق هرم عالج کنند و 

پالم و خرفره  یم پنج توله و شربت نیلوفر چهار توله بنوشانند غاا آش جو و یا  گالب و عرق بیدمشم و بید ساده و نیلوفر هر

هر تعدیل انوشدارو  لولو  علو  خان با عرق شیر حکریم شرریف   ماءالجبن دهند و ب   جهت تنقیه سودابا نان دهند و در ماو

خان بدهند و غاا قلیه حلوان بنان تنگ خورند و اگر خواب نیاید خمیره مروارید والد حکیم علو  خان با عرق بید ساده و گالب 

ندوفره  مپنبه    هو خشخاش و بادام در بینی و گوش بچکانند و پار ووشند و در بینی چکانند و روغن کددهند و شیر بز بر سر د

یافوخ نهند و نگاارند که خشم شود و نمم شور سوده در شیر میش آمیخته بر کف دست و پرا مالیردن    در شیر بز تر کرده بر
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م از کی باقی مانرد فصرد اسرلی   فی الفور خواب می آورد و همچنین حنا با برگ گالب و تنها همین اثر دارد و اگر بعد تعدیل اند

ناس درین براب از مجربرات   عشره کامله نوشته اند که افشره اناله آن می کند و علو  خان در دست چپ کنند که فی الحال از

قلب چون مستحکم  سبیگوید که نفع می کند برا  زیادتی  اقوال مهره ابوسهلعنی فالسه ی هثمر سیا   هست و همچنین فشر

سمید و روغن بادام و شیر و شکر بخورند بعرد از آن   شراب و شرب شراب به روغن بادام بعده حریره ها  آردنشود شرب شیر ب

در آبزن آب شیرین داخل شوند پس تمریح صدر و مابین کتفین بقیروطی معمول از مروم مصرفی و روغرن شریرین یرا روغرن       

یابس محتاج می شوند بغاا  کثیر مرطب و عقب او بدخول  می فرماید که در عالج سوءمزاج بوعلیا روغن کدو نمایند ی هبنفش

حمام و استعمال آبزن مع راحت و قلت حرکت و دعت و نوشیدن آب سرد بسیار نافع و اگر با سوءمزاج یابس برودت باشد از آب 

ر سربب او مراده باشرد    اشربه کنند و کثرت خواب بر طعام حار رطب نماینرد و اگر   بسیار سرد اجتناب نمایند و تعدیل او بادویه و

مزاج یابس به قلب عارض گردد گوید که اگر سوء ابن عباساستفراغ آن کنند و تفصیل عالج این در عالج دق و ذبول گفته آید 

ی مسطور گردد مثل شیر زنان و شیر خر و ماءالشعیر و لعابات مرطبه بعمل آرنرد و  ختدبیر  که برا  حما  دق و مرض شیخو

گوید  ابن الیاسنمایند و شربت نیلوفر و شربت خشخاش و شربت بنفشه و مانند آن بدهند  ضماد د مرطببر سینه قیروطی بسر

بنشوند و غاا مزوره ماش با شیره مغز بادام و اسفاناخ رم و شکر سفید ده درم نیلوفر و گاوزبان هریم سه د که هر روز جالب ار

ا شیر خر و استحمام به آب شیرین نیمگرم و تضمید صدر و کاا شیر بز ی و کدو  تر بخورند و نوشیدن ماءالشعیر بر روغن بادام

گوید که سوءمزاج یابس غیر مستحکم اگر  خجند روغن بنفشه و موم صاف گداخته اندکی کیترا سوده آمیخته مدام نافع ست ب

لحروم   ترطیب مزاج بادویه مرطبره و  ضج بعده تنقیه سودا چنانچه در مالیخولیا گاشت پس اقدام برسودا باشد اول ن   هتابع غلب

بیرد و روغرن برادام شریرین و     بعرق  بیض غیر کهنهاص نمایند و شرب شراب منه بشعیر مقشر و کعم گندم و نواهسمفراریج 

به مثل شربت بنفشه و نیلوفر نیست جالبات شکر و لعابات و شیر تازه خصوصاً شیر خر و به مرطچیز  نافع تر از ماءالجبن باشر

خروف و حلوا به شرکر و روغرن      هیهقیروطی بر روغن ال و طبه مثل روغن کدودخول در آبزن و تمریخ با دهان ر ان وشیر زن

 سر و غضب هرر و آب گندم و روغن بادام و شکر نافع و از تعب    هادام و حریرد و جوزابات و سمیه به روغن ببادام و روغن زر

 .بوست آرد اجتناب نمایندی هچ

 

 قلب از سوءمزاج رطبعالج امراض 

تلخ هفت ماشه همراه المسم رنجبویه استعمال نمایند و یا دواءفه قلبیه چون قرنفل و زعفران بادمجف   هتقلیل غاا کنند و ادوی
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یه و قرنفل ساده و یا عرق صندل مرکب علو  خان دهند و سکنجبین عسلی و شربت انار منعنرع مفیرد بروده و    عرق بادرنجبو

وشت بریان باید و آنجا که آب در دهان بسیار آیرد بحسرب صربر و    آب مرغ و گمام خشم نافع و غاا نخودمعتدل و حریاضت 

سرون و درونرج و   انی ج و افتیمرون و ییه و بسرفا در ماد  ادویه حاره مجففه مقو  قلب مثل بادرنجبو ایضاید و استفراغ شا ایارج

زاج مدهند و بعد تنقیه جهت تعدیل تربد  علو  خان و حب صبر تیمون یه مطبوخ افغیره بهر نضج ماده بدهند بعده جهت تنق

غاا شوربا  مرغ بنان سازند و به قرول شریخ    چینی مرکب نواب علو  خان دهند و خمیره زمرد حکیم شریف خان با عرق دار

ز طعام و خصوصاً فه و ریاضات معتدله بتواتر و کثرت حمام قبل اجفم   هعالج مزاج رطب قلب تلطیف غااست و استعمال ادوی

ا  کثیر در آب گرم و دوام جلوس در هوا  گرم و استعمال مسهالت و مدرات و شراب قو  اندک خوشبو و بمیاه حمات و استنق

اغایه محموده به قدر اعتدال نه به کثرت و اگر درینجا حرارت باشد از حمام اجتناب نمایند و جما  استعمال کنند و اگر سبب او 

رنجبویره سره درم بادیران سره درم و     از  نوشته که هر صبح جالب از بادر رطب باشد تنقیه نمایند محمود شیریاده رطب یا حا

تلری  اگر بردن مم قرطم و گوشت دراج و ماکیان و کبم با مصالح گرم بدهند و حب گلقند عسلی ده درم و غاا نخوداب با مغز 

ارچینری قرنفرل سرنبل    عد تنقیه بدن این دو مصطکی عرود د یند و بباشد حب افتیمون یا حب ایارج مقو  بافتیمون استفراغ نما

از  کمثقرال ی هبت سیب سرشتاحد پنج درم مشم یم دانگ کوفته بیخته به شروهر  بواکبابه قاقله پوست ترنج خیر سم جوزبوا

ماید هالک کند و ت حماض یا ترنج هرکدام که باشد ده درم دهند مصنف ترویج گوید که سوءمزاج رطب هرگاه غلبه نآن بشرب

تواتر کند بعده موت و تنراول عصرافیر و    اگر از آن اندک عارض گردد سکته و فالج احداث نماید و اگر از آن کثرت پایرد غشی

المسم حار و نوشدارو و عود عنبر و مصطکی بگلقند و مسح صدر به روغن ناردین و تضمید بسعد و سنبل و قسرط  خوردن دواء

ن مسیحی گفته که قلب به سوءمزاج رطب متغیر نمیگردد و اگر حادث شود مهلت عالج ندهرد قائرده   به آب آس نافع و همچنی

آنچه ماکور شد عالج سوءمزاجات مفرد بود و آنجا که سوءمزاج مرکب از ترکیب عالمات مسرطوره دریافرت گرردد عرالج نیرز      

شد بساست که علیل صحت مری یابرد بره طریرق     ار رطب باره باید کرد و طبر  گفته که اگر حماکو   همرکب بعالجات مفرد

قلرب اگرر از    تطفیه و اصال  مزاج به استفراغات محموده و گاه قتل می کند با فساد قلب و جالینوس ذکر کرده که سروءمزاج  

رت حرارت و یبوست مرکب باشد شفا نمی یابد و اما بسائط از سوءمزاج دائم صحبت می نمایند و مقاومات کبد وفا نمی کند حرا

اج حرار یرابس   حال مقاومت قلب مینمرود در سروءمز   و یبوست قلب را چون هر دو خروج کثیر از اعتدال یابند و اما دماغ در این

جالینوس بیان نموده مداوات سوءمزاج در عضو واحد باشد ممکن نیست مگر به مداوات سایر اعضاء  ایضابقلب حادث نمی شد و 

   هیرد و کرالم چرون اراد   که عضو به آن طرف خرارج شرده کررده آ   آنها بسو  ضد جهتی بطوریکه تعدیل مزاج آنها یا میان 

مداوات قلب کنند واجب است که مائل گردانند مزاج سائر اعضاء را بسو  برودت و رطوبت چندان که مضر به آنها نباشد تا آنکه 
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 .مداوات قلب از حرارت و یبوست که آن سوءمزاج شده است ممکن باشد

 وجع القلب

نیست لیکن بعض متاخرین عالج آن نوشته اند و مولف مشاهده نموده که وجع خفیف مدتی می ماند و  اگرچه قلب متحمل درد

اگر تفرق اتصرال باشرد    مینماید و هالک میگرداند بالجمله سببش رده شود زائل می گردد واال دفعه اشتدادچون تدبیر صواب ک

حکریم   ضرا یات که مسرطور شرد و   د و اگر سوءمزاج باشد عالج آن همانسیقان بیااگر ورم باشد عالجش در خفالعالج است و 

المنفعه و آلوبخارا و شربت بوحم اخراجش از نقو  جسار  و بزر کثیراعلی شریف نوشته که وجع القلب اگر صفراویست بعد میرز

تخم خطمی تخم پالرم     هخورانند و یا شیرا گالب بقا باریم سائیده بیمازده توله مروارید ناسفته بعرق نو آب انار میخوش دو

ه بخورنرد یرا مرواریرد    و گالب جوشرانند و صردف سروخته ماشر     یقامخشم یم توله با عرق ن کشنیزهریم شش ماشه شیره 

ق نمیقا بنوشند و اگر بلقمی ست به شربت نیلوفر بلیسند باالیش عر ف محرق یم ماشه ورق طال دو عددم ماشه صدی هناسفت

ق طال دو عدد حجرالسم که اط گالب شب خیسانیده به شربت گاوزبان بدهند بعد از آنکه ورشش ماشه در عرق ارمبادرنجبویه 

وله سرشته ان دو تبمصطکی یم ماشه سوده بشربت گاوزج هند  دو ماشه ه باشند یم ماشه بخورانند یا ساذاط سائیدبعرق ارم

ند و مروارید و صردف محررق و   شودو توله بنهار ماشه شربت لیمون به ورق طال دو عدد پیچیده خورده باالیش تخم ریحان چ

قره پیچیرده    درد جانب قلب مع خفقان آبله مربی به ورق نبرا ضایازر سرناخیوس جنس اسنور بدین مرض خصوصیت دارد و ب

رقه کتان بصندل در صندل گلقند نسترن خوردن و پاشویه نمودن و خنه گالب عرق کیوژه خمیره مغز تخم هندوا   ههمراه شیر

باشد گلقنرد سریوتی یرم تولره      خلش وارد رطوبات معدهو ااشتن نافع ست و اگر بجا  قلب درگالب سوده تر کرده بر سینه گ

کاسنی عرقیات شربت بزور  عرق بادیان دهند و اگر سن شیخوخت و اصلی مزاج صفراو  کم گوشرت را در دل بجرا     شیره

بادیران   گاوزبان السوس اصلخ یشد و به تکمید و ضماد زائل نگردد و در تنفس بیزار  نبود طبیم بالشت از باال و پائین دل با

 .وزهفت رده گلقند دو توله داخل کرده بدهند تا یندو ماشه جوشا الطیب سنبلهریم چهار ماشه مویز منقی و دانه  الثعلب عنب

 خفقان

مولم قلب است و آن در نفس دل یا در  و ش هر شیء موذ حرکت مضطربه شبیه باختالج ست که قلب را عارض گردد و سبب

رحم و یرا در   و مجاوره و مشارکه به آن مثل معده و دماغ و جگر و ریه و حجب و مراق و امعا   هخالف او یا در اعضا  متصل

سروءمزاج سراذج و گراه از    گاه از ماده خلطی و غیر خلطی و گاه از  یاا یابد و این ایااجمیع بدن باشد و به مشارکت آن دل نیز ا

   هرم و گاه از تفرق اتصال و گاه از سده و گاه از سبب غریب و گاه از شدت حس آن و گاه از ضعف قلرب مری باشرد و مراد    و
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خلطی یادهو  یا صفراو  باشد که عروق قلب را پر سازد و خفقان صفراو  کمتر عارض می شود و یا رطوبی بلغمی دمائی که 

از آن ممتلی گردد و یا ریحی و آن اخف و اسهل اسرت و یرا بخرارات     و یا سودا  او که رگ ها  دل مع شوددر غالف دل ج

ی که غلبه نماید موجب ضعف می گردد و هر ضعفی که سوءمزاجمزاج ساذج باشد جهت آن است که هر و  و آنچه از سوءسودا

ا که قلب دفع مری نمایرد از نفرس خرود اذیرت را      قوتست برا  اضطراب گوی   هدر قلب حادث می شود مادامی که به قلب بقی

منتقل به هالکت بخفقان خفقان ظاهر می گردد و چون خفقان افراط نماید منتقل به غشی می گردد و چون غشی افراط نماید 

قلب  مزاجمی آرد و شدیدتر در این امر سوءمزاج حارست و اسباب سوء خفقان   همزاج ساذج هر مزاج از امزجمی گردد و از سوء

و انسداد منفا هوا  تازه که به دل رسد سوم  النفس ضیقب و فکر بسیار در مهمات دوم پنج ست یکی اعراض نفسانی مثل غض

ه شود آب سرد نیاید پرنجم مرداومت   حاره و خصوصاً چون تشن   هول اغایه و اشربنامکث در حمام و هوا  گرم بسیار چهارم ت

رم حار مادام که در ابتداست خفقان ظاهر می کنرد و  ارد قلب ضد این اسباب است و اما وروائح عطریه حاره و اسباب سوءمزاج ب

قریب بحال ورم حارست لیکن بساست که این مهلت می دهرد و برزود     پس هالکت می آرد و حال ورم بارد بعد از آن غشی

رو  قلبری و حروالی آن و در عرروق     گرداند و کالم تفرق اتصال و همچنین سده در مجار  خرون و انند درم حار هالک نمیم

به سبب ورم عضو مجاور افترد و امرا خفقران حرادث از      ر در شریان ورید  بود و گاهی سدهخشنه از اجزا  ریه می باشد و اکث

انتقاالت مواد اورام مجاوره و از شرب سموم و حادث از لسع حیوانات و حادث از کرم و ه حیییسبب غریب مثل حادث از اوجا  ق

از مجتمع در امعاء بود اما خفقران حرادث از    آنها به قلب رسد و از بر   هخصوصاً که با علی مواقف غاا برآیند و ابخره روی شکم

شدت حس قلب حیانست که عارض می گردد صاحب آنرا رقت رو  پس خفقان از اندک اذیت که بدل رسد چون ریح که تولد 

ه غاائی و بدنی ابخر ا حاره و امور نفسانی وی هست و ازادنی کیفیت بارددر عروق آنقلب و غالف آن و یا  یابد در فضائی که میان

حتی که بعد آشامیدن آب بدون آنکه مود  گردد بضعف در افعال آن به خالف آنچه از ضعف قلب حرادث شرود و امرا خفقران     

 خون بسیار از بواسیر یا از فصد و غیرر ف ا خروج خلط یا منی به افراط یا نزت ییاضر وم یادث از ضعف قلب بسبب کثرت سمحا

اقط کثیر عارض می شرود و امرا    ن گل ورقیق و فاسد گرداند و گاه از خورد تدبیر در ماکول و مشروب که خون راان یا از سوء

به مشارکت معرده  رم بر صلب و گاه به این طور که عارض گردد در آن وخفقان حادث به مشارکت گاه مشارکت غالف او باشد 

م معده خلط الزج زجاجی یا لاا  صفراو  باشد و یا آنکه در معده طعام فاسد گردد و یا آنکه در معرده خلطری   د به اینکه در فبو

باشد و بثور در فم معده و یا آنکه سستی در خاوت در فم معده از قی عنیف به هم رسد و بدان سبب خفقان افتد حتی که تمیرز  

و بساست که عارض می گردد اختالج در فم معده پی در پی و مشابه تر بخفقان قلبی مری   میان این و خفقان قلبی کرده نشود

هم رسد در جانبی که قریب به قلب است و نفوذ نکند در در عروق خشنه از اجزا  آن سده بباشد و گاه به مشارکت ریه به آنکه 
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یه و شدت اضعاف قلب بالجمله وجروه مشرارکت   ر و دمامونست به سبب سدغیر  النفس ضیقآن نفس بر وجه خود و این سدر ب

اعضا  ماکوره و غیر آن به قلب در ابتدا  امراض قلب مفصل مسطوره شده بدان رجو  نمایند و به مشارکت جمیع بدن یا در 

حمیات و بائیه می باشد و یا به سبب بحران بحرکاتی که عارض می گرردد اخرالط را هنگرام بحرران و بدانکره شخصری کره        

تشنج در بمنار د و تهو  زائل نگردد آن رویست و خفقان نماید به عقب مرض و او را تهو  باشد و صفرا بسیار قی نمای   هشکو

ب ثه است و چرون شردت کنرد و قلر    فم معده است و این خفقان گاه قلبی می باشد و گاه معد  و خفقان از جمله امراض متوار

می که باشد ضعف دل پیدا می خفقان مزمن شود و از هر فچون  ایضاو  ضعیف گردد غشی آورد بساست که دفعه هالک نماید

سطی و کسی را که خفقان و غشی از می گردد و بعد چند مدت به مرگ و مفاجات می انجامد کاا فی المجکند و محدث غشی 

مرت مروت اسرت    ع سکون براقی انبراض عال  ه بمیرد و شدت حرکت قلب مادنی سبب افتد و از قوت حسن نباشد در اکثر فجاء

اخرتالف محسروس در عظرم و صرغر و      در باید که تشخیص جمیع اقسام خفقان از نبض مخالف مجاوز از حد طریق تشخیص

باشد و این وقتی است کره سربب خفقران آفرت در آالت     ند و اکثر مشابه نبض صاحب ربو میسرعت و بطور تواتر و تفاوت نمای

بصر و بحس لمس در اکثر اوقات مگرر   سبح صاحب آن غیر آنست خفقان رااول عالمات خفقان احساس  ایضاتنفس باشد و 

ز آن بشنود چون بر پهلرو  چرپ   ا مرض خفیف باشد و گاه خفقان چندان شدت می نماید که صاحب آن آوای هآنکه مریض فرب

م بره  تفررق اتصرال و ور  مزاج اربعره و  ان باید کرد که اوالً عالمات سروء د گوش را بر تکیه داشته و تشخیص اقسام او چنبخسب

افته شود سبب خفقران همران   ی همزاجات قلب مسطور شد دریافت نمایند پس هرکدام از آنها کنوعی که در تشخیص انوا  سوء

و سرعت نبض و عظم او در غیر وقت خفقان و هنگرام آن مررتعش مختلرف و     وجود آثار سوءمزاج حار امتال اگر با ایضاباشد و 

دم مثل سرخی رنگ    هتمدد انتفاخ عروق و ثقل و کسل اعضا و سستی حرکات و دیگر عالمات غلبسرخی و غلظت قاروره و 

مو  باشد و اگر با سرعت و تواتر نبض صالبت آن و از جما  انتفا  یابند خفقان د و شیرینی دهن و قلت اشتهاء کثرت عرق بود

یخوابی و بیقرار  و شدت عطش و سائر عالمات غلبه صفرا از ا شراق و ناریت و اندوه بی  هشدت التهاب و طیش و رنگینی قارور

انتفرا  از تردابیر    قات حرارت و استراحت به هوا  بارد وتلخی و خشکی دهن و زبان و زرد  چهره و صدا  و کثرت تالم در او

دیگر آثرار     قاروره ونرمی نبض و سفیده و یافته شود و یا تابع امراض صفراو  باشد خفقان صفراو  بود و اگر با شدت دمبر

شی و تنگری نفرس او را عرارض    است و خائف باشد و حالتی شبیه بغ سوءمزاج رطب مریض پندارد که گویا دل او در آب افتاده

 یا غم و وحشت و فز  و فساد فکر ومزاج ر آن سائر نشان سوءشود خفقان بلغمی باشد و اگر با وجود صالبت و صغر نبض و غی

ال او مشابه حال مالیخولیا و اختالط برود و خرواب هرا     س و عدم انتظام در تخیالت حو کدورت در حوات تنفس و توهم ءارد

ی یا بخار  باشرد و  ت تحلل و خفت خفقان بود خفقان ریحپریشان بیند خفقان سوداو  باشد و اگر اختالف نبض قلیل و سرع
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خانی و سوزش چشرم  از ناف تا به گلو و آروغ ترش یا دات ریا  بر ریحی و احساس صعود بخار   هکثرت آروغ و دیگر آثار غلب

خفقان  با عدم عالمات امثال در بدن بود بر بخار  و خانی دال باشد و اگر اختالف نبض در صغر و عظم و ضعف و قوت اکثر و

متولد گردد  سد می باشد و اگر یاقوت و عظم نبض و صحت نفس و سالمت در سائر اعضا و حفظ قوت خفقان از ادنی ریح که

وجود تواتر خفقران سرلیم و قروت محفروا و      و ادنی اذیت که به قلب رسد عارض شود و بدون عالج قو  زائل گردد و بدن با

عادت در افعال صحیح و اکثر عروض آن به کسانی که ظاهر گردد بر رو  آنها تأثیر انفعاالت نفسانیه قلیله مثل غضب یا فرر   

و ز لطف حس قلب باشد و اگر با ضعف نبض ضعف و الغر  بدن و سرعت انفعاالت نفسانی برود  یا غم و غیر آن بود خفقان ا

قلرت  غاائیه عارض گردد و تقدم کثرت استفراغ خون منی یا اخالط دیگر و یا اسرباب   خفقان به اندک سببی حتی که از ابخره

شد و اگر خفقان در حمیات یا روز بحران عرارض  خفقان از ضعف قلب با اکل و شرب و غیر آن بودتدبیر در تولد خون مثل سوء

ثیران و مفرص و خفرت    غگردد از مشارکت همه بدن باشد و اگر دالئل احوال معده و اشتها و آنچه از آن بقی براید و خیاالت و 

فته شرود و  خفقان در خلو معده مگر آنکه از انصباب صفرا بر فم معده در خلو باشد و اشتداد آن در ساعت شرو  غاا در هضم یا

ریه و انسداد مجار  که در له بر رطوبت ربو باشد و عالمات داخفقان به مشارکت معده باشد و اگر صاحب خفقان معرض برا  

ن او لعاب بسیار سائل شرود و در فرم معرده درد    از ده ماکور شد در آن موجود بود خفقان به مشارکت ریه باشد و اگر بحث ربو

یدان که در باب او بیاید یافته شود و خفقان از دیدن ی یا براز براید و دیگر عالمات داناً کرم در قغائص دفعه عارض گردد و احی

 .شکم باشد و اگر آثار سم و لسمع مع عدم سائر اسباب معلوم شود خفقان از سموم باشد

 عالج کلی خفقان

بحسرب  عالج سبب مسرلوک دارد و عالجرش   واجب است که طبیب سبب فاعل خفقان را دریافته قطع آن نماید و در عالج او 

بمسخنات و خصوصاً بدان چره از   تعدیل کافیست مثالً در حار بمبردات و در بارد ج ساده بودسبب فاعل کند پس اگر از سوءمزا

آنچه ادویه قلبیه باشند که در عالج قلب مسطور شدند و اگر با ماده باشد تنقیه حسب ماده الزم و نقصان غاا و اختصار برالطف 

هو تجاوز نکند و از شرب شراب قطعاً منع نماینرد و در  یتبر نماید مزورات بهترست و اگر بران صبر نکند از ممکن باشد و اگر ص

تعدیل و تنقیه رعایت شدت و خفت سبب و بساطت و ترکب آن مع لحاا لین و قبض طبع مرعی دارند و آنجا که با خفقان تپ 

 ردهمف   هذکر ادویرند اکنون بعض ادویه مفرده و مرکبه سفید اکثر اقسام خفقان به قلم می آیند یار شود تدبیر او نیز ملحوا دا

بریان نمایند و بعد از آنکره خروب پختره     تنور رالخاصیه نفع به اقسام خفقان دارد دیگر گزر را دتعلیق سنگ یشب بر فم معده ب

نی تمام شب زیر آسمان نگاهدارند وقرت صربح گرالب و قردر      شود پوست آن دور کرده و خسته او را جدا نموده در ظرف چی

آن ریخته بخورند روز اول یم عدد روز دوم دو عردد روز سروم سره عردد و اگرر      شیده و اندکی قند سفید سائیده بربیدمشم پا
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سنگ بکوبند و در  موافقت نمایند ازین بیفزایند از برا  خفقان و تقویت دل آزموده است دیگر گرز تراشیده ورق باریم کرده بر

دارد  صافی سفت آبش افشرده زیر آسمان تمام شب گاارند صبح نبات سفید یا شربت صندل داخل کرده بنوشند که همین نفرع 

که دو انگشرت براال   ل و یم عدد بغیر غسل آن شب در گالب صرف یا ممزوج یا بید مشم دیگر کشمش تازه کالن سبرجهب

یم بر دارند تا گالب مکردر نشرود    نم دارند و صبح آن کشمش بسر سوزان به آهستگی یمخردتر کنند و در شب باشد در پیاله

پس گالب را همچنین به آهستگی تمام در ظرفی دیگر بگیرند تا درد آن نیامیزد بعده کشمش را بخورند و گالب را تنها یرا برا   

ست اقسام خفقان ضعف قلب را بیعدیل  بعمل آورندشربت نیلوفر و غیره سه توله تخم بالنگو چهار ماشه بنوشند و تا یم هفته 

رنگتره و کوله و لیمرون کاغرا  در همره اقسرام از        هه و بیدمشم و کاا افشرانار شیرین و ترش با نبات و کیور دیگر افشره

اط برا  مشم و بادروج دیگر جردوار یرم قیرر   بویه و شاهتره و شربتی و فرنجرنجت و کاا تخم ریحان و بالنگو و بادمجربات س

شته ا دیگر صاحب خالصه التجارب از مجربات خود نویمفر  و دافع خفقان و اذیت ست و  جالب یا شراب خوردن مقو  قلب و

تمام ورق ها پاشریده  پخته پوست دور کرده همچنان گرم گرم ورق تراشیده و نبات سفید سوده بر که چقندر را در خاکستر گرم 

آمد در تمام روز چند بار بنوشند و چند روز مداومت نمایند و دیگر تضمید ریوند خطائی به آب شیرین خواهد بر بگاارند آبی بغابت

سائیده در میان هر دو شانه بطول یم وجب مائل به جانب چپ برا  جمیع انوا  خفقان و توحش از مجربات صراحب خالصره   

بجرالب و کراا   گرسرنه  ب ا مومیائی به قدر حی هاشنالعالج است و کاا ضماد چا  خطائی در گالب دیگر به قول سوید  شرب 

ا عقیرق  یر  ها شم گرالب یرا خروردن ورق نقرر    ی  هگلقند یا گالب بشکر یا ده درم عصاره گل سرخ تازه به شکر یا شربت ورد تاز

 حیوانی هر واحد نافع خفقان است دیگر به قرول شریخ الررئیس آنچره نفرع او در     مسحوق و تعلیق آن یا بهمن سفید یا فادزهر 

ربه شده خوردن مقدار نوات قرنفل زبان هنگام خواب چند شب متواتر است و از آنچه تجگاو یکمثقالان عظیم ست خوردن خفق

اگر حرارت باشد یا شرراب اگرر    اب سردمرزنجوش خشم ب یکمثقالهار و کالم خوردن کرست با دوازده مثقال شیر تازه بر نذ

می یابد صاحب خفقان این است که مدام باد  خوشبو از جنس مناسب مزاج او باشد  حرارت نباشد تا ایام متوالی و از آنچه نفع

ه از آن سازد که آن سریع الوصول بقلب است با هوا  مستنشق و کسی را که خفقان حار بآن و استعمال شمامو مداومت تبخیر 

ادویه دیگر لطیف الحراره مثل مشم و  باشد بر خوشبو  او گل سرخ و کافور و صندل و روغن ها  سرد غالب باشد مع اندکی

برود   رد اقتصار نماید و اگرر مرزاج برارد   زعفران و قرنفل مگر آنکه امر صعب یعنی حرارت بسیار باشد که درینحالت بر اشیا  با

مالئمه  دالکافور و غالیه و مانند آن از اقسام حرارت دخن وندونبر و روغن ترنج بکار برند و ماءحار حرف مثل مشم و ع   هادوی

که بو  خوش باشد آن قلبی ست دیگر در وائید ماکور شد و بالجمله در هر ال کنند و ادویه قلبی حار و باردبحسب مزاج استعم

م شب در پنج یا شش دام آب تر کرده علری الصربا  آب صراف بره شرکر      وم ست که دال نخود به قدر چهار داا مرقعالج الغری
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کالم پوست االیچی کالن دو دام شب در آب تر کرده صبح خوب مالیده به شکر آمیختره   آمیخته نوشیدن نافع خفقان است و

گرفته نبات  هار شیر گاو تازه شیرتخم خشخاش سفید سه توله در نیم آثبنوشند و از ترشی و باد  پرهیزند دیگر گویند که اگر از 

کنیم توله خشرخاش  موثر قویست و اگر قبض بیفزاید ین اله خفقاصبا  بنوشند جهت تقویت قلب و از سفید سه توله افزوده هر

 تر کرده شرب در شربنم گاارنرد و علری     عرق کیورهها  مقشر نیشکر سیاه در قطع ضاای بات ترنجبین افزایند وسازند و بجا  ن

ر اگر عنبراشهب مشم خالص زهر مهره خطائی سائیده و عطرر صرندل هر    ادویه مرکبه کرذالصبا  بر سبیل امتصاص بخورند 

واحد یم ماشه مرجان صالیه کرده ورق نقره ورق طال هر یم و نیم ماشه روغن بادام نیم دام پخته شهد خرالص هشرت دام   

م روز و شب علی االتصال بسایند و از یم ماشه شرو  کنند و هر روز یم ماشه بیفزایند در هفت ی  هپخته همه را یم جا کرد

 الجرورد  ضایاد هم افزوده می شود و گاهی مرواریو باد و نافع و معمولست  ارفقان حسام خروز به هفت ماشه برسانند و برا  اق

ی یم عدد پاشریده بره   با صالیه کرده دو سرخ بر آمله مربو سرخ ابریشم مقرض چهار سرخ مروارید سوه سه سرخ کهر مغسول

م پاشیده شربت مشجنکیوره تخم فر عرق نیلوفر عرق گاوزبانورق نقره پیچیده بخورند باال  آن عرق بیدمشم گالب عرق 

برا  مطلق خفقان کشنیز خشم صندل سفید گل سرخ تخم کاسنی هرکدام یم جزو گل  ضاایسیب شیرین حل کرده بنوشند 

مختوم با شیر بهمن سفید مرجان هرکدام نصف جزو مروارید ناسفته کهربا مصطکی هرکدام ربع جزو عنبر مشم هرکدام ثمن 

اقویتره  ی  هین مفرحر گیالنی گوید که معراج  ضاایآورده به شربتی یم درم  بقوامت سفید به گالب یا عسل جزو کوفته بیخته نبا

و سیب با بید مشم منفت عظریم دارد و شرراب    گاوزبانبسیار نافع و تریاق فاروق را تأثیر عظیم ست و از این مرض و شربت 

در مزاج حار نبیند بیبی استعمال نمایند بجهرت آنکره اعردل از     اورین نفعی است که در غیر او نیست لیکن به حسب مزاج مثالً

جمیع اقسام نبنده و اقل حرارت به سبب کثرت مانیست اوست و سائر اقسام او در آنجا که حرارت مفرط نباشد استعمال باید کرد 

ده باشند نرافع عظریم   پاشی نیمبرشت که بر آن قند سفید سوده و اندکی عنبر اشهب یا از حض به تفاوت امزجه   هورود  بیض

استعمال تریاق ذهب و مروارید محلول با عود و نخاله طال از مجربرات انطراکی    ضایااقسام ضعف قلب  ست در خفقان و جمیع

ست و او گوید از جمله مفرحاتی که جار  مجرا  خواص مجریه است و در تمیع انوا  خفقان موثر این ترکیب اسرت مرواریرد   

م یم جزو گداخته اندازند انگاه همه را با سه مثرل آن جرزو عشرر آن عنبره     ی هحل کنند و در آن طال و نقر م جزو رای  هناهفت

کره را برا آن تسرفیه ادویره مراکور بره آن       و عرق بید سائیده شربت فوا گاوزبانبسایند و اندک فاد زهر کافی در گالب و عرق 

بره قرول صراحب     ایضاست و در ازاله خفقان و غشی و جنون مجرب بسرشند سه قیراط از آن در تفریح و نشاط قائم مقام خمر

شربت گلقند سیوتی و گلقند که اهل هر واحد مقو  قلب و مفرو  و دافع خفقان است و این عرق کشنیز نیز مقو   عالج الغربا

صرندل     هرخ برراد هر واحد دو توله دانه االچی گل نسرین گل گاوزبان گرل سر   گاوزبانقلب و رافع خفقان ست کشنیز مقشر 
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سفید هر واحد پنج توله عود غرقی یم توله مشم یم ماشه شیر گاو پنج آثار آب به قدر ضرورت بدستور عرق کشند فاه شیخ 

و شا  قانون می نویسند که صاحب نقصان با تهو  چنانچه سابق ماکور شد که آن رو  ست عالجش خصوصراً کره در آنجرا    

به آب گرم پس سرد کرده به وزن ده درم شکرست و اگر این را نیز می کند نفع از  مغسول بقیه می باشد آشامیدن سویق شعیر

آن یابد و اگر از شکر به سبب زیادتی در تهو  کراست کند بدل او انار دانه سازند و ساق ها بر بندند و کافور و مانند آن با سرکه 

 .و امثال آن نهند استنشاق نمایند و بر سینه پارچه مبلول تاب صندلین و کافور

 حارعالج خفقان 

مقشرر شریره      هتخم خرفر    هصندل شش ماشه بخورند و باالیش شیر   هآئله مربی شسته بورق نقره پیچیده و یا خمیر

عرق گاوزبان عرق    هآلو  بخارا پنج دانه در گالب عرق کیور   هشیر زرشم هر واحد شش باشد   هخشم شیر کشنیز

که الفواءو توله داخل کرده تخم فرنجمشم پنج ماشه پاشیده بنوشند و مادآورده شربت انار شیرین صندل هریم سه توله بر

ورت کثرت حرارت قرص کافور همرراه  ی ترنج و شربت سیب همراه گالب نیز نافعست و درصو شربت عناب و شربت ترش

نافع و همراه مفر  باردانفع و پیراهن به  و گل ارمنی طباشیرشنیز خشم و و اگر تپ نبود دوغ همراه سفوف ک فرهندرید بت

 لصندل و گالب و کافور رنگ کرده بپوشند و بران گالب پاشیده باشند خصوص بر موضع قلب و طیوبات برارده مثرل گر   

آب بپاشرند و     ه  بنشرینند و در خانر  رابر سرخ و خیار و سیب و به صندل و کافور ببویند و در هوا  سررد و قریرب آب د  

ا گل سرخ و صندل به گالب سائیده بر سینه ضماد نمایند و اغایه ی هشنیز سبز سودکند  صندل سفید در آب بادکش بجنبان

ماس بخورند و به قول راز  سکونت صراحب خفقران حرار در بلرد حرار      ننباروبی گوشت اختیار کنند و مربا  تمرهند  و ا

د که عمر صاحب خفقان گرم زیاده از پنجراه سرال   موجب کوتاهی عمر اوست و حکیم علو  خان در عشره کامله نوشته ان

نمی باشد و اگر خفقان حارومو  باشد اول فصد باسلیق از دست چپ و بعد از آن فصد صرافن کننرد و آنجرا کره از فصرد      

 مروارید ساده نه   هو خمیر ددار مانعی باشد بر ساق و بعده میان هر دو شانه حجامت نمایند و استفراغ منی بدون تعب سود

ماشه به شربت سیب لیمونی علو  خان و شربت انار والیتی هریم دو توله در عرق شریر نره تولره دهنرد و اگرر مرریض       

صندل ساده نه ماشه خورده شربت نیلوفر چهار توله در گالب و عرق بید سراده و کاسرنی و نیلروفر       همفلوک باشد خمیر

خشم و گل سرخ و کاهو  کشنیزاز صندل سفید و  دوشند و ضما هریم پنج توله حل کرده تخم نیلوفر نه ماشه پاشیده بن

سبز یم توله آب گل سردا گرالب    کشنیزمقشر به گالب و بیدمشم سوده همه برابر دل گاارند و این لخلخه بویانند آب 

گروش و   و ماشه و باید که شیر بز در بینی ودتوله کافور  دوتوله تخم کاهو صندل سفید هریم چهار ماشه گالب و یکنیم

خرفه و کاسنی و مغز به تخم کردو و     هشند و بر دست و پا و تارک سر بمالند و اگر گرمی زیاده باشد قرص کافور و شیر
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عناب هفت و انه زرشم و توله تمرهند  شش توله در عرق  ایضادیگر همه مطفیات خون که بارها ذکر یافته بکار برند و 

م توله در گالب و توله عرق صندل ی هشربت انار دو توله داخل کرده خواه شیره و خرف گاوزبان و نیلوفر پا و آثار خیسانیده

دور  باید که قبل از دوره فصد  دمو پنج توله برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده و دادن نیز مفیدست و در خفقان 

  پز و به سه توله سرشته ورق طال دو عدد طباشیر هریم دو تا سه ماشه کتیرا یم ماشه به مربا مغسولکنند و الجور و 

گل مشکی هریم پیچیده همراه شیره مغز تخم پزد به کدو و تخم خیارین هریم ماشه بعرق بیدمشم و نیلوفر و گالب و 

ناس و سیب والیتی هریم دو توله داخل کرده تخم شربتی نه ماشره پاشریده بنوشرند کره در خفقران      پنج توله و شربت آن

خطرائی مرواریرد      ههرر مهرر  رسید و این قو  تر از اول اسرت ز  مجربات علو  خانست و مکرر به تجربه خونی دور  از

مربی یم عدد و یا در گلقند گل مشکی یم توله ورق طال یم عدد پیچیرده     ههریم یم ماشه در آمل طباشیرمحلول 

ماشه پاشیده بخورند و نه ه تخم فرنجمشم م دو توله در عرق بیدمشم توله حل کردی هشربت انار والیتی و شربت رنگتر

اگر در مزاج و سو  خفقان دور  با ضعف دل محدث غشی افتد پانزده روز پیش از شرو  موسم بهار فصد صافن کننرد و  

اقوت علرو  خران نره    ی هسه چهار روز فصد اسلیم چپ نمایند و دوا خمیر   هده روز فصد ابطی چپ و به فاصل   هبه فاصل

ان روده دهنرده و  مراه جغرات گاو  و قلیره شرلجمی بنر   حم ساده نه توله تخم شربتی نه ماشه و غاا و پال و هماشه ماءالل

م توله ورق طال یم عدد با شربت سریب و انرارین دو تولره در عررق     ی هم ماشه در مربا  پزو بی هوقت عصر جواهر مهر

در آغاز بهار نوبت خفیف رو نماید جهرت تعردیل   کیوره و بیدمشم هریم هفت توله تخم فرنجمشم ماشه بدهند و چون 

هریم یرم ماشره سروده آمیختنرد      طباشیربا بسد وده پاشند در شبنم نهاده صبح کهرسه توله نبات سه توله س فامپزد به 

براالئی شریر و قورمره بنران تنرم       ه و کرونده و انناس و مطبخن و مزعفربابخورند و بعد یم پاس غاا پال و به مربا  انب

مروارید علو  خان نه ماشه ورق طال یم عدد و شربت یاقوت سه توله در عرق شیر کبیرر     هانند و وقت عصر خمیرخور

 و یرم عردد    لیر مهعلیخان نه توله تخم فرنجمشم ماشه تا بست و هشت روز دهند بعده همه را موقوف نموده کسریر و  

ر شبنم نهاده صبح ناشتا بخورند و آب آنرا بلع نموده ثقل تراشیده قند سفید سوده پاشید در عرق بیدمشم و کیوره شسته د

آن بیندازند و غاا به دستور و در گهواره هر دو وقت نشینند بلکه خواب هم در آن کنند اغلب که ازین تردبیر دوره موقروف   

را یا مطبروخ  سهل بود به مسهل صفمخواهد شد و اگر صفراو  باشد نیز فصد نمایند لیکن خون اندک گیرند و اگر حاجت 

الجبن و شریر برز    ءا بنقو  فوا که حامضه تنقیره نماینرد و بعرد تنقیره مرا     ی هو شربت بنفش خیارشنبرهلیله و آب تمرهند  و 

الخیار و ماءالقر  و عرق شیر دهند و آب هندوانه به گالب و عرق کیوره و نبات نیز برا  صفراو  مفید و شربت عنراب  ءما

ون نخفقان صفراو  نافع است و عالج دمو  و صفراو  واحرد اسرت مگرر آنکره     ت اسپغمرکب برا  خفقان دمو  و شرب
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مستخا به    هحامضه و مزور   هاخراج خون بسیار درد مو  افراط تبرید در صفراو  ضرورست و تعدیل مزاج با شربه مبرد

بزغاله بنان و شیر    هتنها و یا در قلی آب فوا که ترش نمایند و یا غاا در هر دو نو  از چغندر و پالم و خرفه و کدو و خیار

ا ی  هو تولددو ماشه مروارد  یم ماشه سوده با شربت انارین  طباشیردر صفراو  کافور و وحبه  ایضابرنج و مهلبیه سازند و 

هر یم ده تولره شرربت    گاوزبان وره عرق گلیک م توله عرقی هتخم خرف   هباالیش شیر ترنج یا لیمون آمیخته لیسیده 

م عدد پیچیده کافور دو حبه پاشیده خروردن و براالیش آب   ی  هنیلوفر دو توله نوشیدن و یا آئله مربی یم عدد به ورق نقر

ا آلو بخارا یازده دانه با شربت انارین دو توله نوشیدن انفع ست بالجمله در اقسرام خفقران حرار    ی هزالل تمر هند  شش تول

واء المسم بار دو هلیله مربی همراه تبریدات معمولست چنانچه بعضی تراکیب آن صندل و د   هاستعمال آئله مربی و خمیر

آئله مربی بورق نقره پیچیده بررا  خفقران حرار و فسراد جگرر همرراه        تراکیب استعمال آئله مربیدرینجا مسطور میگردد 

ند و در خفقان با وسواس ه بدههتره داخل کرده اسپغول پاشیدمغز تخم هندوانه شربت انار عرق شا   هخرفه و شیر   هشیر

یرم ماشره سروده سرشرته      طباشیرو یا در خفقان حار  دهندخرفه و عرقیات و شربت به زور     هبعد فصد باسلیق با شیر

ماشره گرالب چهرار تولره عررق      گالب هریم دو توله عرق شاهتره و یرا همرراه لعراب اسرپغول نره         ههمراه عرق کیور

تخرم خربرزه      هکاسنی و شریر    هتخم فرنجمشم چهار ماشه و یا همراه شیر   هر دو تولپنج توله شربت انا الثعلب عنب

شربت انرار     همغز تخم کدو عرق کیور   هعرق کیوره عرق شاهتره گالب شربت انار بالنگو و یا همراه شیره خیارین شیر

ماشه سوده سرشته با لعراب پهدانره    یمعربی دوم روز شیره مغز هندوانه بجا  تخم کدو و یا بصورت نزله و سرفه صمغ 

عرق گاوزبان عرق کاسنی عرق مکوه شربت اسطوخودوس و توله تودر  چهار مشه پاشیده و یا صمغ عربی سوده آمیخته 

همراه شیره خیارین شش ماشه شیره دانه میل و ماشه عرق کیوره عرق صندل هریم پنج توله خاکشی پنج ماشه پاشیده و 

تخم هندوانه گالب عرق کیوه خمیره صندل یا  بجا  خیارین کنند و یا همراه شیره مغزکاهو    هیرش السوس اصلیا شیره 

تخم خیارین عرق شاهتره شربت بزور  بارد دوم روز بجا  خیارین    هگلقند نسترن حل کرده و یا همراه لعاب بهدانه شیر

مربی نمایند و آخر روز دواء    هعوض آبله هلیلیمغز تخم کدو شش ماشه افزوده    هتخم کاسنی شش ماشه سوم روز شیر

برارد دو   بره زور   کاهو شش ماشه عرق شاه تره ده توله شرربت    هالمسم حارد و چهار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شیر

خشرم لعراب    کشرنیز    هتوله دهند و درصورتیکه از شدت خفقان تیرگی در بصارت و درد سر عارض شود به همراه شریر 

خشم پرنج   کشنیزیا همراه شیر  صندل   هتراکیب استعمال خمیررق گاوزبان شربت بنفشه تخم ریحان پاشیده بهدانه ع

شربت نیلوفر تخم بالنگو پاشیده دهنده و یا بصورت دمویرت و عررق آمردن و    عرق گاوزبان  خرفه پنج ماشه   هماشه شیر

خرفره     هشرش ماشره شریر    گاوزبانماشه لعاب  شنیز خشم چهارک   هم عدد سرشته همراه شیری هنقرضعف قلب بورق 
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ا شربت گره هل داخل کرده بالنگو چهار ماشه پاشیده و یا برا  همین منرافع همرراه لعراب    ی هشش ماشه شربت انار دو تول

چهرار ماشره بره آب    یم توله گالب چهار توله عرق کیور و پنج توله عرق بید ساده پنج توله شربت انار خاکشری   اسپغول

مغز تخم هندوانره شرش      هخشم پنج ماشه و گاهی شیر کشنیز   هبا خشکه و گاهی درین نسخه شیراا شوربا شسته غ

دو ماشره سروده سرشرته برا      طباشریر تخم کاهوشیره تخم کاسنی داخل می کنند و یا    هماشه شربت نیلوفر و گاهی شیر

شته همراه عرق گاوزبان شش تولره گرالب چهرار    ستور و یا بصورت سوء هضمی یا گلقند دو توله سربایبه ها شرشیرجات 

عرق  الثعلب عنبعرق  اسپغولخرفه لعاب    هکاهو شیر   هیم ماشه سوده ممزوج نموده همراه شیر طباشیرتوله و گاهی 

صندل ترش    هکاسنی شربت انار و اگر درد دل و دماغ هر دو آفت باشد و بگوید که گویا بادکش در دماغ می رانند خمیر

. خرفه عرق کیورا گالب عرق کاسنی شربت بزور  شربت انار صبح بخورانند   هفر  شیخ الرئیس خورده باالیش شیریا م

برا  آخر روز شربت زرشم شربت صندل در عرق بید ساده عرق شاهتره حل کرده بیاشامند و اگر از خوردن گوشت آهرو  

وه گالب شربت خرفه عرق مک   هشیر گاوزبان   هرخشم شی کشنیز   هصندل همراه شیر   هخفقان عارض گردید خمیر

خشرم کوفتره بختره نبرات      کشنیزو بعد چند روز سیفوف گاوزبان گل سرخ صندل سفید آئله منقی دهند انار تخم ریحان 

خرفه در عرق کیورا عرق مکوه بر آورده شربت انار تخم فرنجمشم داخل کررده بخورنرد و      ههموزن آمیخته همراه شیر

شیر یرم ماشره   باطصندل نه ماشه ب   هو دق را خمیر همعده و جگر و برا  غشی و تپ محرق ین سوزش دل وبرا  تسک

خرفه گالب عرق کیرورا     هین شیرخیار   هتمرهند  شیرکافور دو جو زعفران یم جو سوده آمیخته بخورند باالیش آب 

   همراکور سره ماشره بره خمیرر        هزکرام خمیرر  و  پاشیده بنوشند و یا بصورت نزله اسپغولعرق کاسنی سکنجبین ساده 

دستور  دهندبان عرق بیدمشم شربت انار شیرین رنجبویه عرق گاوزعرق بادخشخاش سه ماشه سرشته همراه لعاب بهدانه 

صندل یم توله حل کرده بالنگو    هیا همراه عرق شاه تره عرق گاوزبان هریم پنج توله خمیررد المسم بااستعمال دواء

و بیخوابی همراه لعاب بهدانه عرقیات شربت انار و یا در غلبه گرمی دل  مفرط طشپاشیده بدهند و یا بصورت عج ماشه پن

نج ماشه و یا دوازده توله شربت انار تخم بالنگو پ گاوزبانخشم عرق  کشنیزو سستی بدن بورق نقره بچیپ و همراه شیره 

خشرم چهرار    کشرنیز    هله پنج ماشه سرشته همراه شریر آئه صفراویه بجوراش دمویانجره حاره  درصورت ضعف هضم و

مغز تخم هندوانه شش ماشه شربت نیلوفر خاکشی و گاهی عوض مغز تخم هندوانه مغز تخم کدو و بجرا      هماشه شیر

خرفه عرقیات شربت انرار و یرا      هسلیق همراه شیربا شربت نیلوفر شربت بنفشه می کنند و یا در هزال و الغر  بعد فصد

آلو بخرارا     هصورت غشی بعد فصد همراه شربت نبات بالنگو پاشیده و یا در طپش قاب بعد فصد و مارالجبین همراه شیرب

مربی شسته به ورق نقرره     ههلیل بیمر   هطریق استعمال هلیلده دانه شیره تخم خرفه عرق شاه تره شربت انار شیرین 



455 

 

گالب هریم چهار توله شربت انار بالنگو پنج  ام شش ماشه عرق کیورز تخم کدو هریخیارین شیره مغ   هپیچیده با شیر

خیارین گالب نبات و یا در بخارات دم صفراو  که بسر صرعود کننرد و ضرعف معرده        هکاسنی شیر   هماشه و یا با شیر

و دو  ارشش ماشره عررق کیرو    اسپغولیل یکیم ماشه سوده سرشته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب خشم دانه ه کشنیز

عررق  صرف می دهند مثالً عناب گرل نیلروفر ب   یدتبرا ی هتوله شربت انارین دو توله بالنگو پنج ماشه پاشیده و گاهی جوشاند

کاهو شربت نیلوفر آمیخته و یا گل سررخ گاوزبران هرر یرم        هجوشاینده شیر گاوزبانو عرق  الثعلب عنبصندق و عرق 

  هخیارین هریم شش ماشه شربت انار دو توله و یا درصورت نزلر    هکاهو شیر   هچهار ماشه عناب یخدانه جوشانیده شیر

پنج توله عرق نیلوفر چهار تولره عررق صرندل دو تولره      الثعلب عنبتوله عرق  می  ها همراه شربت زوفا شربت بنفشقوزایذ

ه در عرقیات مالیده شرربت برزور    برا  تپش قلب آلو بخارا هفت دان نبالنگو چهار ماشه پاشیده و در خفقان بعد ماء الجنب

شاه تره عررق  خیارین عرق    هالو بخارا ده دانه شیر   هشش ماشه شیر اسپغولداخل کرده دهند و یا در خفقان حار لعاب 

مغز تخم هندوانه عرق    هشیر اسپغولماشه پاشیده و در خفقان بعد خوردن کشته حار لعاب نبات سفید تودر  پنج گاوزبان

خشم پنج ماشه عرق کاسرنی   کشنیز   هجبین و در خفقان از گرمی هوا و اسهال لعاب بهدانه سه ماشه شیرشاهتره سکن

تخم کاسرنی نره ماشره       هل و گرمی بدن شیرانار تخم بالنگو و بصورت سوزش بوشربت  گاوزبانعرق  الثعلب عنبعرق 

   هعرقیات دیگر و بالنگو نماینرد و در نسرخ   و کشنیزپنج توله شربت بزور  بجا   گاوزبانعرق شاهتره شش توله عرق 

صرندل     هتخم خرفه عرق شاهتره گالب خمیر   هعناب شیر   هکاسنی ست و با شیر   هعوض شیر گاوزباندیگر عرق 

صندل نمایند و آب آلو بخارا ده دانره افزاینرد و      هحمل کرده دهند روز دوم کاهو بجا  خرفه و شربت نیلوفر بجا  خمیر

نه ماشه گالب چهار توله شربت انار دو توله و در خفقان به سبب بیدار  لعاب بهدانره عررق    اسپغولر روز لعاب بجهت آخ

عررق   ت انار شربت بنفشه عرق عنب الثعلرت شربت بزور  با رد شربت انار و یا لعاب بهدانه گل شرب گاوزبانشاهتره عرق 

اسنی شیره خیارین گالب نبات یا شربت انار و برا  خفقان با نزله و ک   هشاهتره بالنگو پاشیده و در خفقان و سور فکر شیر

عررق نیلروفر عررق     الثعلرب  عنرب خشخاش هریم شش ماشه ممزوج نموده همراه عرق    هخمیر گاوزبان   هزکام خمیر

مری  خط برا  خفقان با کثرت نزله در کبر سن قبض طبع گل اضیاهریم سه توله شربت بزور  دو توله بدهند و  گاوزبان

خیارین    هبادیان چهار ماشه شیر   هعرق شاهتره ده توله خیسانیده مالیده صاف کرده شیرسه ماشه گل نیلوفر سه ماشه ب

شش ماشه نبات یکنیم توله اسپغول شش ماشه پاشیده نافع میشود و مخفی نماند که در بعضی امزجه که حرارت قلب زائد 

ر ضعف هاضمه و رطوبت معده و دماغ از حرارت قلب که موجب تولید ریا  می شود بود باوجود کبر سن تبرید مناسب و بناب

هر واحد پنج ماشره در   کشنیزخشخاش گاهی افزوده می شود و اگر صندل سفید نیم توله آبله    ه  و شیرکشنیزاطریفل 
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رم ست و گلقند بار سنگ ها که نیم پا و آب تر نمایند و صبح آب صاف او گرفته دو دام شکر آمیخته بنوشند نافع خفقان گ

از گل آن قمع سرخ او دور کرده سفید  گل او با دو چند شکر سفید مالیده در ظرف آبگینه کرده چهرل شرب در ماهتراب    

عباسی که از گل عباسی    هدارند و هر روز یم توله صبح بخورند نیز برا  تقویت قلب و خفقان حار بی نظیرست و خمیر

سرائیده آمیختره    طباشریر نمایند و در آخر قدر  زهرر مهرره و   کشیده گالب آمیخته با شکر قوام سرخ رنگ یم آثار عرق

خشرم یرا برا لعراب      کشرنیز حار نقو  آبله تنها یا با مفرده نافع خفقان    هذکر ادوی خمیره سازند نیز نافع خفقان حارست

خشم شش ماشه در عرق بیدمشم و گالب شب تر کننرد و   کشنیزو نبات و بالنگو خفقان حار را نافع ست و اگر  گاوزبان

و یا سیب را از پوست پاک کررده   ه داخل کرده بنوشند همان نفع داردصبح مالیده شربت انار دو توله تخم بالنگو چهار ماش

دو  قطع نموده اول شب در عرق بیدمشم تر کرده در سایه گاارند و نصف شب برخاسته بخورند و عقب آن عرق بنوشند و

حرارت قلب مجرب ست و یا پزد بره از پوسرت پراک       هن در ازالدقت صحب خوردد گل گرسل سرخ یا نبات دو توله وع

توله کیورما دو توله انداخته شرب در شربنم بدارنرد و     له پاشیده بید مشم یمکرده تراشیده سه توله باال  آن نبات سه تو

توله در آب تر کرده شب در هوا دارند و صبح مقدار دوام شکر ریحان یک و آبش بنوشند و اگر تخمصبح از کاروسیم بخورند 

پیچیده بخورنرد و   با سه دانه فانیندست و اگر سه عدد گل چاندنی فرو برند برا  خفقان حار معدیل  سفید آمیخته از قاشق

له از مجربات خود نوشته دو هفته بر آن مداومت کنند ضعف قلب و خفقان گرم را سود دهد و حکیم علو  خان عشره کام

د اینها دافرع حررارت قلرب    دو ماشه نبات یکتوله و همچنین گلقن طباشیرو همچنین گل سداگالب و سیوتی چهار عدد وبا 

عجیب دارد    هقول محمد زکریا اگر کار بر صاحب خفقان حار دشوار شود بر استعمال افیون مداومت کند که فائداست و ب

و نیز خفقان حار و ضعف دل را نافع و درد و رنج با قدر  کافور نافع خفقران حارسرت و از بررگ    و تضمید کاسنی بآرد و چ

کنکصی خرد هفت عدد در آب شیره کشیده به قند شیرین کرده نوشیدن نافع خفقان حارست و از اسپغول یم توله لعراب  

ست و د نوشیدن نافع خفقان گرم ملین طبع شکر سفیتمرهند  با  بنوشند که همان نفع دارد و افشرهء گرفته با قدر  شکر

خل ست و قابض و مجرب و اگر در آن عرق شکر دارق کشیده نوشیدن دافع خفقان گرم از خس که ازو خسخانه میسازد ع

و مفید خفقان و دافع حررارت ترپ باشرد در     خس گردو   هر  عطر خس آمیزند خمیرقوام خمیره آرند و در آخر قدکرده ب

و شادنج هر واحد شرباء صندل مقاصر  شرباً و ضرماداً نرافع    کشنیزاست که کاسنی بستانی و طباشیر و  سویدیه   هتاکر

س یرا اکلیرل الجبرل مفیرد خفقران      خفقان حارست و شرب حماض اترج به شکر صاف یا تمرهند  یا انار تررش یرا ریبرا   

ده و مراق و تقویت فقان حار و منع بخار معکه در دفع خ کشنیزطریفل ا مرکبه  نافع خفقان حار   هذکر ادویاویست صفر

کابلی هلیله سیاه پوست هلیله آمله گل سرخ تخم خشرخاش     هزرد پوست هلیل   هل انفع ست پوست هلیلدماغ و معده د



457 

 

قروام آورده  د و چند ترنجبین یکچند ادویه بخشم مقشر برابر همه کوفته پخته قند سفی کشنیزهریم دو توله  گاوزبانگل 

مسرمی   نرو  دیگرر  ماشه زعفران دو ماشه به گالب سوده اضافه کنند و با عرق گاوزبان هر صربح بخورنرد    نیمیکمشم 

رند هلیلجات ثلثه و آملره و پوسرت   اغ نافع بو و بگیو  و دوار و سوزش دمام  مزعفر که نجفقان حار و صکشنیزل یفباطر

هریم دو درم مشم یم ماشه کافور سه ماشه زعفران  انگاوزبپنج درم و روغن بادام و گل  کشنیزلیله هریم دو درم و ب

کره در   جوارش شاهیادویه به دستور مرتب سازند  زیچ سب شهد خالص دو چند نبات سفید یمدو ماشه گالب به قدر منا

 یبیدانه بست و پنج مثقال آبله مرب عده و مفر  زرشمقی همواره معمولست و مقو  قلب و مخفقان حار و مالیخولیا  مرا

مربی هر دو خته دور کرده گالب عرق بیدمشم هریم هفتاد مثقال همه را در عرقیات ماکوره بپزند تا مهرا شود    ههلیل

صاف نموده شربت انار شیرین و ترش نبات سفید هریم بیست و پنج مثقال سکنجبین سی مثقرال شرربت نرارنج شرربت     

ابریشم مقرض ورق طال ورق مدانه یدو ن آرند پس تمنبراشهب بقوامثقال داخل کرده لیمون شربت آلو هریم چهل و پنج م

گل سرخ هریم پنج مثقال کوفته بختیه بسرشرند خروراک دو      هنقره مروارید ناسفته هریم سه مثقال گل گاوزبان غنچ

گاهدارند شبانه روز نکی همثقال در آب نیم انار تر کردصندل سفید بست    همعمول در خفقان حار براد صندل   هخمیردرم 

قوام آرند و به قدر شش ماشه همراه تبریرد بدهنرد و گراهی دریرن     ف نموده با نیم آثار شکر سفید ببعد از آن جوشانیده صا

م درم بید مشم رب انار شیرین رب به شیرین هر واحد ربع رطل اضافه کرده و در تقویت قلب و ی هنسخه ز به مهره سود

مقو  قلب و دماغ و از  نو  دیگرفته و عوض آب گالب کنند اگر مانعی نباشد دفع حرارت جگر و تسکین عطش بیدیل یا

نریم مثقرال    شرب  اقند سفید یکصد و شصت مثقال عنبرر  گالب سوده بست مثقالا  خفقان حار موضو  صندل سفید ببر

مثقال  قال گالب یکصد و شصت مثقال عرق بیدمشم هشتادورق نقره هریم نیم مثیکنیم دانگ ورق طال مشم خالص 

قوام آرند و سفید  تخم مرغ و شیر و آب درهم کرده دست زنند ترا  به گالب و عرق ماکور حل کرده بآتش مالیم بقند را 

کف کند آنرا بران قند زده تیر معجون ساز  بران زنند تا مثل خمیره شود و پس عنبر و مشم با قدر  نبات سفید سروده  

نقره محلول داخل کرده برهم کنند سپس صندل را داخل کرده نیکو برهم زنند و داخل نمایند و برهم زنند پس ورق طال و 

غز یارین متخم خماشه مغز  غبتر توله طباشی می  هار و مقو  قلب مروارید ناسفتنافع خفقان ح مروارید   هخمیرنگاه دارند 

بات پنج تولره بدسرتور مرترب    توله شربت سیب شربت انار شیرین هریم هفت توله ن تخم کدو مغز تخم تربز هریم یم

مقشر گل گاوزبان هر واحرد   کشنیزمعمول برا  خفقان حار و مقو  قلب مروارید  رددواءالمسم باسازند شربتی دو مثقال 

صندل سفید گل سرخ ابریشم مقرض هریم چهار درم مشم یکردرم شرربت آملره شرربت زرشرم       طباشیردرم کهربا یک

که معمول است مشم عنبر هریرم نریم مثقرال مرواریرد      نو  دیگرد سفید سی درم شربت انار شیرین هر واحد پانزده قن
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ین عررق  هریم سه مثقال آب سیب شرر  کشنیزگالب سوده صندل سفید ب طباشیر گاوزبانخ ناسفته کهربا مرجان گل سر

جررب  م نو  دیگرر هشتاد مثقال م سی مثقال قند سفید یدمشم هریعرق ب نیریب شیبیدمشم هریم سه مثقال اب س

 مروارید ناسفته کهربا  شمعی هریم نه ماشه تخم خرفه مقشر مغز تخم کدو هریم دو توله سندل سفید ابریشم مقرض

ب چهار ماشه ورق طال سره ماشره ورق نقرره نره     ش اهریم یکتوله مشم تبتی سه ماشه عنبر گاوزبانگل سرخ    هغنچ

رر مرتب سازند و در نسخه دیگر وزن صندل تا گل سرخ هریم ماشه نبات سفید نیم آثار شربت فواکو پا و سیر بدستور مق

مقشر گل گاوزبران هریرم دو درم رب    کشنیز طباشیردو درم و مغز تخم کدو نیز دو درم و تخم خرفه چهار مثقال است و 

ائرد  نسخه ساده که همیشه معمرول و بفو  نو  دیگرو عنبر و اوراق و نبات و شربت فواکه ست  گاوزبانسیب و قند عوض 

گرل   طباشیردرم ابریشم مقرض ورق نقره هریم دو درم عجیب مشمول مشم خالص عنبرا شهب گل گاوزبان هریم یک

جون سازند مقشر صندل سفید هریم چهار درم شربت سیب والیتی نیم آثار نبات و گالب هریم یم آثار مع کشنیزسرخ 

جهت دفع خفقان و تقویت دل نرافع   سفوف مرواریدقت حل کردن کم کم انداخته سفید کنند و سفید  بیضه شش عدد و

یب سر  خطائی حجر ارمنی کهربا   هگل گاوزبان گل نیلوفر گل بیدمشم گل سرخ هریم دو درم مروارید ناسفته زهر مهر

هرر واحرد دو درم کوفتره بیختره      مقشر صرندلین  کشنیزهریم یم درم  طباشیراغستانی سبز یاقوت هریم نیمدرم گل د

 طباشریر خفقان شدید الحرارت نافع گل سرخ که ب سفوف طباشیردرم تا دو درم همراه گالب بخورند از یکسفوف سازند و 

خشم شش درم کافور ربع درم زعفران سه دانگ و در نسرخه دیگرر مرواریرد کره برا       کشنیزصندل سفید هریم سه درم 

دافرع خفقران حرار برراده      ن صرندل سکنجبیقدر مناسب دو درم خوراک ب کشنیزست و وزن مدرم عوض زعفران هریم نی

صندل سفید  مثقال سه روز دربست و پنج مثقال سرکه و گالب و عرق نیلوفر تر کرده جوش دهند تا سوم حصبه بمانرد  

زنرد و بعرد آمردن    قوام آورند و نیم مثقال زعفران در حره بسته در جوش انداموده با دو صد مثقال قند سفید بمالیده صاف ن

نافع خفقان  سیب لیمونیدرم سائیده اضافه کنند شربت مینهریم ده مثقال کارفور طباشیرگالب سوده ب قوام صندل سفید 

کنیم آثار قوام ساخته کافور رق بیدمشم نیم پا و در قند سفید یحار آب سیب شیرین نیم آثار آب لیمون کاغا  پا و آثار ع

ان حار مقو  معده مانع قی نرافع حررارت مرزاج و حمرا      معمول دافع خفق شربت فالسهسه ماشه سوده آمیخته بکار برند 

صفراو  و فساد خون و خوش ذائقه است همراه طعام نیز توان خورد فالسه شیرین سیاه رنرگ را در گرالب و آب مالیرده    

مقو  دل نافع خفقان گرم و معده و جگر حار و مسرکن تشرنگی و    شربت صندلآورند  بقوامصاف کرده با دو چندان قند 

ا جو کوب ساخته بست مثقال در یم رطل گرالب ترر نماینرد دو شربانه روز پرس      ی هض شکم صندل سفید سوهان کردقاب

انرد  آب به قدر مناسب بمگالب صاف کرده بستانند و آن صندل را در آب خالص بجوشانند تا قوت صندل کما حقه برآید و 
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که در ضعف قلب  شربت صندل ترشآرند  بقوامل کرده پس صاف نموده این آب را با گالب آمیخته قند سفید دو رطل داخ

خرالص     هکصرد درم سررک  ی هدرم صندل سفید کوفته سی درم در آب غرور خشم کوفته پنج کشنیزمعمول  و خفقان حار

ند یم آثار داخل کننرد  ثلث رسد مالیده صاف نموده قانه روز خیسانیده بجوشانند تا بپانزده درم و آب خالص یم آثار یکشب

 بقروام عفران را چند بار مالیده و بیررون آرنرد و   ده و بپزند و کف بردارند و خرقه زدر خرقه بسته در افکننفران نیمدرم و زع

گالب سروده هریرم دو درم داخرل سرازند     ندل سفید بص طباشیرکه نیمگرم باشد نیم مثقال کافور و آورده فرود آرند وقتی

او دو صرندل سرفید گرل    گل سرخ بر  گاوزباننافع خفقان حار مقو  قلب  گاوزبانشربت خرفه    هشربتی پنج درم با شیر

سوده افزایند شربت دو توله و گاهی  طباشیرآرند و در آخر قوام یم درم  بقوامه قند پا و آثار بدستور نیلوفر هریم یکنیم تول

معمول جهت دفع خفقان  صالحینشراب الکرده میشود  هخشم ابریشم بهمنین عناب زیاد کشنیزگل نسرین  گاوزبانگل 

هی سرت  شر د و رنگ بشره گلگون کند و مقرو  د انجره معده و مراق و رحم و ازاله توحش و جنون نمای   هحار و دفع ماد

چینری تمرام شرب زیرر        ه  از آن دور کرده باب لیمون کاغا  پا و سیر مالیده در پیالر سبزو  بگیرند گل گراس صدعدد

ضخیم    هدر شیش کسر نبات را بدو سیر آب باران شربت کرده باشند یکجا کردهی هت کآسمان نگهدارند و صبح شربت نبا

ا ی هاطاق باال نگهدارند بعد سی هکث آن خالی ماند انداخته سرشیشه محکم بسته در ظرف پر آب در گوشا ثی هکه نصف شیش

بعمل آرند و اگر آب لیمون زیاده اندازند چهار روز که جوش خورد و کف برآرد صاف کرده نگهدارند و از دو وام تا شش وام 

میخوش شود و در قطع خمار موثر بود و اگر تحایر و سکر مطلوب باشد پنج لفا  سه چهار ماشه همراه گل ها و شربت در 

شیشه اضافه کنند و جهت امزجه حاره که تقویت جگر منظور باشد بجا  آب باران آب انرار اندازنرد و بررا  تقویرت قلرب      

ار گل گاوزبان سه توله گل نیلوفر گل کاسنی گل معمول در خفقان ح عرق شیرب باران گالب و بیدمشم افزایند همراه آ

ابریشم خام هریم از توله خرس   کشنیزنسرین گل سدا گالب گل سرخ کنپ بید تخم کاسنی و کاهو و خرفه و خیارین و 

کسر و مقشر یم آثار برگ شاهتره هفت ی هو پنج تولبست و پنج توله خاکشی یکصد و یم مرتبه در آب دریا شسته چهل 

توله آب برگ خرفه و لیمون شربتی و تربوز و خیار هریم سه پا و صندل سفید ده توله گالب چهار شیشه نبات نریم آثرار   

مرواریرد و شرربت      هشیر بز هفت آثار از جمله هفت شیشه عرق کشند شربتی از هفت توله تا بست و پنج توله برا خمیرر  

که در خفقان حار و تپ دق و غیره معمول  قرص کافورسیب لیمونی و جز آن که در خفقان دمو  و صفراو  مناسب باشد 

جزو عسل سرفید چهرار جرزو کوفتره     است کافور سه جزو زعفران چهار جزو مغز تخم کدو دو جزو مغز تخم خیارین چهار 

فور نیمدرم تخم کاسنی گل سرخ مغز تخم خیارین مغرز تخرم   برا  خفقان حار و غیر آن کا نو  دیگراقراص سازند  نجتیه

هریم پنجدرم صندل سفید دو درم به لعراب اسرپغول سرشرته قررص سرازند شرربتی دو درم        طباشیرکدو مغز تخم تربوز 
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سرفید  نافع خفقان حار و مانع قی و صعود انجره از معده و مراق و رحم و فوائد عجیب و غریب دارد صندل  معجون صندل

ن زاآورند بعد ا بقوامهند  آب انار دارحی هریم نیم رطل شکر سفید سه رطل اول شکر را ی درم آب تمرآب سائیده س در

معجرون آرنرد و بعرد     بقوامصندل را از صافی گارانیده بیندازند که قریب قوام آید پس آب تمرهند  و آب انار داخل کرده 

ا نقره نگاهدارند شربت ی هیم درم سائیده اضافه نمایند و در ظرف شیش چهار درم عود یم درم زعفران طباشیرفرود آوردن 

مستعمل در خفقان حار و مالیخولیرا و نهایرت مقرو  اعضرا  رئیسره اسرت مرواریرد         معجون نقرهاز دو درم تا چهار درم 

رخ زهرر مهرره   یب سبز کهربا  شمعی به سرد سر  ش یکمثقالاشهب ورق طال هر واحد  سبز عنبر امانی زمرداقوت ی هناسفت

سیب شیرین آب انبرار شریرین    خطائی طباشیر کبود و هریم شش ماشه ابریشم مقرض یم توله ورق نقره چهار توله آب

عرق بیدمشم هریم پا و سیر جواهر را در عررق حرل کررده آبهرا و      گاوزباننبات سفید عرق کیورا عرق هریم نیم پا و 

یامیزند و بره قردر   باب حل کرده باقی ادویه ب یمکی هد پس اوراق طال و نقرآورده اول عنبر حل سازن بقوامعرقیات و نبات 

سرت مرواریرد ناسرفته    ل که در مالیخولیا و خفقان حار همرواره معمرو   مفر  بارداستعمال نمایند  مناسبرقه باید  یکمثقال

یم دو مثقرال عنبرر   هر د مغز تجسم کدو  شیرین تخم خرفه مقشهسفی طباشیر گاوزبانگل  یکمثقالکهربا  شمعی هر

نبرات  محلول هریم دو دانگ رب سیب شیرین رب به شیرین هریم بسرت مثقرال      هاشهب ورق طال محلول ورق نقر

یکصد و بست مثقال گالب بست و پنج مثقال بیدمشم کشمیر  بست و پنج مثقال به طریق معمول معجون سازند  دیسف

هریرم دو درم   گاوزبران سررخ   در امراض حار قلب معمرول گرل   صر کهمخت نو  دیگرست  یکمثقالخوراک از یکدرم تا 

و  م یکدرم کافور یم ماشه شرربت صرندل  خشم کهربا  شمعی هری کشنیز مثقال می  هسه درم مروارید ناسفت طباشیر

ه سراد    هبه نسرخ  ضایاانارین و قند سفید هر واحد یم چند ادویه قوام ساخته آمیزند شربتی دو مثقال به همراه عرق شیر 

گرل   گاوزبران که مکرر بعمل آمده مقو  قلب واضح حرارت سند زهر معده خطائی به گالب سوده صندل سفید سوده گل 

مقشر هریم دو مثقرال طباشیرسرفید و دوم زرشرم       همقشر خرف کشنیزسرخ مغز تخم کدو  شیرین مغز تخم خیارین 

خسته دور کرده چهار عدد قند دو چند قال مربا  آمله والیتی بست و پنج مثمحلول به گالب سه مثقال شربت انار شیرین 

 برابر شربت انار اضافه نماینرد و قنرد برابرر ادویره     االس حبکدرم شربت ی هت بیرون پستادویه و اگر قبض منظور بود پوس

قران و  کره بررا  خف   نرو  دیگرر  شبث به اعضا  اصلی باشد نیمدرم کافور با یکدرم زعفران افزایند گیرند و اگر حرارت مت

زش سر و شانه بعد فصد قیفال خوردن این فائده کلی دارد مروارید کهربا مرجان یشب فاو زهر معدنی به گالب صالیه سو

 کشرنیز گل بنفشره   گاوزبانزعفران تخم خشخاش هر واحد یکدرم گل  مغسولالجورد  گاوزبانکرده تخم کاهو ورق نقره 

غز تخم کدو مغز تخم خیارین گل سرخ هریم دو درم عنبرر ورق طرال   ین صندل به گالب سوده منهممقشر دانه قاقلین ب
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هریم نیم درم مربا  هلیله مربا  آبله هریم دو عدد شربت آلو شربت انار شیرین والیتی شربت نیلوفر شیرخشت هریم 

د هریم سره  مرواری طباشیرکه برا  خفقان حار مجرب گل سرخ  اضیاآورند  بقوامشش توله قند دو چند بدستور به گالب 

که با صندل سفید و سرخ هریرم دو ماشره زرشرم پرنج ماشره      کهربا خشم  کشنیزماشه پا و باال گل نیلوفر تخم خرفه 

کره خفقران سرو  و     نرو  دیگرر  مشم خالص یم دانگ به شربت سیب سرشته استعمال نمایند که به غایت مفیدسرت  

تخم کاسنی هریم سره درم آملره منقری     گاوزبانسفید  طباشیرصفراو  را دفع کند و بسیار نافع ست و مجرب و معمول 

خطرائی سروده      هب سرفید زهرر مهرر   سیناسفته کهربا  شمعی لب شیب سبز  پانزده درم صندل سفید گل سرخ مروارید

م یم ماشه شربت سیب شربت به شیرین هریرم یکچنرد   نقره نیم مثقالت زعفران نیدرم مشهریم سه درم و نیم ورق 

که به جهت حرارت قلب و خفقان و عطش کره   نو  دیگرسازند خوراک پنج ماشه  تیاردویه بدستور مقرر قند سفید و چند ا

 طباشریر از مشارکت قلب باشد و به جهت تقویت غربا  ناقین بعد از مرض همواره مستعمل و سهل صدف مروارید سروده  

هو مغز تخم تربروز مغرز تخرم    م کدو تخم کازهر مهره سوده کهربا سوده هر واحد یم نیمدرم گاوزبان تخم خرفه مغز تخ

آمیزند  دیگر کوفته نجتیه   هآورده ادوی بقوامل ارمنی هریم و دوم زعفران نیمدرم قند سفید سه چند در آب باران خرپزه گ

که خیلی خروش مرزه اسرت و کثیرر المنرافع       نو  دیگرو در ظرف چینی نگهدارند قدر خوراک از پنج ماشه تا هفت ماشه 

شیب سبز کهربا  شمعی مروارید ناسفته ورق نقره هریم نه ماشه لعرل  رمانی یاقوت زرد عقیق یمنی اقوت ی هشد مشاهده

 کشرنیز گل سررخ طباشریر      هبدخشی ورق طال عنبر اشهب مشم خالص هریم چهار ماشه زهر مهره گل گاوزبان غنچ

ر مغرز تخرم کردو  شریرین هریرم دو      مقش   هصندل سفید گل ارمنی هریم یم توله تخم خرف ضمقشر ابریشم مقر

 گاوزبانفی آب سیب شیرین هریم پا و سیر گالب عرق بیدمشم آب عرق زعفران سه ماشه قند سفید عسل مص   هتول

معمول حکیم علو  خان یاقوت رمانی مرواریرد ناسرفته      هبه نسخ ردیاقوتی باهریم نیم پا و بدستور مقرر مرتب سازند 

یم نه ماشه محل بدخشی زمرد سبز عنبر اشهب هریم چهار ماشه به سد محرق شش ماشه کهربا  شمعی ورق نقره هر

توله آمالء منفی و دو  گل سرخ ابریشم مقرض هریم یم   هبهمن سفید غنچ گاوزبانمقشر  کشنیزصندل سفید  طباشیر

که  نو  دیگربدستور تیار نمایند  فی پنج تولهآب انار شیرین پا و آثار عسل مص وله ورق طال سه ماشه نبات سفید نیم آثارت

ب سبز مروارید ناسفته زهر مهره خطرائی کره   سیب سفید سیاقوت زرد لعل بدخشی عقیق یمنی یسرخ مجرب ست یاقوت 

 کشرنیز حق بلیرغ نمروده   سر  گاوزبران ب و عرق بیدمشم و عرق حمر هریم شش ماشه در گالا دسبا  شمعی مرجان لب

سفید ابریشم مقرض صندل سفید به گالب سوده هریم شش ماشه  طباشیررخ هریم نه ماشه گل س گاوزبانخشم گل 

مقشر یم توله کوفته بیخته در آب انار شیرین و آب سیب هریم نیم آثار عرق بیدمشم پا و آثار قند سرفید     هتخم خرف



462 

 

ی الرسم مرترب سرازند   م توله ورق طال شش ماشه عنبر اشهب سه ماشه اضافه ساخته علی هآرند و ورق نقر بقوامنیم آثار 

ب سفید هریم یمفید مروارید ناسفته شش ماشه بسد که با لعل بدخشی به ش جهت خفقان و مالیخولیا وسوداس نو  دیگر

زهر مهره سوده هریم سد  نیم ماشه مغز تخم خیرارین تخرم    طباشیرکنیم ماشه بهمنین صندلین یاقوت زرد ی  هدو ماش

م یر  هکنیم ماشه ورق نقرر یدو درم عنبر اشهب مشم خالص هریم تربوز هریم  مقشر مغز  تخم کدو مغز تخم   هخرف

نرو   ر مقرر تیار سازند و گاهی قدر  کافور نیز اضافه کرده شد و نافع دیرده  شربت فوا که به قدر مناسب بدستو توله نبات

 کشنیزیشب سبز  باشیرط ل سفید به گالب سوده هریم سه درمگل سرخ صند گاوزبانگل  گاوزبانمقو  و معمول  دیگر

رم کنریم د ییل هریم دو درم مروارید کهربا بسد یاقوت ابریشم مقرض پوسرت تررنج هریرم    شر دانه هقم   همقشر خرف

رم شربت انار شیرین والیتی نیم پا و قند سفید پا و آثار گرالب نریم پرا و    وله ورق طال دو درم ورق نقره سه دزرشم سه ت

 اقاقوال حرا به دستور مرتب سازند  عددبه هر واحد پنج  ران یم درم مربا  آمله و هلیامشم عنبر هر واحد ربع درم زعف

و اخراج خون کثیر نماینرد و تعردیل    باسلیقتنقیه بفصد  دمو شیخ الرئیس و بعض شرا  قانون می نویسند که در خفقان 

ع مثالً پس واجرب اسرت کره قبرل     یمثل رب غاابکم و کیف کنند و اگر آنرا نوائب یا فصلی معین باشد که در آن بیشتر افتد

گویند که اگر خفقران حرار مرع مراده باشرد و       ایضاو تلطیف غاا و تناول مقویات قلب بعد فصد نمایند و  بفصد نوبت اقدام

صاحب او بدانچره قلیلری      هآن کرده باشند و اثر آن باقی ماند و یا خفقان حار بال ماده باشد واجب است که تغای   هتنقی

و نان به شربت  قدار و نافع یعنی کثیرالغاا باشد باید کرد مثل نان در گالب که در آن قدر  شراب ریحانی باشد تر کردهالم

وغ قدر  ترشری باشرد و بره شرکر فرائق      ض غیر ترش بسیار دهند و اگر در در دوغ قریب العهد بمحسیب و مرقه سیب د

نکننرد  غه در جدا کردن مسکه از آن ننمایند بلکه اگر از آن مسکه علحده استعمال نمایند بهترین غاا برا  آنها باشد و مبال

گرالب و بیدمشرم و شرکر     شر جات غالب حالوت از لیمو و انبه و رنگتره و غیره بره در اکثر اوقات اولی باشد و یانان با ف

قلب مطلقاً و کالم هندوانه در یمانی و فوا که بار و خورند و خرپزه فائق را خاصیت ست در تقویت    هو بقل بدهند و کدو

خفقان حار و اگر مریض احتمال گوشت نماید قریص و هالم از چوزه مرغ و کبرم و اصرناف مصروص هرر واحرد متخرا       

بمصارات فواکه و غوره و سیب ترش و سرکه قند و مرشوش بران گالب و عرق بید و اگر ترشی ترنج یا لیمرون باشرد نرا    

فواکه و سیب و ماننرد   بشربتسرد و آب برف ممزوج به گالب جرعه جرعه بنوشند و  رست و اگر التهاب شدت کند آبقف

آن اندک اندک بیاشامند و اگر دران احتیاج امتزاج کافور باشد بعمل آرند و بساست که احتیاج می افتد بره آنکره برر شررب     

نافع ست درین باب و اگرر خواهنرد بره    نایب از رطل تا دورطل به شکر فائق محلول اقتصار غاا  او نمایند و آن به غایت 

تالط برا آن و  طفا  حرارت غریز  باشرد ال بدسرت انر   ان ت او نمایند و اگر قوت ضعیف و خوفقدر  مونان کعم یا تقوی
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نافع و برر گاوزبران اقردام نماینرد و از      طباشیرو کافور مع گل سرخ و  کشنیز ایضاامثال آن از کبایه و قاقله و پوست ترنج  

طرائی  گاهی در آن نوشیدن یکدرم ریوند ف او خوف نکنند و استعمال او در هر مشروب نمایند و کالم عرق آن و غائله ا 

  و صندلی حاضر دارند و نمایند و نفوحات و شمومات خوشبو کافور الی نفع می کند و در تبرید مواجهددر آب سرد ایام متو

هوا  بار و اعاده صحت صاحب خفقان حار می نمایرد و برر قلرب    مام لخلخه صندل و کافور و گالب نافعست و نقل به اش

و عدس سازند و خصوصاً در حمیات و اما  آهن گران و کافور و گل سرخ و طباشیرمبروه از صندل و گالب و آب    هاضمد

ه باشند و ترشی ترنج که در آن برگ ترنج نیز داخل کرد بشربتمرکبات نافعه درین باب اینست که قرص کافور با زعفران 

المسم شیرین و مفر  بارو دهند و آنچه نفع بین می کند اینست که بگیرند آب ترشی ترنج و آب لیمرو و هرر دو بره    اءدو

عردم مقاومرت حررارت غریرز       وفگالب بیامیزند و ترشی آنها به شکر طبرزو بشکنند و بنوشند و اگر قوت ضرعیف و خر  

ا ی ها قاقلی هواشریه بارده اندکی از کباب   هو سیب و امر دو و امثال آن از اغای باشیا  بارده باشد با شربه دیگر مثل شربت به

چهار درم که برا عرود بنرد      طباشیرضل و مانند آن بیامیزند و اگر خفقان شدید الحرارت نباشد این قرص مجرب ست قرن

آب ترنجبین قرص سرازند هریرم بره    ل هر واحد یکدرم کافور نیمدرم کتیرا سه درم به واحد ادو درم قاقله قرنض سم هر

درونج یم جزو کافور ربع جزو صندل ثلث جزو مروارید کهربا سربب عرود    ضایاوزن نیمدرم شربت یم قرص به گالب و 

سیب سرشته قرص سازند شربت از درم تا مثقال و قرویتر از   بآبدو جزو  گاوزباننیم جزو  احدگل سرخ هرو طباشیربند  

خشرم بره سرد کهربرا      کشرنیز  گاوزبران گل سرخ صندل تخم خرفه  طباشیرکاهو تخم کاسنی آن در تطفیه اینست تخم 

صرندل زرد گرل    طباشریر دو درم از آن بخورند که بغایت نیکوست و اگر حاجت شدید باشد بگیرند ومروارید سفوف سازند 

ویه فرنجمشم شرب  باو رنجیرویگر نشاسته کهربا مروارید  سرخ هر واحد یم جز و کافور ربع جزو شربت دو درم و نسخه

ویه ست و اگر امر افراط نماید بنجبآب بادر یکمثقالخشم پنج پنج جزو خوراک  کشنیزیمانی بریان سه سه جزو گل ارمنی 

ر آن ره باشد لباست که احتیاج به آشامیدن تخم لقا  و افیون افتد و بهتر بو اشتغال زیادتی کند و خوف ابتدا  تولد ورم و ث

انگ بدوا  خوشبو از مشم و عود خام هر واحرد نریم طسروج و کرافو     د نیم لفا  تا ربع درم و از افیون تا است که از تخم

طسوج و زعفران نیم طسوج آمیخته بحسب قوت و وقت و حاجت بخورانند و اولی آن است که عروض افیرون آب پوسرت    

او درین  وه میدارد و مفر  یاقوتی بارد تالیضادمکر خشخاش چنانچه معتاد کو کناریان ست بیاشامند و لفا  زا شار  گیالنی

مرض به غایت نافع ست و از آن خلق کثیر صحت یافته چنانچه خفقان بست سال ازین زائل شد و باید که به این مفر  و 

لری برود و کرالم    نبیند زبیب و رایب مخلوط به شکر فائق مداومت نمایند و اگر به این شکر قدر  عنبر مخلوط سرازند او 

ت که بر آن شکر فائق با قدر  عنبر سفید سوده بپاشند و مدار تدابر این امور نماینرد و سرائر آنچره    نیمبرش   هرد  بیضز
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کنند  باسلیقآن عالمات غلبه خون یافته شود فصد ستعمال کنند مسیحی گوید که برا  خفقان حار که بمناسب آن باشد ا

حراد در   سوءمزاجاو همان قرص کافورست که در عالج امراض قلب از و این قرص بخورند اگر حرارت قو  باشد و نسخه 

   هغاا چروز  تا مدت دو هفته بخورند و اگر کفایت نکند دوغ هر روز بنوشند و یکمثقالقول گیالنی مسطور شد و هر روز 

خشرم دو درم   زکشرنی وص باشد و سکنجبین ساده بیاشامند و این سفوف استعمال نمایند مرغ و زیر باج و حصرمیه و معم

سیب یا ترشی ترنج یا دوغ گراو بخورنرد و اگرر     بآباز آن  یم مثقالهر واحد یکدرم کافور یم قیراط طباشیرگل سرخ و 

خشم یکدرم بسد مروارید  کشنیزحرات بعد فصد کم گردد این سفوف استعمال نمایند گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم 

بواهر واحد  قاقله خیردو درم گل سرخ کبابه  طباشیردوغ گاو به این طریق بنوشند که با هر واحد بخرم کافور یکدانگ و یا 

سه درم در سه رطل دوغ ترش بخیسانند و در سه روز بنوشند و این قیروطی استعمال کنند میوم مصفی به روغرن بنفشره   

باشند حل کنند تا آنکه مسرتو   کدر و آب برگ خرفه و گالب که در آن صندل جوشانیده  بآبگداخته در صالیه اندازند و 

شرب   گاوزبانمروارید کهر با  گردد تمریخ صدر و میان هر دو شانه به آن نمایند و این سفوف خفقان حار را نافع ست بسد

به گالب بخورند و اگرر   کمثقالی هسم نیم مثقال شکر طرز و هفت مثقال کوفته بیخت یکمثقالیمانی گل ارمنی هر واحد 

بسیار اندک از آن بگیرند اولی باشد و نسخه سفوف دیگر کره در آن شرب یمرانی بریران داخرل سرت و       مقدار شب یمانی 

حار یا رطوبت دمو  باشد بایرد   سوءمزاجگوید که اگر خفقان از  مجوسیقرص همانست که در قول شیخ گاشت    هنسخ

حرار قلرب نرد     سوءمزاج ر ایشا که عالجقیفال نمایند و بعد فصد آب انار میخوش و آب تمر هند  و سائ بفصد که مبادرت

و این سفوف نافست مغز تخم خیار مغز تخم با درنگ مغز تخم کدو تخم خرفه هریم پنج درم زرشم گرل   کور شد بدبنر

ارمنی گل سرخ هر واحد سه درم طباشیر که با هریم دو درم عود کافور مصرطکی هرر واحرد کنریم ورم همره را باریرم       

صندل سرفید هرر واحرد سره درم      طباشیرمیخوش یا شربت سیب بخورند و این نیز نافع گل سرخ  انار بآب کمثقالی هکوفت

رم بسد مروارید که با هر واحد نیمدرم کافور ربع ورم جمیع اجزا باریم سائیده بدسرتور سرفوف سرابق    دخشم و دو کشنیز

نمایند و اشربه و عطریات  باسلیقول فصد خون ظاهر باشد ارجانی گویند که اگر عالمات غلبه استعمال نمایند ایالقی و ج

اندکی سرکه بران چکاینده و کافور در آن حرل کررده آب    ه سرد کنند و صندل به گالب سوده بار و بکار برند و هوا  خان

آن بدان تر کرده مدام بر سینه نهند و آب آهنگران به گرالب آمیختره در ضرمادها    ترش و آب به آمیزند و خرقهء کت سیب

خشرم     هل نمایند و پیراهن در صندل که به گالب سائیده و کافور در آن حل کرده باشند رنگرین نمروده در سرای   استعما

مایند و این شربت کرده بپوشند و هر وقت اندک گالب بران پاشند و شربت صندل ترش و گالب و قرص کافور استعمال ن

آب تمر هند  و آب ترنج و آب غوره مساو  و شکر برابر  نشاند بگیرند آب انار ترش و آب آلو  ترش وحرارت و تشنگی ب
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آرند و سفوفی که در آن شب یمانی ست و در قول مسیحی گاشت دو مثقال به شربت سیب یا شرربت   بقوامهمه آمیخته 

تر باشرد و  دیگر حاجت آید مطبوخ هلیله دهند و اگر ماء الجبن و بند اولی    هقیبانار استعمال نمایند و اگر با وجود فصد تن

ا تراب  یر   هتخم خرفر    هانار یا بشیر بآبسیب یا شربت انار ترش  بشربتترتیب دادن اشربه اینست که صبح قرص کافور 

انار  بآبانار بخورانند و اگر از سفوف کراهت کند گل ارمنی  بآبخیاره و یا به ماءالشعیر بدهند و بوقت خواب سفوف ماکور 

رکه مزوره انار دانه دارد و غاا ماهی تازه مطبوخ به س نبات عوض این آبها و مرغ گاو سودبدهند و اگر تپ  اسپغولو لعاب 

چرپ   باسلیقوخجند  می نویسند که اگر خفقان از امتال  خون باشد اول فصد  محمود شیراز  و ریباس و حصرم دهند

رم و شربت سیب و ریباس دو دو کنند و فصد صافن اگر مریض متحمل نباشد و هر صبح سکنجبین ساده ده درم به گالب

ابزبراریس یرا حمرانس       هیا حماض هرچه از این ها باشد ده درم بیاشامند و رایب و اقراص کافور بکار برند و غراا مرزور  

ا مصلیه ملجوم جار  سازند و اگر از امتال  صفرا باشد عالجش مثل عالج و مولیت بغیر فصد و تقویرت  ی هیارمان یا مضیر

ه بترید او با قراص کافور و شربت صندل و سکنجبین ساده و ماء الرایب و تضمید صردر بصرندارمین و   قویبمفرحات م قلب

سرد و  بآبمرشوش    هکتان و صندل و سکون مساکن بارد   هخشم و گالب و آب طلح و پوشیدن پارچ کشنیزاقاقیا و 

رزشکیه دهند و این ده انافع خفقان حارسرت تخرم   گالب و تنقلی بسیب امرود و به از اغایه مزورات حامضه مثل رمانیه و

خشم هرر واحرد سره     کشنیزتخم خرفه تخم حماض  ز تخم کدو مغز تخم خیار هر واحد پنجدرمکاهو مغز تخم خرپزه مغ

درم باریرم سرائیده بره شرربت سریب       تخم کاسنی هریم چهاردرم صندلبین هر واحد سه درم زرشرم پرنج   طباشیردرم 

حماض یا شربت فوا که سعیدبن هتبه اهلل گوید که عالج خفقان حار با آشامیدن ماء الشعیر  بشربت یکمثقالبسرشند شربت 

رب سیب ترش یا رب ترنج هنگام ایرن طبیعرت و رب آلرود و آب تمرهنرد  وقرت قربض و بره         ضاایانار میخوش و  بآب

انار میخوش دهنرد و اگرر    بآبسیب یا  بشربتنوشیدن ماء القر  بسکنجبین نمایند و اگر حرارت شدید باشد اقراص کافور 

حرارت به ماده دمو  باشد واجب است که فصد یا حجامت مریض نمایند و بعد تنقیه تعدیل مزاج به استعمال مبردات کنند 

و اگر ماده صفراو  باشد اسهال به طبخ هلیله باید کرد و رب ترشی ترنج بدهند که آنرا خاصیت عجیب اسرت در امرراض   

حرارت و کاالم شربت سیب و سینه را به صندل و گالب و کافور طال سازند و لباس مصندل بپوشند و غاا  قلب حادث از

هم و غم وفر و گل سرخ ببونید و از جما  دانار یا آب حصرم یا ترشی ترنج سازند و کافور و صندل و نیل بآبمرغ    هاز چوز

نماینرد و جمرا     بفصرد  باشد عرالج  دمو سند که اگر خفقان حار نمایند قرشی و سدید گاز درونی و خضربن علی می نوی

خوشربو     هدردمو  بلیغ النفع ست و در صفراو  تنقیه اماده آن کنند و بعد از آن تعدیل مزاج قلب نمایند با شرربه و برارد  

بعرق  بنوشند ه ال شربت تمرهند  دهند و هرچه از ارشبمثل شربت حماض و سیب و نیلوفر و انار اگر با نرمی طبع باشد وا
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و یرا قروتی    بمفرحات حار قو  باشد و سوءمزاجتخم خرفه اگر    هو عرق نیلوفر شامی و گالب بنوشند و یا بشیر گاوزبان

افتد اگر حرارت مفرط باشد و درین هنگام واجب است که به مفرر  یراقوتی    بکافور ها  بار دو غیره و بسا ست که احتیاج

شردید     همفرط نباشرد برر ادویر    سوءمزاجحار زائل شود و اگر  سوءمزاجکافور  دهند تا آنکه کافور اضافه نمایند یا مفرخ 

البروده مثل کافور جسارت ننمایند که هرچند بترید قلب خواهند کرد و لیکن اطفا  رو  قلبری نیرز خواهنرد نمرود و اگرر      

در قرص کافور نموده اند و خوشربوها  برارده    مخلوط نمایند و لهاا امر به اختالط زعفران   هضرورت آن باشد بادویه ماد

کرافوره صرندل و سریب و     ایضامثل گل سرخ بر آن آب پاشیده و بنفشه و خالف و نیلوفر و خیار و آس رطب و آب آنها و 

 و دارچینری  کشنیزاحیه و ریباسیه و حماضیه و زرشکیه که در طبخ آنها رمانیه و حصرمیه و تف   هو اغایبویند امرود و به ب

کاسنی و یا بزر قطونا و سویق و آرد خطمی به  بآبداخل کرده باشند بدهند و سینه را به لعاب اسپغول به گالب و یا سویق 

بارده نفع نمی کند مثرل سرم صرندل و       هگالب ضماد سازند و صاحب اغراض گوید که نزدیم من تضمید صدر با ضمد

رسد و ضماد با رد حرارت را در قلب متحقن می سازد و بخار حاراد گالب و کافور زیرا که منفعت شم به قلب بسرعت می 

بسو  دماغ مرتقی می گردد و آنرا گرم می گرداند و در خانه آب بپاشند و تبرید هوا نمایند و کثرت خرارات کنند و به قرب 

سربزه و مواضرع روشرن و    سیاه جاریه بنشینند و فر  و لات دوعت اختیار نمایند و کثرت بادکش کنند و بسو  بسراتین و  

 .ات مالئم بشنونده و ابریشم بپوشندالوان حسنه نظر دارند و آواز خوش و نغم

 عالج خفقان بارد

رنجبویه و عرق قرنفل یرا  ءالمسم و مفر  حار همراه عرق بادجوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند و دوا گاوزبانرنجبویه باد

ز نقی مجرب نوشته اند و سفوف بررگ گاوزبران و   مویو و بادیان  گاوزبانخورانند و طبخ عرق عنبر یا عرق زردک یا عرق تنبول 

و عررق   گاوزبران درونج عقربی هریم دو ماشه زربنا و یم ماشه به شربت انار شیرین شربت فواکه سرشته همراه گالب و عررق  

دویره مقرو  قلرب مفرر  مثرل گاوزبران و       کیورا دادن در خفقان بار دو ضعف قلب مجرب ست و در مسهالت و مبدالت مرزاج ا 

المسم و انوشدار و مناسب و گل نرگس و یاسمین ببونیه و روغن سوسن و زنبق زعفران الزم و جوارش عنبر و دواء بادرنجبویه و

و  بر سینه ضرماد کننرد و گوشرت مررغ    سائیده  بادرنجبویهو زعفران و گل سرخ در آب ریحان یا  الطیب سنبلبر سینه بمالند و یا 

در  ایضرا نجشم با مصالح خوشبو پخته بخورند و از اغایه بارده و آب سرد پرهیزند و ریاضت و غضرب مسرتحن قلرب سرت و     ک

خفقان بارد در عرق بسیار و خفگی دل بندید سترگل گاوزبان عودبند  عنبر اشهب مشم دارچینی بسباسه قرنفل زعفران هریم 

بنرر     هبان و کیوره تخم فرنجمشم پاشیده بخورند و برا  خفقران برار و برا نزلر    نیم ماشه در رب بهی آمیخته همراه عرق گاوز

چهار توله عررق مکروه پرنج     گاوزبانچهار ماشه در عرق  السوس اصلاشهب سوده بگلقند سیوتی سرشته همراه به دانه سه ماشه 
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ابریشرم چهرار ماشره برا عررق         هیا خمیرداخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده بنوشند و    هتوله جوشانیده شربت زوفا دو تول

هریم چهار توله شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند و باد یاقوم خورده باالیش شربت زوفا  الثعلب عنبگاوزبان عرق 

یده پنج توله عرق نیلوفر چهار توله عرق صندل دو تولره حرل کررده برالنگو پاشر      الثعلب عنبم توله برق ی هیم توله شربت بنفش

شیب مصطکی هر واحد یم ماشه دانه میل سه ماشه دارچینی گل گاوزبان عود هریم  دیارجهت خفقان بار و مرو ایضابنوشند و 

نیم ماشه با شیر گاو و عرق بهار بخورند و یا زرنبا و ماشه سوده بگلقند توله سرشته شربت بزور  بدهند و یا زرنباد سوده به هلیله 

برا  خفقان  کرده بخورند و به قول صاحب تکمله هند عرقیات بالنگو شش ماشه نبات یم توله داخل مربی یم عدد سرشته با 

و غشی بار و زرنبا و چکر مول قرنفل دارچینی سوده بعسل سرشته بدهند و اگر قدر  مشم و زعفران افزایند القع بود و یرا عرود   

م ی  هسیل سود   هرق بادیان هفت توله بنوشند و اگر خواهند دانصلیب سوده بداء المسم مقدر سرشته تناول نماید و باالیش ع

کرور و دیگرر معردالت تعردیل و      رنرد یاول تنقیه او مسهل بلغم نمایند بعداز ان تبدا ب ماشه افزایند و اگر خفقان بار و بلغمی باشد

تخم  الثعلب عنبهریم پنج ماشه  زبانگاو السوس اصلفائج افتیمون، هریم شش ماشه انیسون  بادرنجبویهتقویت نمایند و یا از 

هر یم نه ماشه درونج چهار ماشه جوشانیده گلقند و شربت اسطوخودوس هریم دو توله حل کرده نضج داده بره مطبروخ    ترفلم

ه زنجبیل سره ماشره   افتیمون و حب صبر یا باضافه شا  مکی یم توله تا دو توله ریوند خطائی ترمد موصوف هریم هفت ماش

شت هریم چهار توله روغن بادام پنج ماشره در منضرم مراکور مسرهل     مغز خیار شیز شش توله ترکبین شیرختوله کی هاسی   هلیل

المسم حلو ماشه در دواءیم یم  مغسولدهند و دو سپهر نخواب مرغ و شام ما پادیا مثله و روز دوم از مسهل مصطکی الجور ز 

هریم هفت  بادرنجبویهبادیان  پرسیاوشان السوس اصلگل گاوزبان  گاوزبانم عدد پیچیده بخورند و ی هاشه سرشته ورق نقره من

رنجبویه چهار ماشه تخم شاهتره سه ماشه پاشیده هریم دو توله داخل کرده تخم باد گاوزبانو  بادرنجبویهماشه جوشانیده شربت 

بخورانند و صبح مسهل دهنرد،   بویهبادرنجبنوشند و در مسهل دوم شب حب اصطمحیقون چهار ماشه حب الجورد نه ماشه بعرق 

ن بر  مرکب و ماء اللحم بدهند و ابر عن گاوزبانهمچنین سه چهار مسهل داده خمیر زمرد و عرق دارچینی و عرق تنبول و عرق 

بعرق  هریم سه توله تخم با لنگو شش توله نبات مساو  شربتی دو مثقال گاوزبان بادرنجبویهسفوف بسیار فائده می کند بادیان 

، بادرنجبویره ، هریم سه توله مصطکی یم توله تخم شاهتره تخرم  بادرنجبویه گاوزبانو این نسخه قویترست به سفائج  اوزبانگ

و منرد  و بهرار نرارنج و زردک و ابریشرم و بادرنجبویره و       گاوزبانهریم یم نیم توله نبات برابر همه خوراک و مثقال و عرق 

شلجم و زردک بدین طریق مفید که از پوست پاک نموده جوش خفیف داده شب در ظرف شاهتره و غیره اثر عظیم دارد و خوردن 

گلی نو در شبنم نهاده صبح نهار اندکی نبات سوده و عرق بیدمشم کاد  بران پاشیده تا یم هفته بخورند و یا استخوان زردک 

کور پاشیده شب نهاده صبح بخورند و آبی که دور کرده در کدو تراش کشیده اندکی قند انداخته جوش خفیف داده هر دو عروق ما
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 الطیرب  سنبلگااشته باشد باالیش بنوشند و همچنین خوردن خام با نبات و این تفاخه علو  خان بنوشند عود هند  چهار مثقال 

 یرم  الن میعه سرائله هرر   یکمثقالرم پوست ترنج دو مثقال عنبر اشهب نج حب المحلب مرز بخوش، هریم دو دقرنفل بهار نار

بهار نارنج صالیه کرده عطر خصی لبان و عطر عنبر و عود هریم یم دانگ داخل کررده  بعرق  و نیم همه را کوفته پخته مثقال

 برآب ، هریرم چهرار ماشره    گاوزبران به شکل سیب ساخته بعمل آرند و سنبل دارچینی سعد قرنفل زرنب عرود گرل سررخ تخرم     

اشره  المسرم حرار شرش م   ءدوا ایضاسیب نیز در خفقان بلغمی مجرب و  بآببی رنجبویه و یا ریحان ضماد کنند و زنجبیل مرباد

چهرار   گاوزبانرنجبویه دو توله آمیخته بنوشند و یا بصورت خفقان و عرق سر و هلیه مربی همراه خورده گالب نیم پا و شربت باد

صرندل  بعرق  و یا خاکشی چهار ماشهماشه زرد بنا دو ماشه گل سرخ شش ماشه جوشانیده نبات یم توله خاکشی پاشیده بدهند 

گرل سررخ    گاوزبانم جوش داده سرد کرده نبات توله و اگر با درد پهلو باشد ی هسه توله عرق بیدمشم سه توله و کیوره سه تول

ی و عرق جوشانیده گلقند نسترن مالیده بدهند و بصورت غش الثعلب عنبشاهتره عرق بعرق  هریم چهار ماشه مویز منقی ده دانه

چهار ماشه ابریشم و دو ماشه تخم کاسنی پنج ماشره جوشراینده نبرات     گاوزبانالمسم سرشته همراه ضعف زرنبا و سوده بدواء و

آن بسهل سودا نمایند به عده    ها بالنگو چهار ماشه پاشیده بخورند و اگر خفقان بارد سوداو  باشد تنقیی هتوله خاکشی شش ماش

 پرسیاوشران رنجبویره  خیارین کوفته شاهتره گاوزبران باد و صامن از عناب تخم  باسلیقعد از فصد بتدبیر ماکور تعدیل کنند و یا ب

دوس و شاهتره خیسانیده گلقند داخل کرده منفج دهند و در مسهل گل سررخ اسرطو خرو    گاوزبانمویز منقی در عرق  الثعلب عنب

رعایت آن خلط که از آن سودا حاصل شده باشد نیز ملحوا افزایند و اگر سودا  احتراقی باشد  خیارشنبرافتیمون سنا  مکی مغز 

مرض براقی باشرد   دارند و گل بنفشه نیلوفر به سفائج آب کاسنی سبز مردق دهند و ماء الجبن استعمال نمایند و بعد تنقیه اگر اثر 

عنبرر  و   گاوزبران    هو خمیرر ماءالخیار و افشره انناس و خاسرته نرافع    و شیر بز ضاایآن می نماید و    هالاسلیم چپ گشادن از

مرطبره مثرل بهدانره و       هالعب بسیمی داده باشند و درصورت کثرت  همناسب و مروارید محلول با عرقیات واشربهزمرد    هخمیر

ط شیر دخترران و  انست بوسغوست یر خرماب انار و روغن بادام نیز و غیره با شربت نیلوفر و عرقیات دهند و ش گاوزباناسپغول و 

نمایند و مالش تخم خشخاش و تخم بنگ کوفته در شیر بز پخته به کف پاها در آوردن خواب و رفع یبوست معمولست  کشنیزآب 

در  ضاایو کاا نمم شود در شیرمش حل کرده در کف دست و پا مالیدن فی الفور خواب می آرد و همچنین حنا یا برگ گالب و 

زهی کوفته نره ماشره جوشرانیده شرربت     هفت ماشه تخم خرپ گاوزبانهمراه  یده،خفقان سوداو  آئله مربی شسته بورق نقره پیچ

شرش ماشره    گاوزبران بنفشه دو توله بالنگو پوشیده دهند و یا هلیله مربی عوض آمله نمایند و یا هلیله مربی به ورق نقره پیچیده 

خرفه افزایند و بصرورتیکه ادویره      هشیر جوشانیده خمیره صندل یم توله داخل کرده بنوشند و اگر حرارت زیاده محسوس گردد

اگر سرد  بسیار موافرق   ضاایگالب نبات سفید بدهند و  الثعلب عنبعرق  گاوزبانباز و بسیار مضرت کند آمله مربی همراه شیره 
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ینه گرمری و  خشم پنج ماشه گلقند داخل کرده بالنگو پاشیده دهند بعده اگر در س کشنیز   هپنج ماشه شیر گاوزبان   هنیاید شیر

هفت ماشره سرشرته    گاوزبان   هبخمیر مغسولخرفه افزایند و یا در خفقان سوداو  الجور و    هسوزش و صدا  معلوم شود شیر

چهار توله و کیوره دو توله گالب چهار توله شربت سیب دو تولره ترودر  مفیرد     گاوزبانچهار ماشه عرق  گاوزبان   ههمراه شیر

خیرارین هریرم شرش       هخرفه شیر   هم مادو سرشته همراه شیرالمسءچهار سرخ بدوا مغسولور و چهار ماشه بدهند و یا الج

مربری سرشرته بره ورق نقرره        هنیم ماشه بهلیل مغسولماشه شربت انار دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهنده و یا الجور و 

ربت انار دو توله اسپغول شش ماشه پاشیده دهنرده و  مغز تخم کدو شش ماشه ش   هپیچیده همراه لعاب اسپغول چهار ماشه شیر

مغز تخرم کردو      همربی سرشته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب اسپغول چهار ماشه شیر   هنیم ماشه به هلیل مغسولیا الجورد 

تخم فرنجمشم  شش ماشه شربت انار و توله تودر  سرخ چهار ماشه پاشیده و غاا یخنی پالد و خشکه با شوربا در نسخه دیگر

چهارشنبه عوض تودر  است و اسپغول مطرو  و یا درونج عقربی سوده در هلیله مربی سرشرته برورق نقرره پیچیرده همرراه آب      

ق خرار  زردک پنج توله نبات توله تودر  سرخ چهار ماشه و یا مصطکی سوده بجا  درونج کنند و همراه عرق زردک نیم پا و عر

شش ماشه گرل نیلروفر چهرار ماشره مرویز منقری دو دانره در عررق          گاوزبانتوله دهند و یا هریم پنج الثعلب عنبخسم عرق 

چهرار   گاوزبران مغز تخم هندوانه تودر  سفید پاشیده و یا ابریشم دو ماشه تخم کاسنی شش ماشه    هجوشانیده شیر الثعلب عنب

مربی یم عدد سرشته    همصطکی یم ماشه سوده بهلیل ماشه جوشانیده نبات توله بالنگو چهار ماشه و اگر با نزله و بواسیر باشد

تخم کراهو شریره      هعرق کیوره هریم پنج توله جوشانیده شیر الثعلب عنبگل خطمی سه ماشه مویز منقی هفت دانه در عرق 

 مسرهل و خشخاش هریم چهار ماشه شربت بزور  دو توله تخم فرنجمشم چهار ماشه پاشیده و اگر در خفقان فصرد نکننرد و   

خشم عررق   کشنیز   همربی ورق نقره شیر   هآن تیرگی چهره و سودادیت بهمرسد فصد کرده آملالجبن شرو  نمایند و دورءما

بررا    ماءالجبنبعد  در خفقان ضاایسهل فی فصد احتراق آرد و مشاهتره شربت انار دهنده بعده مسهل سحب الجور و بدهند چه 

ده شربت انار شیرین دو توله در عرق کیوره پنج توله گالب چهار توله حرل کررده   المسم معتدل هفت ماشه خورءطپش قلب دوا

سروداو  و عمرر      هدائمی که در سرما عرق شود از بخارات غاائی یا ماد ف و غشی بارداسپغول پاشیده دهند و در خفقان و ضع

آماشش ماشه در گرما دهند و در سرما که  خشم خیسانیده نبات و گاهی همراه جوارش کشنیزجوان صفراو  فراج باشد گاه آمله 

هریرم   السروس  اصلاکثرا افتد و عرق سرد و غشی و ضعف طار  شود طبخ مصطکی دارچینی، هریم دو سرخ ابریشم مقرض 

م ماشه جوشاینده نبات یکتوله دهند که نفع معده زائل شده قوت حاصل شود و گاهی عرق بادیان گرم کرده ی  هچهار سرخ به دان

توله نبات توله جوشانیده و اگر نبض سریع متواتر دقیق صلب باشد عرق شیر و  گاوزبانیدهد و گاهی دارچینی دو ماشه گل نفع م

ماءالخیار و ماء القر  تجویز نمایند و از استفراغ مانع شوند و اگر احیاناً از دوائی عرق عرق شود و دل گویا سرد گردد دوار المسم 
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خرفه عرقیات شربت نیلوفر خاکشی دهند و مربا  سیب و مربا  به استعمال نماینرد و در طرپش      هربورق نقره لعاب بهدانه شی

سوده مالش بریایها برا  خواب آوردن نمایند پرس   بآبقلب و عطش مفرط و بیخوابی در سن شیحوخت برگ جنگ و خشخاش 

عرق کیوره عرق گاوزبران شرربت انرار شریرین      علبالث عنبسه ماشه عرق  المسم هفت ماشه لعاب بهدانهواءدشد اگر طبع نرم با

چهار ماشه گل گاوزبان سره ماشره دارچینری دو ماشره در عررق       گاوزبانتخم ریحان پاشیده سه چهار روز بدهند بعد از آن طبخ 

نمایند و  در خفقان سوداو  تجویز مسهل ضایاجوشانیده شربت نیلوفر دو توله تودر  سفید چهار ماشه دهند و  کیورگاوزبان عرق 

   هخرفره شریر   شش ماشه جوشانیده شیرهء  گاوزبانلمسم شش ماشه خورده اسطوخودوس چهار ماشه اءبرا  رفع اضطراب دوا

خیارین هریم شش ماشه نبات توله بالنگو پرنج ماشره پاشریده بنوشرند و در سرودا  بلغمری گاوزبران بادرسرجبویه گرل سررخ           

  هگاوزبان چهار ماشه قرنفل دو ماشه در گالب جوش داد و به جهت رطوبت و سودا ن جوشانیده نبات داخل کرده دهندالسوس اصل

م دام صبح و یکدام شام بنوشند و بعد دو ساعت قدر  شیر تازه بیاشامند و یا خمیره ابریشم چهار ماشه همراه عررق گاوزبران   ی

و یا گاوزبان چهار ماشه گل گاوزبان سه ماشه  هریم چهار توله شربت بنفشه دو توله خاکشی چهار ماشه بدهند الثعلب عنبعرق 

عرق کیور جوش داده شربت نیلوفر داخل کرده تودر  سفید چهار ماشه پاشریده و ایرن طربخ     گاوزباندارچینی دو ماشه در عرق 

رچینری  دا بادرنجبویره م تولره گاوزبران   یر  هبنفشر  افع توحش و خفقان سوداو  در اد   انجرره دافع قبض و کاسر ریا  بواسیر و ن

بد سفید یم توله شکر سفید دو توله و گاهی ترنجبین دو توله تر توله یکنیمهریم شش ماشه پهنا  یکی ن بلوطین السوس اصل

ج هند  سائیده و ده درم در شکر سفید پا و آثار قوام نمروده  ومرده اگر سا ه بجهت تلیین معمولست ذکر ادویهء شیرخشت دو تول

چهار درم بخورند خفقان بار در انافع ست و اگر برگ لیمون شیرین سه عدد قرنفل کلهدار دو عردد و  آمیزند و جوارش سازند و تا 

اج بار و نفع دارد و همچنین گل چینره ترر و   فردر اندک آب شیره برآورده قند سفید یم توله افزوده بنوشند برا  اختالج قلب در 

رند و خوردن برگ تنبول نیز مفید خفقان بار دست و سوید  گوید کره  تازه چهار عدد گرفته ورق گل آن به دوام شهد آلوده بخو

شربت سیب و یا خوردن تخم او کوفتره نرافع خفقران    و یا نوشیدن عرق او به شکر یا ب روغن بادامترنجان بریان ب   هبقل خوردن

جررب صرحیح گفتره و سرنبل     م مروارید در خفقان سوداو  مردو دباردست و مشم شماً و شرباً مجرب خود نوشته و کاا شرب 

ن و زربنا و هر واحد شرباً و اظفرار  د البخور و کباش قرنفل و کبابه وبهمو طالیسفر و عو یا و کندر و سندروس هند  داشته و زکر

   هطال و مسکنه گراو و هلیلر     هخ و سنبل رومی و مراخورد نخالی هالطیب شرباً و بخوراً نافع خفقان بار دست و فرنجمشم و در

و گل او یکدرم و پوست بیخ او نیمدرم خصوصاً مخلوط به گرل ارمنری و نیرل     کمثقالی هسود گاوزبانبلی مرجان و تخم مره و کا

جوارش آمله  ادویه مرکبه نافع خفقان بارد کرذخفقان سوداویست  هند  دو درم بده درم گلقند و زمج و آب خالف به شکوفه مفید

سوداو   ولیا  مراقی و خفقان سوداو  و صدا ه ساخته بودند و انفع ست از برا  مالیخکه حکیم علو  خان جهت نادرشا لولو 
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رنجبویره ابریشرم   بان سماق منقی دانه، سیل بادشیر گل گاوزمثقال صندل سفید طبا ی هشتقشیر آمله چهارده مثقال زرشم من

مروارید ناسفته عنبراشهب ورق طرال ورق   مقشر سه مثقال   همقرض دارچینی، هریم دو مثقال گل سرخ چهار مثقال تخم خرف

نبات سفید یکصد و سی مثقال شربت آلوبست و چهار مثقال شربت انار بست مثقال بدستور مقررر مرترب    مثقال یمنقره هریم 

هند  پوست ترنج هریم دو مثقرال   ی عودبرودت در مزاج و یا قبض مصطکی رومنمایند شربتی دو مثقال و درصورت احساس 

می افزودند و در ترنجبین خراسانی از تخم و خاشاک پاک کرده سی مثقال و گالب نیم مرن زیراده مری     مثقال یم مشم تبتی

وحش و اگر خفقان به سبب سودا  بلغمی بود و مثل بخار تتالیف حکیم علو  خان نافع خفقان و مزیل  گاوزبان   هخمیرنمودند 

رنجبویه تخم بان برگ گاوزبان تخم بادن این تمام عوارض دور شود گل گاوزتپ گلو و کف دست و پا و پیشانی گرم ماند از خورد

بالنگو هریم چهار توله صندل سفید سه توله مشم خالص عنبراشهب ورق نقره هریم شش ماشه قند سفید یم سرر بدسرتور   

الیخولیرا و خفقران سروداو     عنبر  جواهر دار از تألیف حکیم ممدو  که در م   هبه نسخ نو  دیگرطیار سازند شربت پنج ماشه 

برگ گاوزبان هریم ده درم گل سرخ صندل سفید هریم پنجدرم در گالب و بیدمشم هریم نیم آثار  گاوزبانمعمول ست گل 

شیرین هریم نیم رطل قند  کاسنی مروق و آب انار بآبشب خیسانیده صبح بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند مالیده صاف نموده 

رم ورق نقرره دو درم  د ربرع انی بسد که با عنبر اشهب هریم نیمدرم ورق طال رناقوت ی هخته مروارید ناسفتطل قوام ساررسفید د

منه نافع خفقان سوداو  و مالیخولیرا  مراقری و    دواء المسم معتدلحل کرده بدارند شربتی از دو درم تا دو مثقال با عرق شیر 

ع صعود آن به دمراغ و مکررر   نجره سوداو  و ماشسوداو  و محلل الو وسواس  فسمقو  اعضا  رئیسه و معده و مزیل خبث ن

تجربه رسیده مروارید ناسفته کهربا  شمعی گل سرخ ابریشم مقرض دارچینی بهمن سرخ و سفید دردنج عقربی زعفران هریرم  

له منقری بره   خشم مقشر گل گاوزبان آم کشنیزصندل سرخ  طباشیردرم صندل سفید هیل بوا هر یم یکدو درم مصطکی اشنه 

درم عنبرر اشرهب    یکنریم رنجبویه هریرم  نقره هریم سه درم زرشم منقی پنجدرم عود هند  باد مقشر ورق   هسد تخم خرف

مشم تبتی هریم چهار دانگ رب سیب شیرین قند سفید هریم سه برابر وزن مجمو  ادویه بدستور مقرر معجون سازند و بعرد  

م ماشه مروارید ناسفته ریزه ی همعمول دارچینی نیم ماشه ورق نقر   هنسخب نو  دیگر یکمثقالاز چهل روز استعمال کنند شربت 

خرد هریم دو ماشره ابریشرم محررق سره ماشره       چییماشه زعفران اال کنیمیو یاقوت بسد کهربا عنبر مشم ورق طال هریم 

هریم شش ماشره   طباشیرقشر م زکشنیگل گاوزبان به سباسه هریم چهار ماشه  گاوزبانصندل سفید به گالب سوده گل سرخ 

ب هریم شش ماشه و ربع ماشه تخم خرفه نره ماشره رب سریب شریرین رب انرار شریرین رب بره هریرم چهراردام          عقیق یش

کره در   حرار  دواء المسرم عالمگیر  گالب عرق بیدمشم هریم نیم پا و با عسل یم چند نبات دو چند ادویه معجون سازند و 

رم ابریشم مقرص شش داد مروارید ناسفته کهربا بسد هریم ده بنوداو  معمولست درونج عقربی زرو سمالیخولیا و خفقان بلغمی 
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قرنفل هریم پنج درم اشنه دار فلفرل زنجبیرل هریرم چهرار درم      قاقلهطیب ساذج هند  مدرم بهمن سرخ بهمن سفید سنبل ال

و پس جواهر خوب صرالیه کررده براقی کوفتره      مشم سه ماشه عسل سفید یم آثار ابریشم را مقرض نمایند که مثل غبار گرد

صه آن بیامیزند در جمیع احوال خصوصراً در دفرع   حبیخته با عسل بسرشند شربت نیم مثقال و بعد از دو ماه چون جدوار و چهارم 

جهت خفقان و وسواس حارض به سبب سودا  محترق مروارید کهربا هریم مروارید علو  خان  سفوفسموم قویتر خواهد بود 

ولره ورق  تصندل سفید تخم فرنجمشم هریرم یک    هکابلی ابریشم مقرض براد   هبهمن سفید پوست هلیل طباشیرش ماشه ش

که برا  دفع خفقان و تقویت قلب قائم مقام  سفوف زهر مهرهتوله بدستور سفوف ساخته بعمل آورند کی  هطال بست عدد ورق نقر

مقشر به نهمین هریم سه درم آمله بشریر   کشنیزیل هر واحد یکدرم دانه ه طباشیرت زهر مهره به گالب سوده سفوف مرواریدس

دو درم ورق  کابلی هریم   هساذج هند  صندل به گالب سوده خشم کرده پوست هلیل گاوزبانپرورده خشم ساخته گل سرخ 

ند و به قدر مناسب به شربت سیب ه سفوف سازند و هلیله را علحده سائیده به روغن بادام چرب کرده آمیزیختنقره نیمدرم کوفته ب

دل و غشی و خفقان بار و بی بدل ست و فی الفور تقویت    هآمیخته خورند سفوف عنبر معمول و مجرب جهت اکثر امراض بارد

مصرطکی   د عجیب می بخشد عنبر اشهب مشم عطر گالب هریم یم ماشه قرفه سازج هند  عود غرقی دانره االیچری خرر   

 بروا ل دار فلفل زنجبیرل انرار دانره جوز   کرمانی دارچینی اشنه فلف   هبلی قرنفل فرنجمشم نارمشم زیرکا   هسارون پوست هلیل

ه عطر مالیده نگاهدارنرد وقرت حاجرت دو سره     یماشه نبات سفید جفت دام عالمگیر  همه را کوفته بخت یکنیمقاقله کبار هریم 

اخراج مواد سودا  و بلغمی می نماید و در خفقان برارده   بجهت کسی که از خوردن مسهل کاره بودشربت مسهل  ماشه بخورند 

انیسون هریم یم توله گل سرخ یخ  بادرنجبویهمالیخولیا و صر  و غیره امراض دماغی تجربه رسیده بادیان پرسیاوشان گاوزبان 

یم نریم تولره سرنا     ریقون نرم سفید هرتربد سفید هریم دو توله عود صلیب غا الثعلب عنبکاسنی هریم نیم توله گل بنفشه 

لیله سیاه هلیله کابلی تخم کرفس تخم کشوث ه سفائج فستقیرم کشمش چهار توله اسطو خودوسن بمکی سه توله مویز منقی د

تولد ادویه را آنچه کوفتنی باشد نیم کوفته شب در آب که چهار انگشت باال  ادویه باشد تر نمایند و صربح جروش    کنیمیهریم 

آورند شربت از چهار درم تا نیم پا و بعد از نصج مرواد اسرتعمال    بقوامنجبین و نبات و گلقند هریم پا و آثار داده صاف نموده با تر

که جهت خفقان و توحش سوداو  منفعت عظیم دارد و در تقویت قلب  شربت ابریشمنمایند با عرق مناسب آمیخته نیمگرم نموده 

ر بماند صاف یشبانه روز در سه آثار آب آهن تاب خیسانیده بجوشانند تا یکس می هو دماغ بی عدیل ست ابریشم زرد و خام ده تول

م نمایند و نبات سفید هفتراد و مثقرال   وده به آن نه در قدر  آب جوشانیده صاف نماعلحد یکمثقالرنجبویه هرباد گاوزبانکنند و 

گالب ربع شیشه خرد ابریشم مقرض سه مثقرال   آرند و تیر زنند تا سفید شود بعد از آن بقوامعسل خالص سی مثقال داخل کرده 

مروارید کهرب شیب صندل سفید عود مصطکی مشرم عنبراشرهب از هریرم نریم      یکمثقالدو مثقال تخم فرنجمشم  گاوزبان



473 

 

که در امراض برار و قلرب مسرتعمل اسرت زردک از پوسرت و       عرق گرزمثقال داخل کنند و گاهی ازین خمیره مرتب می سازند 

رده ده آثار به نهمین صندل سفید گاوزبان گل گاوزبان خولنجان شقاقل قاقلین هریم پنج توله نعنا  سیزده توله استخوان پاک ک

ع وزن بررگ  دیگر که به مالیخولیرا  مراقری هرم نراف       هعنبر اشعب سه ماشه بدستور عرق کشند شربتی یم فنجان و در نسخ

و برگ ترنج سبز هریم ده توله و بیدمشم دو آثار زیاده است شربت از  زده توله عرق صندل پنج آثار و برگ ریحانسب   هپودین

هریم پرا و آثرار گرل گاوزبران      گاوزبانکصد عدد گل سرخ قرنفل ی هبه منافع ماکور برگ تتبول پخت عرق تنبولپنج تا ده توله 

حاجت بدسرتور عررق کشرند     ابریشم خام هریم دو نیم دام صندل سفید چهار توله مشم دو ماشه گالب یم شیشه آب به قدر

معمول صندل سفید چهار توله ابریشم خام دو توله گل گاوزبان  قلب برا  امراض بار و در طب نه توله عرق صندل مرکبشربتی 

هفت توله قرفه بادرنجبویه فرنجمشم پوست ترنج بهمن سفید هریم سه توله گالب چهار شیشه عرق بیدمشرم یرم شیشره    

م شبانه روز خیسانیده مشم سه ماشه عنبر شش ماشره در پنجره بسرته عررق     ی هبان هریم دو شیشزبادرنجبویه عرق گاوعرق 

به منافع ماکور دارچینی هفت تولره   عرق دارچینی مرکبفنجان با دوار المسلم حار و غیر آن  وکشند شربتی از یم فنجان تا د

هنرد  اشرنه    جم هر یم سه توله گرل گاوزبران سراذ   شبهمنین تو در زیمن زرنب رزبنا و اندر جو شیرین خولنجان برگ فرنجم

ن، هریرم  نخواه بروزیال وج قرنفل عود هند  پوست ترنج نرا بادر گاوزبانو توله هریم د الطیب سنبلاسه بسب قاقلین قرفه جوزبوا

 وزبران گاعرق رنجبویه و گالب هریم دو آثار عرق کشند شربتی یم فنجان و بادر الثعلب عنبق صندل ساده و یم توله در عر

اسطوخودوس هریم ده درم صندل سفید چهارم حصره   رطل گل سرخ بسفایج نیم گاوزبانان بار دو مقو  قلب نافع خفق عنبر 

دافع خفقان و  عرق بهارگل گاوزبان گالب بیدمشم هریم یم رطل مشم عنبر هریم نیمدرم شربتی دوازده درم مجرب ست 

ین شرقاقل  منر عود زرنرب به و م آثار بادیان مویز منقی کشمش هریم پون پاثار گالب یشاده پنج آگل ترغشی و ضعف و نزله 

آثار آب تر کنند و پنج آثار عرق کشند و گاهی اضافه نموده می شود برگ پران صرد    هریم یکتوله عنبر اسهب نیمدرم در پانزده

طب بردن آب  و خفقان سوداو  هر  بیخوابی عرق شیر نافعاقوتی میخورانند ی هعدد هیل دار چینی قرنفل هریم یم دام و همرا

تخرم کراهو      هتخم خیارین شیره مغز تخم کدو شیر   هتخم کاسنی شیر   هزردک آب نیشکر آب هندوانه هریم سه آثار شیر

تخم خشرخاش سرفید      هکوفته گل گاوزبان هریم پنج توله شیربوانیم پا و آثار گل نسرین خیر اادبمغز    ههریم نیم پا و شیر

به شیرین پارچه پارچه کرده نیم پا و گالب عرق کیورا عرق نیلوفر عرق گاوزبان هریم یم مینا شیر ماده گاوده آثرار   چهار توله

ا بر  بوست بیدیل ست و مفیرد جررب و قرو   ی  هنافع خفقان سوداو  و مالیخولیا و مقو  قلب دور ازال نو  دیگربدستور عرق کشند 

الب هریم سه آثار عرق بیدمشم نبات سفید چهار آثار عرق نیلوفر گ گاوزبان ار عرقده آثخصوص بعد تنقیه شیر ماده گاو دو آز

صندل پا و سیر نیرز     هانداخته به دستور عرق کشند چهارده آثار و اگر مناسب دانند براد خم کاسنی هریم دو نیم آثار در دیگت
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بجوشانند چون نصف براند صاف  م پا ونیهریم  زبانگاوو در گالب و عرق  قرنفل هفت عدد دخفقان بار قهوه جهتداخل نمایند 

و  روبلغمی سعد زرن امعمول در مالیخولیا و خفق مفر  حارکرده به شربت انار شیرین یا شربت سیب یا نبات شیرین کرده بنوشند 

میکنریم مثقرال   ضوار جوزبوا هریرم  کبار و    هقاقلمصطکی اسارون زرنب زعفران هریم سه مثقال بسباسه  الطیب سنبلقرنفل 

عود بخاره پرا   صدافع خفقان مانع  مفر سرشند خوراک نیم مثقال عسل هفتاد و مثقال علی الرسم بود خام چهار و نیم مثقال ع

ل قرنفر  طباشریر زرشرم   گاوزبران گرل   گاوزبانشربت انار شیرین پنج توله گل سرخ  له یکدرمآمله خسته دور کرده و مربا  هلی

رم گلقند نسرین یم مقشر هریم دو د کشنیزسوده بگالب  یل فرنجمشم هریم یم درم ه   هانصندل سوده ابریشم مقرض د

لوان شیرمست یرم  درم ماء اللحم که به جهت خفقان بار دو برا  ناقهین نافع و مقو  قلب حمو چند ورق نقره نیچند قند سفید 

 گاوزبران بررگ   گاوزبانمقشر گل  کشنیزدو توله مصطکی قرنفل دار چینی هیل صندل سفید هریم  مرغ نر و عدد   هعدد چوز

چهرار   شه عرق بیدمشم دو شیشه گالب هفرت شیشره بطرور متعرارف    هریم چهار توله مشم ترکی عنبر اشهب هریم سه ما

گوشت بغلی یم قطعه مرغ یرم قطعره    ایضادیگر وزن قرنفل یکدام و دار چینی پنج توله است    هر نسخد وشه عرق کشند شی

گنجشم سیب والیتی پنجاه عدد قرنفل فرنجمشم بهمن سفید درونج عقربی هریم سه درم قاقله صرغار صرندل    وراج دو عدد

سفید گل گاوزبان پوست ترنج عود غرقی سازج هند  هریم دو درم دارچینی هفت درم پوست بیرون پسته چهار درم مصرطکی  

ل عرق گاوزبان دو رطل شرربتی پرانزده مثقرال    رط رم گالب عرق بیدمشم هریم سه مشم هریم یم درم عنبر اشهب نیمد

پانزده عدد مررغ یرم عردد درونرج عقربری       مقو  آن گوشت بزغاله سه آثار بیر نافع امراض بارده قلب و نو  دیگرمجرب ست 

 ه چوبابریشم خام هریم نه تول بادرنجبویهزربنا و هریم شش توله  ه ساذج هند رنب گل گاوزبان هریم سه توله اشنبسفائج ز

مشم عنبر هریم دو ماشه بدستور    ه، هریم پنج توله گل سرخ تازه قاقلین هریم هفت تولچینی سعد کوفی برگ فرنجمشم

مقرر مرتب سازند شربتی از هفت توله تا بست توله نو  دیگر معمول حکیم اکمل خان در مالیخولیرا و خفقران سروداو  و بررا      

پنجاه عدد گوشت حلوان سه آثار  زده عدد مرغ جوان سه عدد گنجشم نرهریم پانناقهین و ضعف قلب کبوتر نه عدد و راج بیر 

خشرم گرل    کشرنیز زرشم پا و آثار آب بهی آب سیب آب انار شیرین آب ناشپاتی هریم یکسر صندل سفید سائیده چهار توله 

گل نیلوفر هریم شش تولره   ویهبادرنجبهشت توله  گاوزبانودوس دو نیم توله گل یم سه توله گاوزبان نه توله اسطوخسرخ هر

ابریشم خام چهل توله تخم فرنجمشم بالنگو هریم سه توله عود غرقی پوست ترنج هریم چهار توله گالب عرق گاوزبان عرق 

ی پنج ماشه دانه االیحچر  طباشیرماشه نیلوفر هریم یم سیر عرق بیدمشم و دو سیر مشم نه ماشه عنبر پنج ماشه زعفران نه 

ادویره   در بعضری  قرنغل دارچینی هریم یم توله بدستور متعارف طیار سازند و اگر مزاج حار باشد کافور افزایند وسفید سه ماشه 

رده و مقرو  قلرب و جمعیرع اعضرا      از برا  امراض با  م المنافععظی گروه م علو  خانوالدلحکیف حاره بکاهند نو  دیگر تألی
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فربه چهار ماهه گوشرت     هه از برودت را نهایت مفیده و مجربست گوشت براست و خفقان و غشی بارد و ضعف باسه و گروه رئی

وه، عنری لر  ی هوراج چهار قطعه سرنگ خروار   فربه که از استخوان و چربی جدا کرده باشند یکمن تبریز مرغ فربه سه قطعه   هبزغال

را از چربی و اسرتخوان جردا کررده     هفت قطعه گنجشم نر خانگی سی و پنج قطعه کبوتر خانگی نو پرواز آمده، هفت قطعه همه

  عود صلیب اسطوخودوس قرنفرل مصرطکی   ورق نموده در پاتیل نقره کباب نیم خام نمایند پس دارچینی سلیخه صقر عود هند

یرل هریرم   ه   هسراذج هنرد  دانر    الطیب سنبلهیل    هبسباسه دان ی نانخواه خولنجان زربنا و صندل سفید شقاقل جوزبواروم

 یکمثقرال قدر احتیاج آب بر رو  آن کرده عرق کشند و اگر عنبر اشهب دو مثقرال مشرم تبتری    فته داخل کرده بنیمکو یکمثقال

دو مثقال و عنبر دو دانگ است و گالب سه من تبریز و عرق  دیگر وزن همه ادویه در   هدر نسخ بردبان پنجه بندند خوب ست و

ریح دل کند و مقو  دماغ فع اصحاب مالیخولیا و خفقان و تقویت و تناف مطرو  یاقوتیبیدمشم یکمن تبریز داخل است و مشم 

ب سوده عود غرقری  گالابریشم مقرض صندل ب یکمثقالشیب هریم  سهاقوت فاد زهر مدنی عقیق کهربا بی هت مروارید ناسفتس

ین نر ل نسرین بهممقشر گ کشنیزدرم عفران فرنجمشم پوست ترنج هریم یکزبان ساذج هند  درونج عقربی زگل گاو گاوزبان

افتیمون هریم دو درم مشم عنبر هریم نیمدرم مربا  هلیله مربا  آمله هریم سه عردد شرربت    مغسولهیل الجور و    هدان

انار والیتی شش توله ورق طال دو درم ورق نقره سه درم جواهرات را در گالب یا عرق کاد  یا عرق بیدمشم صرالیه کررده و   

ایند خوراک و دو گالب بسرشند پس اوراق داخل نمبسه چند قند مقوم بده و دیگر ادویه کوفته پخته مربی دور کرده سائیا   هخست

دارچینی  هیل   هسعد کوفی دان الطیب سنبلبیدستر جند ه نافع امراض بارده و معمول استمقو  اعضا  رئیس یاقوتی حارمثقال 

رنجبویه اسارون وج عقربی ابریشم مقرض اسطوخودوس باد ین هریم سه ماشه خولنجان فرنجمشم درونجقرفه ورق نقره بهمن

ترکی هریم دو درم زعفران قرنفل مروارید ناسفته مرجان یاقوت سرخ بوزیدان مصطکی هریم میکنیم درم عنبر اشهب یکردرم  

مرزاج   ردبررا  تقویرت دل و دمراغ برا     نو  دیگرمشم نیمدرم عسل یم وزن قند سفید دو چند ادویه بدستور مقرر مرتب سازند 

زبران گرل   ب صالیه نمایند ابریشم مقررض بادرنجبویره گاو  گالهریم دو درم کهربا مرجان هریم یکدرم بیاقوت سرخ مروارید 

خطرائی هریرم   م یکدرم مشم عنبر جردوار  گل سرخ هریزربناد الطیب سنبلزعفران عود غرقی قرنفل  یکمثقالنسرین هریم 

بیدمشم و گالب و عررق  بعرق  ریم پنج توله مربا  آمله صالیه کرده دو عدده بهی نیمدرم ورق طال نیم مثقال رب سیب رب

 یب یاقوت رمانی نیمدرم مرواریرد و ناسرفته  که عجیب التألیف و شریف الترک نو  دیگرآورده آمیزند  بقوامبهار سه چند ادویه قند 

درم سراذج هنرد    خیر د رنجبوریره سره   زبان گل سرخ هریم پنجدرم برا چهار درم کهربا  شمعی آمله منقی هریم سه درم گاو

قلره حجرر   وا بر یرسرلیخه خ  الطیب سنبلرم زربنا و زعفران عود هریم یکنیم د درمیدارچینی هریم دودرم تخم بادرنجبویه دو خ

ریکدرم پرا و باالنمرام درونرج عنبراشرهب اسرطوخودوس      مشم خالص هریم نیمدرم کند سولمغیابد آن الجورد  سولمغارمنی 



476 

 

صاحب کامل گوید که اگر خفقان از برودت باشد باید  اقوال مهرهسفید سه وزن مجمو  ادویه شربت یکدرم  درم عسلهریم یک

نرد   ز برودت را نیز نرافع فرنجمشرم عوده  بارد و رطوبی قلب نمایند و این دو اخفقان حادث ا سوءمزاجکه عالجش مثل عالج 

سه چند همه یه به تی هر واحد سه درم مشم یم دانگ کوفته بخدرم که با پوست ترنج گل قبرسقرنفل جندبیه ستر هر واحد یک

ویه باشد ودواءالمسرم مررواین   ز قبیل بخارات سودارنجبویه بدهند و اگر خفقان اباد بآبدرم مدانگ تا نیشهد مقوم سرشته از یک

خودوس و اسرطو  و گل ارمنی افتیمون وو ویه و گاوزبانبنجری و آمله و تخم فرنجمشم و تخم بادسیاه و کابل سفوف دهند هلیلة

هر واحد یکنیم  دو مروارید و ابریشم محرق و حجرالجور خشم هر واحد سه درم کهربا و بسد کشنیزقرنفل و عود هند  و سعد و

 رنجبویه بدهنرد م همه را باریم سائیده به قدر یکدرم با شربت سیب یا عرق باددرم تخم خرفه و مغز تخم کدو هر واحد چهار در

ین و شرب شراب و استعمال دواء المسم و نوشیدن گالب که گوید که عالج خفقان بارد تسخین قلب ست مثل جلخب ابوالحسن

در آن عود و پوست ترنج و مصطکی جوشانیده باشند و شمیدن غالیه و مشم و پوشیدن لباس ممسم و تغایره بره گنجشرم و    

ترب مخیقون تنقیه نمایند و بغلیظ باشد بحسب صبر و حب اصطلط شراب پاشیده باشند و اگر در جسم غگوشت بریان که بر آن 

 بشربته نج و نعنع خشم و کهربا کوفته بختیو فوت شندبدن ک   هو سکنجبین قی آورند و اگر خفقان حادث از رطوبت باشد تنقی

حرار مثرل شرربت       هبشرو سدید و خضر مینویسند که در خفقان باردا قرشینخود آب یا گوشت بریان غاا سازند سیب دهند و ب

و تریاق کبیر نافع  ا قویته و غیره دهندی هو عرق قرنفل و مفرحات حار گاوزبانبعرق  سیب ممسم و شربت ابریشم و تخم ریحان

بدهنرد و عررق گاوزبران برا تخرم       ا  و سفرجل و اترج که با فاویه حاره مثل قرنفل و قاقله مقرفه ساخته باشندست و جوارش تف

رنفل و ترنج و لیمو و نارنج و و زعفران استعمال نمایند و مشممات حاره مثل ریحان و منشور و ق خم ریحان و شکریه و تبادرنجبو

دارچینی و قرقه و بسباسه و فلفل و زعفران وجاج میطخ سر ببرگ و شکوفه آنها و عود و مشم و عنبر ببویند و اغایه فراریح و د

و گنجشم و قنابردهند و از بقرول برادروج و    ماءاللحملیها و و زعفران و اسفید باجات قشکر و پسته و یا بعسل و برنج یا مطبوخ ب

فرنجمشم به کار برند و بر سینه روغن بان یا سوسن یا زنبق بمالند و اگر درین روغن ها قدر  مشم و زعفران و سنبل نعنا  و 

 وماتمآنها باشد از ادویره و اغایره و مشرم    ب بدانچه مضادبس یا رطیا سوءمزاجعالج خفقان حادث از و غالیه آمیزند اولی بود و 

قیه نمایند و بعد از آن لینه تن   هبلغمی باشد به مسهالت لینه و حقن ه بارده باید کرد و اگر مادبسحاره و بارده مخلوط برطبه و یا ل

شیش غافث نیمردرم باریرم سروده در    ح کمثقالی هوند چینی کرم ناخوردی دردواء المسم حلو و جوارش عود و تفا  واترج دهند 

گویرد کره   ابوسرهل   االس حبعنا  و شب و عود و جربات استاد من ست و کاا نشربت پوست بیخ کاسنی هفت درم آمیخته از م

یطروس و تریراق کبیرر و    ورمثالمسم وتعمال نمایند و نافعتر از آن دواءجبلی اس فوتنجو  جندبیدسترهرگاه خفقان از رطوبت باشد 

بخورند و این سفوف نفع می کند بنفع خشرم کهربرا هرر واحرد      بادرنجبویه بآبچون هر واحد از این بشراب ریحانی یا شلیثات 



477 

 

نیز نافع خفقران   دو یناوسیب بخورند  بآببسد خیر هر واحد سه درم قرنفل فلفل هر واحد دو درم کوفته بختیه دو درم لپنجدرم 

ست یسودا ان   هبرا  خفقان حادث ازمرشراب خورند و دوا  نافع درم ب کنیمی ائیدهزبان درونج زربناد هریم دودرم سباردست گاو

بسد مروارید هر واحد پنجدرم صبر سقوطر  ده لدرم  سهس انیسون اشنه هر واحد هند  سعد فرنجمشم نانخواه تخم کرفساذج 

تین و نمطبوخ افس بآبدورم خوراک یکدرم  وده هفت درم مشم یدرنجبودرم افسنتین هفت درم افتیمون درم زعفران چهار درم با

رم فرنجمشم نیمردرم کوفتره بختیره    ج نیم دهر واحد درم پوست ترن جندبیدستراین دوا برا  خفقان حادث از برودت نافع کهربا 

سیل واکبابه قاقله پوست ترنج یا برا  خفقان بارد مصطکی عود دارچینی قرنفل سم سنبل جوزب ضایاپوست ترنج بخورند و  بآب

فقان و وحشرت و هرم نرافع سرت مصرطکی      واحد مثقال مشم یم دانگ به شراب ریحانی قرص سازند و این دوا برا  خ بواهر

ش زنجبیل دار فلفل مساو  کوفته بیخته و از جمله ده بادرنجبویه تخم نمام تخم مرز بجو ارچینی تخم بادروج فرنجمشم تخمد

درم مشم خرالص نیمردرم آمیختره    هند  هر واحد یکبهمن سفید بهمن سرخ ساذج کهربا ابریشم خام  دبسلدرم گرفته مروارید 

درم باشرابی که  کنیمی  سنبل دارچینی زروائد هر واحد دو درم پوست ترنج برا  خفقان و فز ضایاسرشند و بمربی    هبعسل هلیل

هر واحرد نیمردرم بره     عود احد درم مرماحوزهر و سنبل دارچینی سلاج قرنفل سعد ضایاخیسانیده باشند بخورند و  گاوزباندر آن 

سریاه و کراهلی سرر واحرد درم        هلیلفید هکیموس سوداو  م وقیه تنو دوا برا  خفقان حادث از سودا  ه بدهند و اینمیبشربت 

ان نعنرع  برا  خفق ضایاالمسم مرآمیخته به شراب ریحانی بخورند و ءافتیمون قرنفل هر واحد نیمدرم جمله را به دو ثلث درم دوا

ضا له ب بخورند و اییه دو درم بآب سیبختکوفته  بریان هیل هر واحد دو درم قرنفل سه درمخشم کهربا هر واحد پنجدروم بسد 

 الطیب سنبلرج درونج هر واحد نیمدرم مشم یکدانگ مروارید حسعد شب یمانی بریان هریم سه درم زرواند سد کهربانی بریان ب

گوید که در خفقان حادث بسربب خلرط بلغمری     بوعلیتین بخورند نساف بآبه سه درم یکوفته بخت یکدرم شکر بست درم هر واحد

ت لزجره اسرت و عرالج    رطوبرا    هقلب برسد و اوفق آنها ایارجات کبار مخرجنمایند بادویه که تأثیر آنها ب ست که استفراغواجب 

رف مسطور گردد و تا آنکه سودا متولد نگردد و اگر ص سبب دم سوداو  فصد و تعدیل کبدست بدانچه در باب آنخفقان حلوث به

و  مثل ایارج روفس و لوغاذیاست و همه آنچه خلط سوداو  را از امکان بعید استفراغ نمایدخلط سوداو  باشد عالج در آن تنقیه ب

آن تجربره  در بلغمی رطرب از  د کرد و از آنچهکه مسطور شد بایهم او گفته که عالج خفقان بارد اگر با ماده باشد استفراغ بطریقی

م حنظل یم دانرگ و تربرد یکردرم و    حمدرم شینغاریقون ست که بگیرند ییه قلب باشد یا در ناحیه معده انشده خواه ماده در ناح

مقل یکدانگ و مشم و زعفران هر واحد یم طسوج و عودهند  یم دانگ و نمم نفطی ربع درم و آن یم شربت ست و آنچه 

ارمنری ربرع درم و ایرن نیرز     سیده اینست هلیله سیاه سیاه و کابلی هر واحد یم درم افتیمون نیمردرم مجرر   در سوداو  تجربه ر

ست و دوارالمسم هر سه درم به شراب ریحانی به مقدار  که در آن دو گداخته شود بخورند و اگر استعمال مسرهالت   کشربتی
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نوشند و اگر ضعف مفرط باشد بر ماءالجبن اقتصار نمایند و مبالغه قویه به سبب ضعف قوت نتوانند یا الجبن سکنجبین افتیمونی ب

سهالت حاصل شود مدر تقویت بدن و تولید خون صافی بسیار نمایند تا آنکه اخالط سوداویه در آن انطماس یابند یاقوت احتمال 

   هسکنجبین می دهند و اما ادویر و ب مون یم دانگ اقتصار می کنندبافتی یکمثقالو گاهی در مداوات او بر استعمال ایارج فیقرا 

قباد و مفرر  کبیرر و   قیصر و شلیثا و جوارش عنبر و دواء  ءدوا و مر و سم حلولملءخراج مثل تریاق و شرودیطوس و دوا   همبدل

ر یم ویا احتیاج افتد و گاهی نفع می کند آنرا تناول مقداارقفاص مشم ست و چون بر وقو  گردد به تمثل النجا  و اقرمعجون 

کبوتر و قنرا برغراا      هلحوم گنجشم و بچتر کرده باشند و به نخود آب  گاوزباننخود از قفطانمان با سی مثقال طال که در آن 

زبان درم زر بناد و درونج هر واحد چهار درم شربت از آن یم درم در اول شهر و و از مرکبات دیگر این دوا مجرب ست گاو سازند

ندبیدسترسرت و در قرول ابوسرهل    جست که در آن کهربا و ریحانی بخورند و دوا  دیگر همانکه با شراب اواسط و آخر او و باید 

مستحکم نگردد و شراب صرف ریحانی مقدار  اندک موافرق   سوءمزاجتا که  دگویند که در خفقان بار ایالقی و جرجانیگاشت 

ه و دواء المسرم  ببدن و روغن ناردین مالیدن و شربت مصر کرباشد و بوئیدن مشم و عود و عنبر سود دارد و غالیه بر سینه طال 

آس رطب و شراب ریحرانی سرشرته ضرماد     بآبارچینی و سم کوفته زائل کند و قسط و سنبل و سعد و دخوردن خفقان بارد را 

مثرل طعرام      هکه در قول ابوسهل گاشت بعسل سرشته بدهند و به ریاضت امر کنند و اغایر  جندبیدسترکنند و سفوف کهربا و 

بریران و مطبوخره      هو کرویا و نانخواه دهند و گوشت عصا فیروکبوتر بچ هزیر گرم مثل زیران مزاج بار و باردار چینی و ایاصاحب

یرا نماینرد و اگرر ایرارج فیقررا      یاحب قوقا اه بحب مصطحیفون مرکب با یارج فیقربتوابل موافق باشد و اگر با رطوبت بود اول تنقی

یا بثاریطوس موافق بود و گر رطوبت بسیار باشد ایارج لوفاذرم افتیمون سوده با نگبین سرشته بدهند سود دارد و او یم د یکمثقال

المسم مروحلو و مفر  حارد انوشدار و باید داد و سفوف کرد در آن شکربست باشد قی نمایند و بعد تنقیه دواء اگر قی کردن آسان

رم نیگررم  درم ست و شکر داخل نیست بره قردر بسرت د    ود افنستین که در آن تربددرم ست و در قول ابوسهل گاشت با شربت 

دهنرد ترابردافتیمون غراریقون     ل بره ایرن حرب   و تولد سرودا از بلغرم برود اول مسره    سوداو  باشد    هبدهند و اگر خفقان با ماد

سازند شربت از دو درم تا سره درم و   بهایکنیم جزو عودبند  نیم جزو ج فیقراایارج  وودوس هلیله کابلی هر واحد یکچنفر خاسطو

یرم   م نفطی مقل هر واحدمول هریم ربع درم سقمونیانسل غاریقون حجر ارمنی مغربافتیمون هر واحد یم درم تخم حنظیا ت

باشد تنقیه به این حسب رم حب سازند چنانچه رسم ست و اگر تو از سودا از صفرا دودوس ثلث خدانگ خربق سیاه نیمدانگ اسطو

دو ثلث جزو گل مرغ  مغسول افتیمون سنا  مکی شاهتره هر واحد یکجزو هلیله زرد یکجزو ثلث صبر دو جزو الجورد ایند تربدنم

ب بندند شربتی چهار درم و اگر ماده مرض سودا  صررف باشرد   سیب شیرین ح بآبمثله مصطکی یکجز دو ثلث همه را کوفته 

جو اسطوخودوس  کنیمی اکابلی افتیمون هر واحد یکجزو ایارج فیقر   هلاک کند هلیاین حب شیبار بدهند تا دما و نواحی قلب را پ
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م حنظرل  ثلرث جرزو شرح    مغسرول م دانگ مصطکی عود خام به سفائج هریم نیم جزو حجر ارمنی ی  هدو ثلث جزوه خربق سیا

که از سرکه ب و صبح سکنجبین وقت خواب یکمثقالسیب شیرین حب سازند شربتی از یکدرم تا  بآبیکجزو همه را کوفته بیخته 

 الجرورد  سولمغیقرا افتیمون اسطوخودوس هریم نیم درم حجر ارمنی نمایند و این حب نیز نافع ایارج ف کبر ساخته باشند غرغره

دریرن مررض    گاوزبران م شربت مست و این شربت ی هنگ همبو  سقمونیانیم دام طسی ههریم دانگی و نیم خربق سیا سولمغ

سه آثار آب  در اریم دو درم شیر آمله چهل درم همه رساذج هند  ه الطیب سنبلرنجبویه پنج درم ان سی درم باددارد گاوزب سود

 شیرین طبرر  سیب  بآبدرم با گالب یا آورند شربتی سی  بقوامم آثار آید صاف نموده و یم آثار شکر داخل کرده ی هزند تا ببی

المسم اندرک و ند و التزام شرب ماءاالصول بدواءمعتدله نمای   هزاج به اغایگوید که اگر از حصول خلط سوداو  باشد اصال  م

مرزاج احتمرال   اذیا نمایند و قبل شرب و بعد او پرهیز الزم گیرند بعده تریاق بدهند اگرر  غاوبلو   هروغن بادام کنند بعد از آن تنقی

صراحب حراو  و   و عود خام و مانند آن بدهند  گاوزبانیه و رنجبوربی و معجون افتیمون و اندکی بادله مملیایه مربی و آنماید و ب

انرد مراکور   بدن از خلط    هباشد و عالجش تنقیقلب میسبب اجتما  خلط سوداو  در عروق می گویند که گاه خفقان ب خجند 

یز مفید و جالب ن مکی معجون نجا بدن از سنا     همقو  بافتیمون ست و تنقی   هبحب افتیمون یا بمطبوخ اویا بمطبوخ هلیل

رنجبویه با گلقند بدهند و غاا زیرباج معمون به مغز بادام و شکر دهند و ترطیب مزاج و صدر صل السوس و نیلوفر و بادااوزبان از گ

 سوءمزاجریب به عالج لمسم حلو نافع ست و باقی عالج او قء اواد و تضمید بادویه حاره رطب نمایند بادیان رطبه رطیب الرائحه 

نجبویه و نیلوفر از هرکدام سه خفقان سوداو  چند روز طبیخ بادر گوید که در مولف خالصهفقط  ست که ماکور شدقلب  یا بس

ون نجا  تنقیه عجمصاف نموده بنوشند یا مطبوخ سنا بابدهند و بعد از آن افتیمون را در شیر تازه خیسانیده  گاوزباندرم با شربت 

شیرین نافع است و راحرت   بآبر مالیخولیا بکار آید به تقویت و تفریح قلب کوشند و استحمام یاقوتی که د بمفرحات نمایند آنگاه

 .ضام مثل لحوم دراج و فروج و صغار طیور و مانند آن بخورندهدهد و شم طیوب مفید و غاا  لطیف سریع االن

 عالج خفقان ریحی و بخار 

کمرادات و  بتحلیرل ریرا     ضرا یاامثال آن از مفوفات غیرره دهنرد و   المسم مرو  تنقیه به حسب غلبه خلط نمایند و درحی دواء

ریرم دو  رد هل گاوزبان یم درم دارچینری االیحچری خر   رم گمشم دو دنجفرجوارشات نمایند و منفحات ترک سازند و برگ 

ین سفوف برا  رحوم ست و اوشایند و گلقند نسترن دو توله داخل کرده نوشیدن از مجربات والد مماشه مویز منقی هفت دانه ج

بویره تخرم فرنجمشرم    بادرنج گاوزبانهیل ابریشم گل    هده دل نافع باریان رب السوش تودر  سرخ بهمن سرخ دانریا  بار

ی هریرم چهرار ماشره    تقفسر  بسفائج گاوزبانچا  خطائی ابریشم  یان خطائیدنبات مساو  مجمو  بدستور سفوف سازند و با

حی بعد یدر ر ضایاوله داخل کرده نوشیدن نیز ریا  و خفقان و ضعف هضم را نافع ست و دارچینی دو ماشه جوشاینده نبات دو ت
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بیخ کرفس بیخ کبر بیخ بادیان بیخ کاسنی هریم هفت ماشه بادیان بادرنجبویه هریم نه ماشه بادیران خطرائی    قیفصد بامتعل

جوشانیده گلقند عسلی چهار تولره داخرل کررده    چهار ماشه بادیان رومی پنج ماشه مویز منقی سه توله درونج عقربی سه ماشه 

ج تنقیه و دیگر تدابیر کنند که در ربو بلغمی نوشرته شرد مرع    ند و غاا شوربا  مرغ کالن بنان رده سازند و بعد حصول نضبنوش

بره   د باسلیق کننرد و ین دهند و در بخار  دخانی اول فصتقویت قلب و معجون علو  خان و جوارش جالینوس با عرق ماه فرف

ان در خفقر  ضرا یامچنین اسلیم کشایند و تدبیر خفیف از مالیخولیا  مراتی اینجا بعمل آرنرد و  یسه چهار روز صافن و ن   هفاصل

نیلوفر دهند و اگر از بخارات سودا باشد آنچه در عالج خفقران برارد و   خشم عرقیات شربت  کشنیز ةصندل شیر هبخار  خمیر

شرکر چنرد   طور شد بکار برند و ماءالشعیر بانی مسور بود ف النفس ضیقهرچه در عالج  قول صاحب کامل گاشت بعمل آرند ور

ه نمایند بعرد از آن تعردیل قلرب    مطبوخ افتیمون یا حب اویا افتیمون بشیر تازه و شکر تنقیب روز بنوشند و پرهیز الزم شمارند و

و به قول ابوالحسن اگر خفقران از بخرارات سروداو      ات یاقوتی و غیر آن از تدبیر است که درینجا ماکور است باید کردبمفرح

 کشرنیز یکدرم بسرد مرواریرد کهربرا     گاوزباند بدن به مطبوخ افتیمون نمایند و این مفر  بارد بجالب بدهن   هحادث شود تنقی

احد یم هر و خشم هر واحد دو درم تخم خرفه سه درم پوست ترنج ابریشم سفید هر واحد یم درم ورق طال ورق نقره کافور

دواء المسرم خرورده براالیش زربنرا و دو     در خفقان بخار   ایضاجالب معجون سازند و استعمال نمایند و دانگ گوفته بیخته ب

ز کثرت بخرارات مثرل ترپ    ماشه گاوزبان ابریشم خام هریم چهار ماشه جوشانیده نبات داخل کرده بالنگو پاشیده دهند و اگر ا

ر یصرنع  لیر یم ماشه سوده باطرفاز نباد  ضاایافزایند و به جا  بالنگو خاکشی کنند و  یارین کوفته شش ماشهمحسوس شود خ

  دو توله تودر  سفید چهرار ماشره   عرق عنب الشعلب و توله شربت بزور خیارین شش ماشه   هیم توله سرشته باالیش شیر

خیارین شش ماشه عررق   رشته همراه شیرة مربی   هطکی زرنباد نیم نیم ماشه سوده بهلیلدهند و اگر دست و پا سرد شوند مع

هند و اگر بنا بر تبخیر زائد دردسر ماند و از مصطکی قبض شود دشاهتره دو توله شربت نیلوفر داخل کرده تودر  سفید پاشیده ب

له درونج عقربی یم ماشه سوده و باطرفیل صغیر یم توله سرشته شربت بزور  دو توله عرق شاهتره عرق کیوزا هریم پنج تو

کماشه شود خاکشی شش ماشه پاشیده دهند که در هفت روز بخارات زائل می شود معده اگر اندکی خفقان باقی ماند مصطکی ی

ده توله شربت بزور  دو توله  الثعلب عنبخیارین شش ماشه عرق  ماشه سرشته بخورند باالیش شیرة هفت و بدواء المسم بارد

خفقان و فسیق النفس باشد خمیرة صندل  مثل آن شکایت اهو اگر بعد خوردن گوشت تودر  سفید چهار ماشه پاشیده بنوشند و

حان داخرل کررده   و گالب برآورده شربت انار تخم ری الثعلب عنبتخم خرفه در عرق  ان شیرةزبخشم شیرة گاو کشنیز با شیرة

بات هم وزن آمیختره همرراه شریرة    ن کوفته بیخته خشم کشنیزگل سرخ صندل سفید آمله  گاوزبان دهند بعد چند روز سفوف 

رنرد و  ند و دواءالمسم گاه گاه در دهرن دو عرق مکوه برآورده شربت انار تخم فرنجمشم داخل کرده بده خرفه در عرق کیوزه
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گاوزبران جروش داده بطرور    بعرق  پنج ماشه نبات یم توله گاوزباناگر بعد چند روز باز شکایت آن وضیق کند بهدانه سه ماشه 

هفت ماشره اضرافه کننرد و بهدانره      پرسیاوشانمربی بعد از آن خطمی خباز  هریم پنج ماشه    هبعده همراه آمل قهوه دهند

گاوزبان گرل نیلروفر هریرم     النفس ضیقدر خفقان با  ضایانیز زیاده نمایند و  السوس اصلموقوف سازند و اگر سرفه زیاده شود 

عررق صرندل   ده بدهند و یا عناب گل نیلروفر در اشه شربت انار داخل کرمغز تخم هندوانه شش م   هچهار ماشه جوشاینده شیر

 .کاهو شربت نیلوفر داخل کرده بنوشند وشاینده شیرةج گاوزبانعرق  الثعلب عنبعرق 

 

 عالج خفقان سد 

رنجبویره گرل سررخ    ه شاهتره بادیران هریرم دو درم باد  رنجبویرگ باسلیق چپ زنند و جهت تفقیح سده تخم کشوث تخم باد

پرنج   گاوزبران فتیمون هریم نه ماشه بسفایج درونج عقربی هریم چهار ماشه تخم قرطم یم توله مویز منقی سه تولره گرل   ا

ماشه جوشانیده گلقند چار توله داخل کرده دوازده پانزده روز داده جهت اسهال گل سرخ یم نیم توله اسناد و توله ریوند خطائی 

 یشه شربت الهری علرو  خران شرربت درد    هفت توله گالب یم ش خیارشنبره توله نه ماشه شیرخشت و چهار توله ترنجبین س

و گالب برابر دهند وقرت   گاوزبانی هریم سه توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و عوض آب عرق یمکرراهلیج

تخرم   و  خان نه ماشره شریرة  عنبر  عل گاوزبان   هده و صبح بترید از خمیرداب و وقت شام شوربا  مرغ بنان ردو چهر نخو

هریرم دو تولره تخرم    پنج ماشه شربت بزور  معتدل شربت سریب   گاوزبانخربزه و قرطم و خیارین هریم هفت ماشه لعاب 

 ل بعمل آرند پرس جهرت تعردیل خمیررة    هند و غاا بدستور و همین نمط تا تنقیه کامبالنگو تخم بادرنجبویه هریم سه ماشه د

رم پردازند و بعد زوال ورم مقویات ماکوره استعمال نمایند می به تدبیر آن در برند و اما در سده درق زردک بکاماکور همراه عر

ساذج هنرد    گاوزباند  معمول ست زردک از پوست و استخوان پاک کرده پنج آثار برگ زردک که در خفقان س صفت عرق

ین خم خربزه هریم هفرت تولره سرارون بهمنر    طم تیلی اندر جوشیرین هریم پنج توله تخم قرکهنجان کهیال لسعد کوفی خو

ل مناغسرب  تخم زردک گل فرنجمشم قاقلین بسفایج هریم سه توله بادیان خارخسم ابریشم خام هریم نه توله دارچینی گ

نعنرا  سربز   ندل سفید چهار و نیم توله خاکشی پانزده توله آب نیشکر پنج آثار مویز منقی نریم آثرار   الثعلب هریم چهار توله ص

ا یر  هه برگ ترنج سه قبضه به دستور عرق کشند شر حجمی یم فنجان با نبات سه توله همراه خمیرریحان سبز هریم دو قبض

 .مفر  مناسب

 عالج خفقان از ضعف قلب
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حارو بار دو رطب و یا بس بحسب سبب ضعف با عرقیات مناسب مزاج    هاله سبب کوشند اگر موجود باشد و مفرحات مقویدر از

برشرت و مراء اللحرم    تخرم مررغ نیم   ورزدةمرغ و تیهودنان میده  ه چون گوشت بزه و بزغاله و چوزةجیده فربه کنند   هو اغای

ن بدن ست مناسب بود و مرالش بردن بره روغرن هرا  شریرین       مقدار احتمال آن خورند و هرچه مسمویات حسب مزاج و وحل

یا چغنردر یرا زردک شرب    و پخته و خام مفید بود و اگر شلجم  زردک و سیب والیت و کسیریمگرم نمایند و گویند که چقندر ون

سوزن زر گرفته بخورند و آب را که در پیالره مانرد برا شرربت     پاشیده در شبنم بدارند و صبح ب سوزن زده نبات سودهتراشیده و ب

غ باخشکه و پرال و برا   مر سب بنوشند پخته و خام عجیب االثرست و غاا قلیه ملوان شلغمی و چغندر  بنان و شوربا  بچةمنا

نیمگرم میل نمایند و هرچه مضر بود چون علروم و   بآبجغرات گاو مع باالئی دهند و به آسایش و تنعم و خواب معتدل و حمام 

گنردم وارد بررنج و    مسمن بدن است و بگیرند میدةواترک آن واجب شمارند و از تخمه حار کنند و این دجما  و بوغ و بیدار  

م اوقیه تودر  سرخ تودر  سفید هرکدام دو درم مغز بادام مغز پسته مغز فندق هرکدام ی هم سه اوقیه تخم خرفآرد نخود هرکدا

یم اوقیه باریم سائیده با روغن گاو و عسل و یا نبات بدستور حلوا مرتب سازند و هر روز یم اوقیه تناول نمایند و اگر از آمله 

سرخ هریم دو درم صندل سوده فرنجمشم گل گاوزبان هریم یم درم گلقند مربی هلیله مربی هریم دو عدد گاوزبان گل 

ره مسراو   ست و مروارید ورق طال ورق نقر ند معجون ساخته بخورند مقو  قلب قندسه چ یکمثقالنسرین چهار توله کشمش 

   هخرون خمیرر     هبرا  ضرعف قلرب و تصرفی    ایضازبان و قند خوردن نیز برا  تقویت قلب نافع و سوده با گالب و عرق گاو

منقری هریرم      هخشم صندل سفید بهمن سفیدگل و سرخ گل نیلوفر آمل کشنیز گاوزبانصندل شربت انار و غیره و سفوف 

یاقوت علو  خان همراه عرق گاوزبان عنبر  مجرب سرت     هنیم توله کوفته بیخته شکر سفید و چند آمیخته بخورند و خمیر

رویره مربرا       همقو  قلب و نافع خفقان و مانع صعودا بخرر  جوارش قلب معمول ستکه در تقویت  ذکر بعض ادویه مرکبه

مقشر یم توله بیدمشم به قدر حاجت نبرات سرفید دو وزن    کشنیزهلیله پنج عدد مربا  آمله چهار عدد دانه سهیل سه ماشه 

دیگرر کوفتره      همشرم سرائیده و ادویر   آن بیرون کرده در بید   هادویه سربیات را در آب شب تر نمایند بعد از آن شسته خست

د قرو   و ورق نقره بقدر مناسب افزاین طباشیرنبات بیامیزند و اگر صندل سفید به گالب سوده و زهر مهره سوده و  بقوامبیخته 

مقرو  دل و دمراغ و    جوارش صرندلین ار نباشد بقدر یم دو ماشه مصطکی و درونج اضافه نمایند تر گردد و اگر مزاج بسیار ح

بس اسهال صفراو  و دافع خفقان مروارید ناسفته مرجان هریم دو درم صندلی سفید به گالب سوده خشم کرده و ده اس مم

درم صندل سرخ بدستور سوده پنج درم طباشیر سفید تخم خرقه مقشر بریان کشنیز خشم بریان پوست بیرون پسته هریم دو 

ن قند ترنج پنجاه درم گالب سی درم قند سفید یم م   هب تراشدرم مصطکی زعفران هریم یم درم مشکی تبتی نیم درم آ

آرند و ادویه سرشته معجون سازند خوراک از سره درم ترا پرنج     بقوامآورده در آخر قوام آب ترنج داخل ساخته  بقوامرا در گالب 
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قو  ست فاذر هرر شرش    ایش رو  و حرارت غریز  از یاقوتیها در عملکه برا  تقویت اعضا  رئیسه و افز جواهر مهرهدرم 

ه مصطکی هریم دو سفید زمرد سبز عقیق ورق نقر اقوت سرخ یاقوت کبود یاقوت زردیشیبسد الجورد یب درم مروارید ناسفته 

سفنجی نارجیل دریائی عنبر اشهب مشم خالص مومیائی اصیل هریم یم درم همه را باریم سوده باز درم ورق طال جدوار ب

کنار حسب بندند و با سنگ غور  خوب مهرا نمایند و ورق طال بران چسبانند خوراک از دو سرخ در گالب سحق کرده به قدر 

که برا  تقویت قلب و دماغ و  ب جدوارحان و لعل و فیروزه نیز داخل ست دیگر دیگر کهربا و مرج   هتا یم دانگ و در نسخ

شهب زعفران ورق نقره هریرم سره   خالص عنبرا طال هریم شش ماشه مشبم اروا  قائم مقام جواهر مهره است جدوار ورق

مقو  قلب  صندل خمیرةخوراک از یم حب تا سه حب  ا یا بهار بقدر فلفل حب بندندشه در عرق بیدمشم یا گالب یا کیوزما

مقشرر هریرم دو تولره     کشرنیز گالب صالیه کرده طباشیر هریم یم توله گل گاوزبران  صندل سفید بگالب سوده مروارید ب

شش ماشه ورق نقره ورق طال هریم دو ماشه عنبر اشهب دو ماشه  هیل   همقشر چهار توله دان   هرفنه سه توله خزرشم بیدا

آورده ادویه کوفته بیختره آمیزنرد و عنبرر و     بقوامعرق صندل عرق نیلوفر هریم پانزده توله  گاوزباننبات پانزده توله در عرق 

از علو  خان نافع ضعف قلرب صرندل سرفید ابریشرم منقررض       نو  دیگرنمایند اوراق را بعد فرود آوردن آهسته آهسته داخل 

گل گاوزبان گل سرخ هریم یم توله گل نیلوفر دو توله دارچینی زعفران هریم دو ماشه قنار سرفید   گاوزبانهریم نه ماشه 

ریع االثر است مروارید ناسفته سه سکه در تقویت اعضا  رئی مروارید   هخمیرآورده آمیزند شربتی دو مثقال  بقوامسه چند ادویه 

پا و عرق بیدمشم گالب خطائی چهار ماشه قند سفید پا و سیر شربت سیب شیرین نیم    هسبز هریم نه ماشه زهر مهر یشب

ار سرازند نرو  دیگرر    یتم توله بدستور مقرر ی هو آثار ورق طال سه ماشه ورق نقر پاؤ پاؤ گاوزباننیم نیم پا و عرق صندل عرق 

ان ابریشم گل گاوزبان از هریم سه ماشه مروارید یاقوت هریم شش ماشه مصطکی کهربا هریم چهار ول حکم شریف ممعم

ن گرالب عررق بیدمشرم    ماشه عود مرجان صندل سفید هر واحد سه مانند زهر مهره شش ماشه به گالب سائیده عرق گاوزبا

مختر  والدحکیم  نو  دیگرطریق مشهور تیار نمایند توله الب می هین هشت توله ورق نقرآثار شربت سیب شیر نبات هریم پا ؤ

طباشیر سفید  هودشب سوده کهربا  شمعی صندل سفید سیم توله ی هروارید ناسفتغایت مقو  دل و دماغ ست ملممدو  که به 

وفته بیختره بره آن   ویه کله در گالب و بیدمشم قوام نموده ادآثار عسل کشمیر  پنج تو ز هر واحد شش ماشه نبات سفید پاؤا

جهت نقصان و تقویت دل و دماغ تألیف حکیم علو  خان مروارید ناسرفته طباشریر صرندل سرفید ابریشرم       نو  دیگربسرشند 

و یم نیم دانگ مشم تبتی نیم مثقال  یکمثقالمقرض بهمن سفید هریم پنج مثقال عنبر اشهب ورق نقره ورق طال هریم 

هریم دو صد مثقال عسل مصفی بست و پنج مثقال نبرات را گداختره عسرل داخرل      نبات سفید گالب بیدمشم و سه قیراط 

ه رخمیتا دو مثقال  یکمثقالس ادویه را بسرشند شربت از آرند و تیر زنند ب بقوامنموده کف گرفته گالب و بیدمشم داخل کرده 
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آورنرد و   بقروام ثار در گالب یا عرق گراو   آ ر تقویت دل بیعدیل نبات سفید پاؤ که قائم مقام خمیره مرواریدست و د زهر مهره

کره   نرو  دیگرر  باشیر شش ماشه سائیده در قوام مخلوط نموده حرل نماینرد   م توله طی هبه گالب سوده خشم نمودزهر مهره 

گل سرخ طباشیر هریم یم درم ورق نقره عطر صندل هریم نریم درم شرربت انرار     گاوزبانمقو  قلب ست زهر مهره سوده 

سه سپد در کهرل کرده اول ورق نقره حل کنند بعده ادویه مسحوقه پس عطر آمیزند و نگاهدارنده و دو مثقرال  شیرین والیتی 

ه ترا  رٌعلو  خان که در تقویت اعضا  رئیسه مستعمل زمرد و سبز یم نیم توله در عرق کیو خمیره زمرد از حکیمتناول کنند 

ه سته پاک نموده هریم پنج توله قند سفید زده تولره در عررق کیرورٌ   یم هفته صالیه کرده در مربا  سیب و مربا  آمله از خ

تألیف حکیم شریف خان اقسام  نو  دیگرقوام ساخته عنبر یم درم به نبات سوده آمیخته بارارند شربتی از دو درم و تا دو مثقال 

 سولمغوله الجور و د زمرد سائیده دو توداو  زائل کننو تمام آورد و وسواس س فع بود و تقویت قلب نمایند و تفریحخفقان را نا

گرالب   یکمثقرال م عنبرر اشرهب   رر در هریم یم نیم دنقرم ورق طال ورق هریم یم د گاوزباند ابریشم مقرض بهمن سفی

بیدمشم آب انار شیرین هریم یم اوقیه نبات سفید یم نیم پا و عسل سفید هفت توله شربت سیب هشت توله عسل و نبات 

آورده ادویره بسرشرند    بقروام حل کرده بر آتش گاارند و کف گرفته گالب و بیدمشم و آب انار داخل کررده  و شربت را در آب 

ده مثقال به گالب و کیوره و عرق بید  مانی پنج یارتألیف علو  خان که در تقویت قلب مجرب النفع ست یاقوت  اقوتی هخمیر

گالب و عرق بیدمشم هر واحد یم صد مثقال عرق صندل و  دوازده پاس کهرل کنند و آب سیب وبهی شیرین و امرودساده 

در کیروره گداختره    یکمثقرال شهب اعنبرت سیب پانزده مثقال قوام کرده گاوزبان هریم پنجاه مثقال قند سفید دومن طبی شرب

از  طرال    هخمیرر بخورنرد   یکمثقالع یاقوت مسحوق آمیخته بعد چهار روز هریم دو مثقال رب سولمغزهر حیوانی الجور و فاد

مرانی لعرل بدخشری    قوت رتألیف حکیم ممدو  ورق طال  محلول پنج درم مروارید ناسفته دو نیم درم عنبر اشهب سه درم یرا 

و انارین نبات هریم ده توله عسل بست توله بدستور مقررر مرترب    و زردکبز هر واحد یم درم رب سیب و به دامرواد زمرد س

یل خفقان و خوشی گل سررخ  ر که به غایت مقو  دماغ و دل ست مزحا زبانگاو   همیرخسازند شربتی از یم درم تا دو درم 

قال گاوزبان ده مثقرال  مثقال گل گاوزبان پنج مث نیمودیه نبل الطیب اشنه هر واحد یم نیم مثقال بادرنجبوصندل سه   هتراش

دو دانگ مشرم نریم    قوام نمایند و کافورو رطل آب و گالب بخیسانند و جوش داده صاف نموده با یم رطل قند همه را در د

مقو  دمراغ قلرب و    عنبر  گاوزبان   هخمیررم با عرق بیدمشم و گالب درم زعفران یم درم سائیده حل کننده شربت دو د

خشم ابریشم مقررض بهمرن سرفید     کشنیزمفر  و مداومت آن مفید انوا  مالیخولیا قسام خفقان گاوزبان سه دام گل گاوزبان 

ا  عنبر همه را در دو آثار آب شب تر نموده مشم هریم یم توله عنبر اشهب نیم درم سوگو صندل سفید تخم فرنجتخم بالن

آرند و در آخرر قروام    بقوامو صبح بجوشانند هرگاه آب سوم حصد بماند صاحت نموده و با نبات یم آثار و عسل مفعی پا و آثار 
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رم تا دو درم و سره  خوب شود شربتی از یم دافه کنند هرچند که حل کنند عنبر داخل نمایند و ورق طال و نقره شش ماشه اض

د  در اسرهال  اضافه کنند حکم تریاق بهم رسان یکمثقالب هریم شی هیاقوت زمرد و زهر مهردرم و چون درین ترکیب مروارید 

شاه که مقو  قلب حارست و دافع ادپاز اخترا  نواب معتمدالملوک بجهت محمدشاه  ابریشم   هخمیربود  و بواسیر  انفع دمو 

ر آورد و مقو  جمیع اعضا  رئیسره  گررده و معرده    وسواس و خفقان حادث از اخالط متحرقه سوداویه و تفریح و نشاط و سرو

دیگرر   د و گرمی آن زائل گرداند و زیابیطس و زیادتی عطش که از گرمی گررده باشرد دور کنرد و   است  اصال  حال گرده نمای

ن عررق  ست ابریشم خام پنجاه مثقال در آب براران طرال تراب دومر    درین ترکیب نیست و مجرب رارد و هیچ ضرمنافع بسیار د

مثقرال  یل عرق صندل هریم پنجاه هریم یم من تبریز  عرق گاوزبان عرق نیلوفر هریم نیم من عرق ه ببیدمشم گال

ند مالیده صاف نمایند و نبات سفید نیم من بما رق هاصبح بجوشانند آنقدر که وزن آب رفته وزن ع دو شبانه روز بخیسانند بعده

تبریز  عسل مصفی پنجاه مثقال شربت فوا که شیرین شربت سیب شیرین شربت ریباس شرربت امررود شرربت انرار شریرین      

قوت ایر  هآورده مروارید ناسرفت  بقوامشربت به شیرین شربت ترنج هریم پنج مثقال داخل کرده بجوشانند و کف آنرا دور کنند و 

و  یکمثقاللی هریم اع مردز دخشی هر معدنی مرجان قرمز  کهربا  شمعی هریم دو نیم مثقال لعل بشب سبز فاد زیرمانی 

یم نیم دانگ جواهر را با گالب بر سنگ سماق صالیه کرده غسل داده خشم نموده وزن نمایند و ورق طرال  محلرول ورق   

خشرم مقشرر صرندل سرفید      کشرنیز ازند ابریشم مقرض گرل گاوزبران   نقره محلول هریم دو نیم مثقال بعسل مصفی حل س

قال مغز تخرم کردو مغرز    مثمقشرده    هقال تخم خرفمثگل سرخ بهمن سرخ بهمن سفید طباشیر نشاسته هریم پنج    هغنچ

ایرن  بدستور خمیرره مرترب نماینرد و در نصرف      یکمثقالتخم هندوانه هریم هفت و نیم مثقال عود قمار  دو مثقال زعفران 

معمول حکیم شریف خان کهربرا   دواء المسمکافور قیصور  سائیده داخل نمایند شربتی از دو درم تا دو مثقال  کمثقالی هیرخم

خشم تخم خرفه هریرم نریم تولره ابریشرم خرام دو ماشره        کشنیزگل سرخ  گاوزبانورق نقره هریم سه ماشه  طباشیربسد 

هی شربت انرار هریرم   مروارید پنج ماشه شربت سیب شربت بم یم ماشه زعفران دارچینی دواله ورق طال مشم خالص هری

قرو  قلرب   اعتردال م قریرب ب  نو  دیگرم عسل و نبات سه وزن ادویه مشم هریم چهار دردو توله عنبر نیم ماشه گالب بید 

 طباشریر م تخرم فرنجمشر   گاوزبران زهر معدنی ابریشم مقرض گل نسرین گل سخر ساذج گاوزبان گرل  مروارید بسد کهربافاد

مثقال مشرم   ر واحد نیمدرم قرنفل زربناد ه خشم مقشر دو کشنیز یکمثقالیل هریم ه   ههریم یم درم عود بهمنین دون

مقرو  قلرب    شربت رنگترره ه گالب هریم نیم پا و عسل و قند بالمناصفه سه چند ادویره  ورق نقره هریم نیم درم عرق کیور

شیرین گرفته دانه ها از قاش برآورده تخم دور کرده صاف    هعمول است رنگترمصفی خون مزیل خمار و بسیار خوش مزه و م

مقو  و مفرر  قلرب    شربت انناسآرند و در آخر قدر  گالب افزایند  بقوامنموده آب خالص آن بگیرند و با قند سفید برابر آن 
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رفه سر تور طیرار نماینرد و اگرر    است آب انناس یم جزو قند سفید نیم جزو گالب بیدمشم هریم ثمن جزو مشم قدر  بدس

مجرب سرت بررگ    هبرا  تقویت اعضا  رئیس عنبر  گاوزبانشربت نباشد آب لیمو به قدر  که ترش گرداند نیز اضافه کنند 

م توله پا و باال صندل سفید به گرالب سروده تخرم فرنجمشرم تخرم      ی هویبنجتوله گل گاوزبان دو نیم توله بادرپنج  گاوزبان

خشم زرشم هریم یم توله شب در گالب و عرق بیدمشم هریم پرا و آثرار ترر کررده      کشنیزنه ماشه هریم  بادرنجبویه

و نیم توله ورق طال عنبر  هقرآرند پس ورق ن بقوامصبح بجوشانند هر گاو نصف بماند صاف کرده قند سفید نیم سیر داخل کرده 

دمراغ و رنرگ رو سررخ مری گردانرد و نرافع        مقرو  دل و  اغرر شرربت ان اشهب هریم سه ماشه مشم یم ماشه داخل کنند 

هل صد عدد سبز  آن دور کرده به کاسه چینی در آب لیمو  کاغا  بست مالیخولیا  مراقی و سفید احتراق صفراست گل گر

 نیم آثار عرق کیوره گاوزبانم شبانه روز بگاارند بعده نبات یم آثار عرق ی هشب تر کنند و صبح یم نیم پا و گالب انداخت عدد

   همقشر نیکوفته هر واحد نه ماشه آب انار والیتی آب رنگتر کشنیزنیم آثار عرق کیوره نیم پا  ممزوج کرده دانه میل نیمکوفته 

شیرین هر واحد یم پا دو اگر آب انار مبهم نرسد بجا  و  شربت انار باید گرفت یم شبانه روز خیسانیده اندک مالیده صراف  

قوام مشم دو سرخ عنبر سه ماشه زعفران نیم ماشه به گالب سائیده در قوام آمیخته حل کرده دارند آورند و در آخر  بقوامکرده 

حکیم علو  خان که در تقویت قلب معمول است آب انار شیرین آب  قوتیاشربت مناسب بعرق  خوراک از دو توله تا چهار توله

گالب قوام کرده فرود آورده مروارید ناسفته کهربرا لعرل    طبی به منبهی آب امروز آب سیب هریم دو اقیه قند سفید یم نیم 

 شربت ابریشرم کرده ورق طال دو ماشه عنبر سه ماشه کافور یم ماشه حل کنند  هانی نه ماشه صالیماقوت ری ههریم سه ماش

انروز در تألیف حکیم شریف خان جهت تقویت دل و دماغ مفیدست پیله ابریشم سی مثقال بگیرند و نرخ ازو بکشرند و سره شرب    

گالب و بیدمشم و آب باران هریم دو آثار بخیسانند و بجوشانند پس صاف نموده با عسل و نبات و قند هریم بست مثقرال  

ر ظررف پراکیزه   ودم توله درآن حل کننرد  ی هرم ورق نقردبقوام آورند بعد فرود آمدن عنبر اشهب یم نیم مثقال ورق طال یم 

هریرم   گاوزبران مقو  دل و دماغ گل کتیکی یم عدد گل سیوتی گرل   عرق کتیکیتوله  نگاهدارنده شربت از نه ماشه تا دو

صندل هریم چهار توله نیز افزوده می شود همه را    هخشم هریم نیم پا و گاهی گل سرخ براد کشنیزچهار توله گل نیلوفر 

به قدر مناسب بیفزاینرد و یرا    طباشیر حرارت مزاج کافور قیصور  و   هشب در آب تر کنند دو آثار عرق کشند و درصورت غلب

و اصرال   دی آن عرقی نیست قوت دل و دماغ  دهر که بخوب عرق قند استعمال کنند  طباشیراین عرق را همراه قرص کافور با

کنند ترا   فت سیرآب صاف به قدر ضرور در خم م من جهانگیر  پوست مغیالن هی هخمار نیارد و بو  بد ندارد بگیرند قند سیا

هن برسد بهانه داده عرق یم آتشه بکشند بیست و پنج سیر تا سی و پنج سیر و عرق را هر چند نرم تر کشرند عررق دو   که ال

آتشه به اثر خوب و تند گردد و اگر نرم خواهند تا چهارده پانزده سیر بگیرند چون یم آتشه طیار شود این ادویه سه شربانه روز  
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دویه اینست قرنفل دو توله صندل به گالب سوده دو توله عنبر الدن سه تولره عرود   بخیسانند روز چهارم عرق دو آتشه کشند ا

سه دام ادویه نیمکوب کرده در عرق یم آتشه انداخته بعد سره شربانه    گاوزبانیم توله نبات سفید یم سیر دارچینی سه توله 

مهرره آن بمیکره   بسرته   تنرگ    هچر عنبر الدن یم تولره در پار روز عرق کشند و درین وقت صندل دو توله مشم یم ماشه 

و سبز  آن دور کررده باشرند بگیرنرد و در     پنج سیر برگ گل که زرد  اندازند و چون دو آتشه طیار شود و اگر موسم گالبدر

ا مرتبان چینی کنند و عرق دو آتشه گرم گرم بران ریزند و بعد چند روز که حدت کم شرود  ی هپاکیزه بسته بر سردوگیچ   هپارچ

چی خررد نیمکوفتره   حالیاهر واحد ده توله گل نسرین  گاوزبانو مقشر  کشنیزمقو  قلب دافع خفقان  عرق شیرل کنند استعما

ه بندند بره قردر   پجصندل گل گاوزبان هریم پنج توله ابریشم خام دو توله عود هند  یم توله مشم که در   هخ برادرگل س

مقو  و مفر  قلب و مقو  بدن آب رنگتره  عرق رنگترهستور عرق کشند در بیم ماشه شیر ماده گاو پنج آثار آب به قدر ضرو

هریم پنج توله  گاوزبانرنفل دارچینی گل قسه هریم چهار توله سبا بواهر واحد ده آثار جوز مش سبزآب زردک آب نیشکر کش

ر خواهند که منشط نماینرد  شکر طبر زد پانزده آثار عود غرقی دو توله عنبر اشهب چهار ماشه مشم سه ماشه عرق کشند و اگ

پوست کنار صحرائی دو آثار همراه آب ها و کشمش و شکر طبرز در خم اندازند هرگاه جوش خورد ادویه نیمکوفته اندازند وقتی 

عررق  اندازند و به قدر برداشت بنوشند  بهپکهکه از جوش نشیند عرق مالئم کشنده و زعفران و مشم و عنبر در صره بسته در 

باسه هریم دو دام برگ تنبول سفید صد عردد  بسیار خوشبو و مقو  دل و دماغ باردست دارچینی چهاردام جوزبواسکه ب سیوتی

به جهت تقویرت قلرب حرار بری نظیرر و در امرراض        کهعرق فواماشه به دستور عرق کشند  گل نسرین یم آثار زعفران چهار

کند معمول و مجرب آب انار والیتی شیرین آب سیب شریرین  سوداویه قلب حکم تریاق دارد و تسکین حرارت معده و قلب نیز 

سبز یم سیر آب  کشنیزاتی هریم نیم سیر آب لیمو  شیرین سواسیر آب کاهو سبز یم نیم سیر آب پآب بهی شیرین آب ناش

صرندل   نجبویه جومقشرر بادرر هریم یم سیر پاو باال گاوزبان گل نیلوفر کزردک آب کدو هریم سواسیر آب هندوانه آب نیش

عرق ده آثار همه را با شیر در دیگ کرده عرق کشند ه مقشر نیم پا و شیر بز کشنیزسفید هریم پازسیر طباشیر سفید شش توله 

ده قوت بسیار سریع االثر است چنانچه بعضی زنان از  احاگر بیدیل و جهت رفع غشی هر قسم ودر تقویت دل و دماغ و ج عنبر

ان از افراط جریان دم بواسیر به حالت تباه رسیده بودند به مجرد آشامیدن این عررق بره   کثرت خروج خون حیض و بعضی مرد

عنبر اشرهب مصرطکی رومری هریرم دو      یکمثقالحال آمدند و فوائد عجیبه و غریبه ازین عرق مشاهده نمودند مشم خالص 

هند  دارچینی زعفران قرنفرل بوزیردان   نین شقاقل مصر  ساذج بهم الطیب سنبلو عود غرفی کبابه خندان اشنه  دانبمثقال زر

 کشرنیز کباره صغارفس پوست ترنج ابریشم خام صندل سفید برگ ریحان تازه سعد کوفی قرفه    هقاقلگل سرخ طباشیر سفید 

نج عقربی پوست بیرون پسته هریم پنج مثقال آب سیب والیتی نیم سریر عرالمگیر  آب انرار    وخشم گل گاوزبان انیسون در
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رق بیدمشم عرق گاوزبان عرق بادرنجبویه هریم دو نیم سیر گالب قسم اول پرنج سریر دواهرا  کروفتنی     ترش یم سیر ع

رهم داخل کرده در دیگ انداخته عنبرر و مشرم   نانیمکوفته همه را با عرق ها یکجا کرده شب نگاه دارند و صبا  آب سیب و ا

فنجان و طبیب را به حسب مزاج و حالت مریض درین  دریچه بسته عرق کشند قدر خوراک از یم فنجان قهوه خور  تا چهار

عرق بعضی تصرفات جائز نیست چنانچه جهت تقویت معده آب بهی یم سیر و جهت تسخین و تقویرت آن بهرار نرارنج پرنج     

خرام  علو  خان که در تقویت قلب مجرب ابریشرم   عرق ابریشممثقال و جهت جلس طبیعت گل سنجد یا سنجد داخل کننده 

یم پنج مثقال رنجبویه فرنجمشم صندل سفید هریم دو مثقال بهمنین خولنجان ساذج هند  هرباد گاوزبانال گل پنجاه مثق

هیل هر یم سه مثقال نعنا  خشم هریم شش مثقال زعفرران عنبرر اشرهب       هاسه دارچینی دانگل سرخ هفت مثقال  بسب

ن تبریز  بررگ تنبرول یرم    دارچینی هریم نیم م بیدمشم عرق ودو گالب و عرق امرد آب سیب و بهی و  یکمثقالهریم 

ند  هفت ماشه افع آید عنبر اشهب چهار ماشه عود هصد عدد شربتی یم فنجان غالیه تقویت قلب و دماغ نماید و خفقان را ن

قلرب و  مقرو    ماءاللحم گالب گرم بگاارند و دیگر ادویه سائیده بیامیزنده ببویندد سه درم مشم دو ماشه عنبر را بصندل سفی

رنفرل  قصرندل سرفید چهرار تولره        ههریم یم توله برراد طباشیرمعمول گل گاوزبان گل نیلوفر گل سرخ گل بیدمشم تازه 

اات شرود پرس بره    کر ی هرا با گوشت مرغ خوب بکوبند کر وان یم قطعه ادویه فید دارچینی هریم چهار ماشه مرغ جاالیچی س

 ثند نو  دیگر نافع برا  ضعف قلب و جهت ورم و رحم و عسرطمگالب و عرق بیدمشم و آب صاف به قدر حاجت عرق کش

هریم پنج  لوهبه دراج فرم من و چهار یم من تبریز مرغ جوان ی همجربست گوشت بزغاله فرب حیضو درد رحم هنگام آمدن 

مقشرر   کشنیزید سف طباشیرنقره کباب نیم خام نموده  وان پاک کرد ورق ورق تراشیده دردیگقطعه مجمو  را از چوبی و استخ

هیرل هریرم      هدارچینی دان مثقالده  یمگل سرخ گل گاوزبان هر   هه دو مثقال غنچنمودیم دو نیم مثقال  هر ارخسمخ

عرق نیلوفر عرق خار شرتر آب انگرور    الثعلب عنبعرق  گاوزبانو دو دانگ نیمکوفته داخل کرده عرق بیدمشم عرق  یکمثقال

گل بنفشه هریم بسرت و   الثعلب عنبت داخل ساخته عرق کشند پس در عرق ماکور هریم دو رطل آب خالص به قدر ضرور

پنج مثقال صندل سفید سفید هفت نیم مثقال گل گاوزبان پنجاه مثقال گل سرخ تازه دو رطل گل سیوتی یم رطل داخل کرده 

در کیسره کتران بسرته در     یکمثقالبه مرتبه دوم عرق کشند و در وقت عرق کشیدن عنبر اشهب مشم خالص زعفران هریم 

   همغز برادام شریر     هه و معده مفید ست شیرپاکه برا  تقویت اعضا  رئیسه و  نو  دیگرظرفی که در آن عرق چکد اندازند 

ثعلب  مقشر کشنیزتخم خیارین هریم چهار مثقال خس هند  ساذج براده صندل گل سرخ گل نسرین    همغز تخم کدو شیر

نجبویه برگ پودینه ودرین بادرابریشم مقرض گاوزبان پوست ترنج شقاقل بهمنین ت قاقلههیل    همصر  هریم سه مثقال دان

دارچینی درونج نارمشرم   طباشیرنفل مصطکی قررکبابه اشنه زرنب خولنجان سعد قصد زرنبا الطیب سنبلعود هریم دو مثقال 
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ین کوفتنی ست نیمکوفته در آب و گالب تر کنند بسباسه فرنجمشم هر واحد مثقال برگ تنبول زرد بست و پنج عدد هرچه از

و گوشت بز یم ساله هفت آثار از پیه و استخوان جدا کرده آب یخنی برآورده با ادویه آمیخته عرق کشند و زعفرران و عنبرر و   

عروض  مشم و عطر کاو  هریم نیم مثقال را در صره بسته بدهان نیچه بندند که عرق بران چکد و اگر گرم زیراده خواهنرد   

لحم این ها کره  و چهار قطعه گنجشم هیزده قطعه ازگوشت حلوان گوشت طیور اندازند پس مرغ یم قطعه دراج دو قطعه تهی

شیر که نهایت مقو  و مفر  ست طبا معجون طالکشند بعرق  ا آب بیخنی برآورده باد وی هپاک و صاف باشد کباب نیمخام کرد

دان هریرم سره و نریم    بود غرقی گاوزبان گل گاوزبان بهمن سفید تودر  سفید بوزیل درونج عقربی عهچهار و نیم ماشه دانه 

گرل سرپوتی    ی ابریشم مقرض هریم دو نیم ماشه دارچینی سه ماشه بسباسه جوزبروا فساذج هند  سعد کو الطیب سنبلماشه 

ش رنرگ هریرم   رد بی جرم خواقوت سرخ لعل بدخشی از می  هفل یم ماشه مروارید ناسفته دو تولرنگلنار هریم دو ماشه و ق

سد مرجان سنگ یشب اقوت کبود زهرجد هریم شش ماشه بی هائی هریم سه ماشخط   ههر مهرز ا یم توله کهربا  شمعی

و انگور شیرین دو توله شهد خالص پاآب  یاتی رب سیبل هریم نیم پاوی رب ناشهبه نیم ماشه و رب انار والیتی رب هریم س

م خرالص نره ماشره عنبراشرهب     و عرق کیوره و گالب عرق بیدمشم هریم یم نیم آثار مشنیم پا آثار نبات سفید نیم آثارو

که در تقویت قلرب و   نو  دیگرنیم توله زعفران نه ماشه ورق طال دو نیم توله بدستور یاقوتی مرتب سازند خوراک دو ماشه یک

وشاب نه دام در گرالب بره قردر    دوآب سیب نیم پارعسل مصفی هفت دام سفید نیم سیتفریح مستغنی از سائر تدابیرست نبات 

ل سازند بعده ورق طال یم هزار عدد یکیم انداخته خروب  م توله دران حی هبا نبات صالیه کرد اشهبآورده عنبر بقوامحاجت 

فید  اات شود و برا  سفید رنگی آن سکی  هده داخل نموده چندان بزنند کحل کنند بعد از آن مشم خالص نیم توله صالیه کر

د حکیم علی که در تقویت دل گرم مزاج بی نظیرست و مقو  جمیع بار مفر  یاقوتیمرغ سه عدد اضافه کرده می آید    هبیض

ره کافور قیصور  هریم سره ماشره بسرد گرل     ب کافور  ورق نقیشاعضا  رئیسه است و معمول یاقوت رمانی لعل بدخشی 

یره  ادرنجبوهریم یم راشه مروارید ناسفته ب رق طال عنبراشهب مشم تبتیبنفشه گلناز فارسی و مازج تخم مورد گلارمنی کز

مقشر تخم کاهو  مقشر بهمنین هریرم پرنج ماشره صرندل سررخ         هگاوزبان تخم فرنجمشم زعفران آمله منقی تخم خرف

انار شریرین  بت شیر سفید هفت ماشه تخم کاسنی ده ماشه شرو سه ماشه زرشم دو نیم توله طبا صندل سفید هریم یم توله

ه توله نبات سفید شش توله عسل مصفی بست توله عرق ماشه عرق کاسنی دشربت سیب شربت حماض هریم چهار توله و دو

قوتی مفر  یاجهت ناقهمین محرورین نیز بیعدیل و سریع االثرست و بسیار جلیل القدر بیدمشم چهارتوله بدستور مرتب سازند ب

قبل میکنریم و در امرراض مختلفره    ات اکتفا به این مفر  و مفر  ماته که از جمیع مفرعت حکیم مدو  گفمائل به حرار معتدل

دهم و نافع می آید و از جمله منافع این مفر  است که اکثرر اسرهاالت را نرافع    گاهی از هریم قدر  ممزوج کرده میدهم و می
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ل و مجرب بالتخلف مرواریرد ناسرفته زعفرران    غایت موثر و تام النفع و معمواض رحم و تقویت آن و حفظ جنین بست و در امر

مغز تخم کدو  شیرین  د اشنهاترنج کهربا  شمعی بهمن سفید زرنب ارچینی ابریشم مقرض پوست زردوزبان مصطکی بسد دگا

ندل سرفید بره   خیار تخم کاهو مقشر هریم دو درم صشیر مغز تخم منفی تخم خرفه مقشر فرنجمشم طبا انفار الطیب زرشم

سری  ویر و صغار ورق نقره ورق طرال کرافور ق  اشهب قاقله کباقصر بی گل سرخ هریم سه درم عنبر عروقی درونج گالب سوده

هریم یم درم لعل بدخشری یراقوت   نارمشم  الطیب سنبلگل ارمنی قرفه  سولمغگل مختوم یا گل داغستانی الجورد  کشنیز

سرتور مرترب سرازند    م عسل مصرفی دو وزن ادویره بد  مثقال شربت حماض یکصد در  یکمثقالهریم  بادرنجبویهی تخم رمان

فور ربع مثقال ربت فوا که شیرین و نبات سفید هریم پاد سیر عوض شربت حماض گرفته و وزن کاشو گاهی  یکمثقالشربتی 

 مفر و نموده و گاهی قند سفید عوض عسل نموده و گالب و عرق کیوره و عرق بیدمشم افزوده می شود و عسل سفید نیم پا

که کمال تقویت دارد مروارید گل گاوزبان هریم پنج ماشه کهربا شیب سبز بسه آنکه منقی خصیه الثعلب هریم چهرار   گشادل

سرفید تخرم خرفره     طباشریر مقشر گل سرخ گل مختوم تخم فرنجمشم  کشنیزاقوت سرخ عنبر اشهب بهمنین صندلین ی هماش

  زرد تودر  سرخ هر واحد یم نیم ماشره ورق نقرره پوسرت    درمقشر هریم سه ماشه درونج عقربی ورق طال کبابه چینی تو

رنجبویه ساذج هند  فل دارچینی هریم یم ماشه تخم بادقرن زعفران مصطکی هریم دو ماشه زرنبادهلیله کابلی عود قمار  

ماشه آب  هکوفته بیخته آب سیب پنجازرشم ده ماشه ادویه    هاشه عصارپوست بیرون پسته پوست زرد ترنج هریم دو نیم م

آورده ادویره را بره    بقوامرب و نبات را اشد نبات سفید به قدر حاجت آبها دده بژی ماشه رب سیب مبهی شفت ماشه آب ترنج س

  لولو  سازند آمله بیست و پنج ماشه داخل کنند و در دار ت معده کند و این مضر  را نوشدآن بسرشند و اگر خواهند که تقوی

قرنفل هریم یم نیم ماشه و گل  زرنبادموسو  وزن مروارید یم ماشه و عود قمار  سه ماشه و مجرب حکیم احمد    هنسخ

ترألیف حکریم    مفرر  معتردل  گاوزبان دو نیم ماشه و شربت سیب شیرین پنجاه ماشه و قند سه وزن ادویه است باقی بدسرتور  

ماشه کهربا  شرمعی بسرد ابریشرم     دهه هریم ممدو  که نهایت مقو  و آزموده است یاقوت رمانی یاقوت زرد مروارید ناسفت

گرل   گاوزبران زرشم هریم پنج ماشه مرجان قرمرز  یشرب سربز       همقشر صندل سفید عصار   همقرض طباشیر تخم خرف

اشهب پوست زرد ترنج تخرم  ید بهمن سرخ هریم چهار ماشه عنبرگل سرخ بهمن سف سولمغمقشر گل ارمنی  کشنیزگاوزبان 

ار  گرل  مر اشه مشم تبتی قاقله رصغار مصطکی رومی درونج عقربی تخم فرنجمشرم عمرود ق  خشخاش سفید هریم سه م

یم ماشه ورق نقره دو نیم ماشه اجزا را بدستور مقررر  رنبادندل سرخ ورق طال هریم دو ماشه زنیلوفر هریم یم نیم ماشه ص

معتمردالملوک جمیرع    محکری  خترر  مفر  ابریشرم م  یکمثقالبا شربت سیب شیرین و شربت به شیرین معجون سازند شربتی 

نجبویه گل گاوزبان قال برگ بادرمثابریشم خام مقرض ده ها نماید و در همان تقویت قلب و جمیع قوت امراض قلبی را نافع است
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د ناسفته کهربا  شمعی بسد مغسرول سرم   یم پنج مثقال مروارید هر یفرنجمشم هر یم هفت مثقال بهمن سرخ بهمن سف

شرم هریرم دو   خشرم نعنرا  خ   جسندروس مصطکی هریم سه مثقال با درونم شش مثقال  یج هر المسم پوست زردترن

یده خشم کررده نریم   رابلنیج سفید در شیر خیسانسباسه هریم یم درم بزمثقال عود قمار  عنبراشهب مشم ترکی زعفران ب

مقو  دل و  یاقوتی باردو مثقال سرشند شربتی دبه عسل مصفی و رب سیب شیرین مساو  سه وزن ادویه ب درم کوفته بیخته

   هو چهار دانگ مغز تخم کردو تخرم خرفر    یکمثقالاقوت رمانی مروارید ناسفته کهربا  شمعی هریم ی  هجمیع اعضا  رئیس

اشرهب ابریشرم   شر صندل سفید هریم پنج مثقرال طباشریر دو نریم مثقرال عنبر    خشم مق کشنیزگل سرخ  گاوزبانمقشر گل 

جاه مثقال شربت سیب شیرین نبات سفید یکصد و پن یکمثقالو یم دانگ و نیم ورق طال با  ثقالیکممقرض ورق نقره هریم 

 نرو  دیگرر   یکمثقرال فی هریم بست شفاهی گالب عرق بیدمشم هریم پنجاه مثقال بدستور مرتب سازند شربتی عسل مص

دیل و ریز  و تعدیل مزاج منحرف و عارت غها و حرتعمل در ناقهین محرور مزاج برا  تقویت قوتسموحافظ صحت بدن و رو  

سبز شفاف هر واحد یم درم زهر  ارید ناسفته طباشیر یاقوت سرخ یشبسهیم ندارد و مجرب و مختر  حکیم ذکاء اهلل خان مرو

م خالص زعفران هریم نیم درم به گالب و عرق بیدمشم حل نموده صرندل سرفید و سررخ بره     مهرة اصیل عنبراشهب مش

تخم خیار برا درنرگ   یرین تخم کاهو  مقشر مغزدرم غنچه گل سرخ گل گاوزبان کبود مغز تخم کدو  شم نیم ی هگالب سود

پرنج   ده هر یم بسرت و یآب ناشیاتی آب بهی رسمقشر هر واحد دو درم آب سیب شیرین آب انار شیرین والیتی    هتخم خرف

رم ورق طرال نریم درم   م نریم د یر   هدویه ورق نقرکچند ای  هم قند سفید و چند شربت فواکدرم گالب بیدمشم هریم پنجاه در

م نیم ی  هکه قائم مقام جواهر مهره است مروارید ناسفته تحف یاقوتیبدستور مرتب سازند و هریم درم تا سه درم تناول نمایند 

خطرائی سرنگ یشرب       هیم توله زمرد خوش رنگ به جد هریم شش ماشه زهر مهرر  اقوت سرخ لعل بدخشی هریمی  هتول

ماشه گل گاوزبان برگ فرنجمشم بهمن سرفید  م پنج ماشه به سد چهار ماشه مرجان ابریشم مقرض هریم چهار و نیم هری

نجبویه هریم شش ماشه مربا  سیب دو عردد  ونج عقربی رنگ اشقرعود غرقی بادرشیر دانه االیچی سفید درتودر  سفید طبا

و آثار عرق کیوره ازده عدد آب انگور والیتی آب انار والیتی هریم پمربا  بهی سه عدد مربا  ناشپاتی سه عدد مربا  آمله دوا

ص هریم نیم آثار عرق بیدمشم یم نیم پا و نبات سفید نیم آثار مشم خالص هفت ماشه عنبر اشرهب نره ماشره    الگالب خ

ر ماشه خوراک سرت  زعفران شش ماشه ورق طال دو توله بدستور معجون ساخته چهل روز در غله جو داشته از دو ماشه تا چها

 سرول مغ الجرورد اقوت رمرانی  یر   ه  رئیسه همواره معمول است مروارید ناسفته شش ماشاکه برا  تقویت اعض یاقوتی معتدل

میل بهمن سرخ بهمن سرفید     هدان طباشیرمقشر  کشنیزرنجبویه با  شمعی سه ماشه گل گاوزبان بادهریم هشت ماشه کهر

کدو  شیرین مغز تخم هندوانه تخم خرفه هریم دو توله ابریشم مقرض زعفران ورق صندل سفید هریم یم توله مغز تخم 
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شربت سیب بست  هکه ده تولص ورق طال هریم دو ماشه شربت فوانقره هریم شش ماشه عنبر اشهب چهار ماشه مشم خال

آورده ادویه دیگر کوفته  بقوامت توله نبات سفید نیم آثار گالب عرق بیدمشم عرق شاهتره هریم پا و سیر اول قند را با عرقیا

که شربت انار شیرین و ترش و شربت بهری و  اضافه کنند و گاهی عوض شربت فوا م نمائید و جواهرات به گالب سودهفبیخته 

به رعایرت حررارت مرزاج     بادرنجبویهرود هریم ده توله و شربت زرشم نیم پا و گرفته و وزن نبات سه پا و ساخته و مشربت ا

که بسیار مقو  ست یاقوت رمانی یاقوت زرد یراقوت کبرود یرا قروت سرفید هریرم        نو  دیگرو بسیار مفید یافته  طر  نموده

شب سفید نیم یب سبز چهار ماشه شی یکمثقالخشی فیروزه هریم چهار ماشه زمرد سبز دو ماشه عقیق یمنی دلعل ب یکمثقال

هریم نیم مثقال تخم فرنجمشم گاوزبان پوست ترنج هریرم   سولمغ کهربا  شمعی الجورد کمثقالی  همثقال مروارید ناسفت

ار  قرنفل دارچینری  مساذج هند  گل نیلوفر صندل سفید گل در عود ق یم نیم مثقال ابریشم مقرض برگ قرنفل یا عوض او

سرفید  یه درونج عقربی گل مختوم عنبر اشهب گرل دارچینری بهمرن    رنجبوم چهار ماشه پوست بیرون پسته بادقاقله کبار هری

 الطیرب  سرنبل زرشم سه مثقال گل ارمنری     هکابلی هریم دو نیم مثقال عصار   همقشر پوست هلیل   هآمل یکمثقالهریم 

مشم خالص یم نیم ماشه کافور پنج سرخ نبات  ماشهسفید شش  طباشیرساذج هند  بهمن سرخ ورق طال هریم نیم مثقال 

گل گاوزبان صندل سرفید بره گرالب     گاوزبانرئیسه و معمول قو  اعضاء م یاقوتیسفید نیم سیر بدستور مقرر  مرتب سازند 

ال هریرم دو درم  هیرل ورق طر     همقشر خرفه مقشرر دانر   کشنیزیشب سبز  طباشیرسوده گل سرخ ورق نقره هریم سه درم 

تی نریم پرا و   سد یاقوت ابریشم مقرض پوست ترنج هریم یم نیم درم زرشم سه توله شربت انار شیرین والیمروارید کهربا ب

قند سفید پا و آثار گالب نیم پا و مشم عنبر هر واحد ربع درم زعفران یم درم مربا  آمله و هلیله هر واحد پنج عدد به دستور 

صاحب اقتباس نوشته که اگر ضعف قلب به سبب کثرت سریالن خرون بواسریر یرا حریض و یرا دیگرر         اقوال بعض اطباسازند 

قروت خرون بگیرنرد و     دست و پا را بنوازد محکم بندند و رگ صافن و باسلیق زننرد و موافرق   استفراغات باشد جهت اماله اول

نبر  علو  خانی نه ماشه سرشته با عرق عنبر نه تولره  ع گاوزبان   هریم یم ماشه خمیرگل ارمنی ه سولغم طباشیرالجورد

ا لعاب گاوزبران هفرت ماشره در عررق شراهتره و      م عد آمیخته بی هماکوره در آمله مربی یم عدد ورق نقر   هدهنده و یا ادوی

 ایضاًهریم پنج توله و کیوره و چهار توله تخم بالنگو هفت ماشه پاشیده بخورند و یا مفر  گیالنی با ماءاللحم دهند و  گاوزبان

شرربت   برا  ضعف و اختالج قلب جواهر مهره دو ماشه در دواءالمسلم شیرین علو  خان نه ماشه ورق طال دو عردد سرشرته  

نره سره تولره تخرم     ر توله گالب هفت توله عررق بهرار کو  کیوره و سیب هریم دو توله در عرق افسنتین و کیوره هر یم چها

المسرم و مثرودیطروس و ایرن دوا بگیرنرد     حی گوید که نضع می کند برا  ضعف قلب دواءمسیبادرنجبویه پنج ماشه بارهنده 

هر واحرد یرم    الطیب سنبلخشم  کشنیزرنجبویه ساذج هند  ج خشم بادارچینی دار فلفل تمام فرنجمشم بادرومصطکی د
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مربی بسرشند  یا قدر  آمله و هلیله سیاه    هس جزو در عسل هلیلدهر واحد نیم جزو مشم س طباشیرمروارید بسد جزو کهربا 

و بخورند و بر سینه بطیوب حاره ادویه را به آن معجون سازند و آورند  بقوامم جزو عسل آمیخته ی هده آب او چهار جزو بنیجوشا

سررور   استعمال نمایند و راحت و لهرود  رشتمبین ضهیلحم جد  و ماکیان و درونی بو غالیه بمالند و بخورد و شراب ریحانی و 

نرافع قلرب      هاختیار کنند و از جمله تعب خاصه نفسانی مثل هم و غم و سهر و غضب اجتناب نمایند و هم او گوید که از ادوی

رنجبویره و  وبادروج و گاوزبان و باد کشنیزخاصیه بسد و کهربا و مروارید ناسفته و سندروس و ابریشم خام و بهمنین و آمله و بال

مفررده     هنوشته که از ادوی صاحب کاملفرنجمشم و پوست ترنج و عود و مشم و عنبر و مصطکی و غیر آن از افادیه است 

و  بادرنجبویره و  ملره و مصطکی و کهربا و بسد مروارید و ابریشرم خرام و آ   قرنفل در تقویت قلب و علل او عود هند  و مشم

 .حسب مزاج مریض اخا نماینددر قوانین کلی عالج قلب مسطور شدند خشم است و دیگر ادویه مفرده مقو  قلب  کشنیز

 عالج خفقان از ذکا  حس قلب

مقو  قلب و قابض نمایند و مخدرات و مسرکرات     هادویب بهریسه تناول کنند و تقویت قلهمچون کله پاچه و  مفلظهاغایه 

ج و بابونره و  بنرال  علو  خان بخورند و بزمختر رمنشط و مسک   هج به استعمال آرند و خمیربنمثل آب کوکنار و افیون و بزرال

نار در گالب و عرق بید سبوس گندم و کوکنار و برگ سرو هریم پا و آثار جوش کرده بر سینه انکباب نمایند و اندکی که کوک

مسرطور شرد حسرب     نست و همچنین برگ بنگ و همه اینهمه در عالج امراض دماغی از ذکرات حسر  رساده دادن عظیم االث

 .حاجت بکار برند

 عالج خفقان شرکی

معرده  حسرب مرزاج بخورنرد و تنقیره      ه گلقند و سکنجبین کنند و جوارشات حار و بارداگر از مشارکت معده باشد اصال  معده ب

حسب غلبه خلط نمایند چنانچه در محل آن مفصل مرقوم گردد و به قول صاحب حاو  درصورت اجتما  خلط لزج در معده هر 

بدهند  نخود بمغزقرطم   هکرده بنوشند و غاا مزورنیم کوفته سه درم جوشانیده صاف نموده به شکر شیرین  السوس اصلصبح 

و پرر   نمم و عسل حل کررده بنوشرند   نیم کوفته جوشانیده باشند قدر    هخم خربزت و تی که در آن تخم شببآبو بعد از آن 

ی آورند آنگاه به جوارش عود و مصطکی و عنبر و مفرحات یاقوتی حار قلب و معرده  قحلق گردانیده مرغ به روغن کنجد آلوده ب

آید و ترشی دهن و سوء فکر باشد بعد نضج به این قی با بلغم سودا بر  رهند و اگر با بلغم غلیظ لزج سودایار باشد و درا تقویت د

غاریقون حجر ارمنی هر واحد یم دانرگ سرقمونیا     شحم حنظل سفید افتیمون هر واحد یم درم ماشا دحب تنقیه نمایند ترب

بادیان یا آب شاهتره سرشرته   بآبو  نیم دانگ نمم نفطی یم دانگ اسطوخودوس نیم درم مقل یم دانگ کوفته بیخته مش
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ا سازند و صبح خورده تا دو مهر انتظار اسهال نمایند و چون آثار صحت ظاهر شود بعد از آن جوارشات ماکوره بخورند و اگر هحب

هر واحد سره   السوس اصلرقی برآید و عطش و لهیب باشد هر صبح جالب از تخم کاسنی و دبا بلغم صفرا باشد و صفرا به آن 

ن سرنا   وافتیم ب کنند تربده به این حمعد   هبمغز بادام سازند و تنقی نخود و ماشوه رنیمه درم بدهند و غاا درم شکر سفید د

بادیان  بآبا ی هبادرنجبوی بآبهر واحد نیم درم کوفته بیخته  سولمغمکی شاهتره هر واحد یم درم هلیله زرد گل سرخ الجورد 

از شکر سفید و گالب و عرق گاوزبان  کنند بعده جالب بارد روز بدان صبرها سازند و سحرگاه بخورند و تا نیم حب گاوزبان بآبیا 

بوب مقو  قلب و معده مثل از آب گوشت بخورند و بعد تنقیه  هر واحد ده درم و تخم ریحان سه درم بنوشند و در آخر روز غاا

خورد و مغز برادام و شرکر   شم یا تمر هند  برنرند و غاا مزوره از آب انار یا زررب سیب و به و حماض و لیمو و مانند آن بخو

مشارکت معده اگر از خلط غلیظ باشد عالج بقی بعد طعام و بعد تناول ملطفات می فرماید که خفقان ب الرئیس شیخسفید سازند 

یطوس یا ایارج فیقرامقو  بشرحم حنظرل و   دراذیا و ثبافترب در سکنجبین و بعده اسهال با یارجات کبار مثل لو   هعصار مثل

سیب و به خصوصراً بعرد    که عطره مثلتقویت معده برب فواا  باشد عالج بسبب صفرا  لافتیمون باید کرد و اگر بقون و ااریغ

گرردد و تردبیر تعردیل معرده کننرد و       تناب از آنچه مستحیل به خلط مرار و مانند آن و با ماله طبیعت بلین و اج دطعام و امرو

آن نمایند بدانچه تقویت معده بر هضرم چیرز  نمایرد کره در آن فاسرد شرده       کالم اگر طعام در آن فاسد گردد باید که تدبیر 

چنانچه در باب معده ماکور گردد و همچنین قطع سبب به آن تدبیر نمایند و کاا با وجود آن منفعل یعنی دل را تقویت دهند تا 

   هکه معالم تعهد تقویت قلب به ادویر قطع سبب بدون تقویت منفعل اقتصار ننمایند بلکه واجب است بکه تأثیر قبول نکند و 

 الطیرب  سنبلآمله هریم چهار ماشه  گاوزبانرنجبویه این نو  به قلم می آیند باد مفید اهاتچند نسخ مطب اس اکنونقلبیه کنند 

دواءالمسرم   ده نبات سفید داخل کرده دهند و بصورت قبض و حبس مواد رطوبی و بخرارات بلغمری در احشرا   یندو ماشه جوشا

خیارین کوفته هریم شش ماشره بادیران    گاوزبانکوفته چهار ماشه  السوس اصلدانه سه ماشه اه گل بنفشه شش ماشه بههمر

معتردل  المسرم  ه معرده دواء نیم کوفته چهار ماشه جوشانیده و شربت به زور  دو توله دهند و برا  تلیین و اخراج مواد غلیظر 

ده گلقند ینی نه ماشه گل و سرخ چهار ماشه جوشاچهار ماشه سنا  مک سوسال اصلماشه دانه سه خورده گل بنفشه نه ماشه به

هریم چهرار ماشره جوشرانیده     گاوزبان السوس اصلت اجتما  سودا در معده بالنگو ربا  قلیه با خشکه و بهجهغاا شو هسه تول

م ماشره قرنفرل یرم    ی  هبویرنجهریم چهار ماشه باد گاوزبانسرخ تقویت معده گل  او  درنبات توله و برا  ضعف قلب سود

رنجبویره چهرار ماشره    بادچار ماشه گل گاوزبان سه ماشه  گاوزبان ضایاو بدهند و  هده نبات داخل کردنیعدد عود و ماشه جوشا

وشرند و در خفقران برا    ده نبات داخل کررده بن نیده صندل سفید هریم شش ماشه جوشاخشم برا کشنیزدو ماشه  الطیب سنبل

و شرربت   الثعلرب  عنرب عتدل پنج ماشه بجوارش عود پنج ماشه سرشته همراه عرق شاه تره و عررق  المسم مضعف هضم دواء
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صندل و دیا قوذا هریرم شرش ماشره       هم ماشه بخمیری هان ضعف هضم و نزله مصطکی سودقسیب بخروند و درصورت خف

در خفقان با سوء هضم دواءالمسرم  ده نبات یم توله بدهند و نیسرشته همراه بنفشه چهار ماشه زوفا  خشم سه ماشه جوشا

هریم پنج توله مالیده تخم فرنجمشرم چهرار ماشره     الثعلب عنبکاسنی و عرق بعرق  معتدل شش ماشه خورده گلقند دو توله

ه و سقوط اشتها انوشدارو  لولو  عرق کاسنی عرق گاوزبان عرق دپاشیده دهند و برا  بخارات معده و سوء هضم و ضعف مع

المسم دو ماشه به گلقند نه ماشه سرشرته و  ف معده و خفقان و بول زرد و دواءبرا  ضع ایضات از این دهند و شرب الثعلب عنب

ان شربت انار عرق بحار و قبض طبع و خشکی د   همربی معتدل است و برا  ضعف معد   هباشیر مصطکی با گلقند و یا هلیلط

طباشیر  ایضادهان گلقند به شربت لیمون و نوشدارو به شربت انار و  بآبگرم تر    هر ضعف معدو دربه ف غکاسنی غاا یخنی مر

شیر مسهل بعد نقو  صبر ماشه بگلقند یم توله باالیش سکنجبین گالب و در صفرا  با رطوبت معده آمیخته جوارش طبایم 

ین شرش  راخیر تخرم     هشیر ضایاسخن معده نافع ست و مف غیرفف معده و جوارشات مجفو مربا  هلیله و اطریفل مبرد مج

شه عرق بادیان ده توله گالب سکنجبین ساده باز کاسنی بجا  خیارین و شربت انارین بجا  سکنجبین و عرق کیوره اضافه ما

یل هریم چهار سرخ سرائیده  هبهمن سفید دانه ب ریطباشسوده به    هکننده بصورت ضعف و گرمی و تشنگی و فثیان زهر مهر

خرفه عرق شاهتره عرق کیوره گالب رب رنگتره خاکشی بدهنرد براز پودینره       هلعاب بهدانه شیردر رب رنگتره آمیخته همراه 

مربی یم عدد با دانه    هخشم برا  غثیان و بارتنگ عوض خاکشی برا  اسهال افزایند و درصورت تبخیر و ریا  معد  هلیل

مروارید با    هیا خمیر گاوزبان   هید بود و خمیرتالیف حکیم ذکاء اهلل خان سف کشنیزبیل و مصطکی یم یم ماشه و اطریفل 

ه پاشیده معمول ست و انوشدارو  لولو  و جوارش مخز  حکیم اکمل خان و جوارش مقودوس و بزور لخگالب و شربت اسطو

صندل حائض و دواء المسم معتدل علو  خانی و معجون صرندل نرافع و      هآمله و جوارش صندل و جوارش زعفران و خمیر

و عرود و غیرره و فصرار صرافن      کشنیزدر مزاج مراقی حوابس البخره مثل  ایضاراق نمایند و ماز مشارکت مراق باشد عالج اگر 

را و فر المسم معتدل علو  خرانی و شرربت ال  و  لولو  علو  خانی و دواءتألیف ذکاء اهلل خان و نوشدار کشنیزمفید و اطریفل 

ه قردر  شرکر   ه سپستان ده دانه جوشرانید وفر چهار ماشه سبوس گندم نه ماششراب الصالحین و معجون صندل نافع و گل نیل

رنرد  ورق نقره پیچید و بخوالمسم معتدل ببرا  خفقان و مراق دواء ضایاانداخته نوشیدن برا  خفقان مراقی و نزله نافع ست و 

نقل مربا  سیب مربا  آمله مربرا   شربت انارین آمیخته بنوشند و برا  ت گاوزبانعرق  الثعلب عنبباالیش عرق کاسنی عرق 

المسم هفت ماشره سرشرته   ءاسیر زرنبات و یم ماشه سوده بدواقان و مراق و نزله و بوتمر هند  و ترکار  تورئی و جهت خف

تخم کاهو شش ماشه لعاب گل خطمی لعاب به دانه هریم سه ماشره در عررق      هچهار ماشه شیر الثعلب عنببخورند و شیره 

دیگر عرق    هساوه برآورده شربت انار شیرین داخل کرده تخم فرنجمشم چهار ماشه پاشیده بنوشند و در نسخ کیوره عرق بید
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باه از حرارت  خفقان هراقی که از خوردن معجون حارهند  برا  برا  ایضاشاهتره و شربت به دو توله بجا  شربت انار است و 

م کردو  مغرز تخر     هتخم کاسنی پنج ماشه شریر    هنه شش ماشه شیرمغز تخم هندوا   هجگر و احتراق عارض شده باشد شیر

دهند ودوم روز خاکشی بجا  ترودر  و   تودر  سفید شربت بزدر  الثعلب عنبشاهتره عرق ق شش ماشه گالب چهار توله عر

کاسنی شش ماشه    هشیرمالیده  شاهتره ده تولهبعرق  واد فصد نمایند و از عناب پنج دانهبعده برا  احتراق در م سوم روز گلقند

داخل کرده تسکین داده تجویز مسهل کننرد  خیارین شش ماشه عرق کیوره دو توله نبات توله    هشیره دانه میل سه ماشه شیر

ین کوفته شاه تره تخم هریم چهار ماشه خیار گاوزباننقی رنجبویه زرشم مدانه گل بنفشه گل نیلوفر باد و منفج از عناب پنج

شرش   خیارشرنبر  سته فلرو دهند بعده نفج از قاروره دریافیم شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده کاسنی کوفته هر

م عردد پیچیرده گرالب    ی هنقرورق ده مسهل دهند و فردا  آن تبرید آمله مربی یم عدد بتوله روغن بادام پنج ماشه داخل کر

اگر درد بجرا  مثانره پیردا     آخر روز تبرید لعاب اسپغول و غیره وعرق کیوره دو توله نبات یم توله بدهند و به جهت چهارتوله 

شریره بادیران چهرار    تخم خربزه هریم شش ماشره     هخار خساک شیر   هدرات مع تجوید هضم و منقی ریا  از شیرشود و ئ

از طبریخ منضرج   بر موضرع درد بمالنرد بر   وله خاکشی پنج ماشه دهند و روغن بابونه گرم کرده ماشه عرقیات شربت بنفشه دو ت

زه شش ماشه حب قرطم نه چهار ماشه انیسون سه ماشه تخم خرپسفایج هریم بادیان کرویا پرسیاوشان بگل سرخ   نقیعددم

روغن گل سوده گرم گلقند سه توله بدهند و جوزبواه م چهار توله جوشانیدهیهره و بادیان ده توله گالب عرق کیوربعرق  ماشه

ماشه بادیان بسفایج چهار چهار  اسیر مقل یم ماشه باطریفل منعیر و عرق دهند باز الیچییت ریح و بوبر مثانه بمالند باز به رعا

 سوده به مفر  سرشته با عرقیات بدهند و اگر از قبض نوبخار بوده طباشیرماشه جوشانیده نبات و در غاا زمین کند جائز دارند و 

خل کرده دهند و اگر اسهال زرد رنگ از ضعف هضم و خرابی معده عارض شود انه بعرق بادیان ده توله مالیده نبات دو توله داد

عرق کیوره هریم پنج توله شرربت   الثعلب عنبیم ماشه سوده به جوش اندرین شش ماشه سرشته عرق کاسنی عرق  طباشیر

کاسنی هریم    هارین شیرخی   هو شیر مروقی برا  خفقان ضایابه شیرین دو توله بارتنگ یا تخم ریحان چهار ماشه بدهند و 

شش ماشه عرق شاهتره شربت نیلوفر دو توله اسپغول چهار ماشه پاشیده دوم روز بجا  شربت گلقند برا  تجوید هضرم سروء   

خیارین شش ماشه شربت بزور  دو توله باز قررص     هباز آب کاسنی سبز مروق ده توله شیر مثلهغاا  ندیبعضا آمله مربی بافزا

ماشه به تبدیل همراه آب کاسنی مروق از هفت توله  چهار طباشیرگل صغیر چهار ماشه باز قرص  قرص باززرشم چهار ماشه 

چهرار ماشره افسرنتین     افتیمرون ماشه  بادرنجبویه چهاری نافع نوشته برگ قتا پانزده توله دهند و این نقو  نیز برا  خفقان مرا

گرم کرده شب تر نموده صبح مالیده و صاف نموده نبرات   الثعلب عنبماشه عرق شش ماشه درپا و آثار  گاوزبانرومی دو ماشه 

دو توله که در گالب نیم پا و شب تر کرده گرفته باشند با نقو   خیارشنبردو توله حل کرده بنوشند بعد چهار روز آب مغز فلوس 
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یت آن آنچه در عالج ضعف دمراغ  تقو  ماکور آمیخته بجا  نبات ترنجبین حل کرده بنوشند و اگر به مشارکت دماغ باشد برا

گاشت بعمل آرند و نوشدارو  لولو  بخورند و اگر از سدوریه افتد عالجش همان است که در عالج ربود غیر امراض ریه سطور 

دیدان عارض شود به قتل و اخراج آن کوشند به طریقی که در فصل دیدان خواهد آمد  گر از مشارکت امعا باشد و از تولدشده و ا

ل و مخررج سرودا باشرند    ادویه که ذ  عطریت و مقو  د ایضاقلبیه تا آخر دویدن را قبول نکند و    هقویت عصب به ادویمع ت

بیشتر از دیگر ادویه داخرل   و مثال اینها  سرخو بیخ کبر و کرفس و گل  یهدرنجبونج و بامانند افتیمون افسنتین و بسفایج و درو

منی و رحم باشد به سبب النجره منی مدقیاس  هیادعرنج اکتفا نکند و اگر از مشارکت او سازند و غاا هر گوشت گوسفند و شیر ب

علو  خان همراه عرق کیروره دهنرد و    بصندل مرک   هزنند و خمیر باسلیقفرمایند و صبح آن رگ صافن و یا  باجما حیض 

اب مجرب ست و اگر به مشارکت همه درین ب ثشایند و شربت کشوکن فو فصد سا دهندفرزجات و مطبوخات از مدرات حیض 

بدن باشد بصورت تپ عالج آن نمایند به نحو  که در باب حیهات خواهد آمد و هرگاه در آخر غب غیرر خرالص و شرطرالغب    

نمایند  و ازاله ورهر  حیوانات زنمروارید با ماءاللحم و عرق زردک دهند در حالت شرب سموم و    هاختالج قلب پدید آید خمیر

در بحث سموم مسطور گردد بیشتر در تقویت قلب کوشند هر دوائی که دهند در آن ترشی ترنج دلیهون کاغا  و غیره  بدانچه

 .بسیار باشد

 غشی

  محرکه و مساسه از افعال خود به سبب ضعف قلب سوا  محرکره آالت نفرس و حرس    اکثر قواعبارت است از معطل شدن 

حتقان او سبب فرط اسرتفراغ یرا   از است تحلل رو  یا ا بقلببعضی رسیدن ایاا ماند و سببش نزد  لمس که آن قدر  باقی می

م یا درم در آن یا در مجاور آن به جهت آنکه شدت اسباب خفقان باعث غشری سرت و کمرال    باه هیدبخره را امتال یا از ای جعو

ونی و صاحب شفاء االسرقام مری   حالتی میان غشی و افاقه رو دهد و قرشی و کازر دیفه با شعقوت غشی موت و چون سبب ض

خانقره     هبه سبب ماد نویسند که سبب او یا موذ  است که بر قلب وارد شود چنانچه نزد نوبت حمیات و خصوصاً حما  وبائی

فارجیه    هدفانی   هراستعمال سموم و شم جیف و وصول ابخ ره فاسده وارد رو  کدره بسو  قلب و نزد اوجا  لسعو وصول ابخ

اتون و مانند آن و بدنیه مثل بخار فاسد از عضو مانند معده و فم آن بسو  قلب که بدان سبب قلب منقبض گردد    همثل ادخن

ج یا ماد  باشد که به قلرب عرارض گرردد رو  بره     معده صعود کنند و یا سو  مزاج ساذو گاه سبب دیدان باشد که بسو  فم 

آن به سبب تخلل مفرط چنانچه نزد گرسنگی و استفراغ مفرط دو جمع حمایت قلب بسی آن مجتمع شود و یا رفت رو  و قلت 

و رحم باشد و گاه از ورم قلب  گاه از  ا عضو دیگر مثل کبد و امعای همعد شدید سبب استفراغ اروا  برا  مقاومت و گاه به شرکت

الم ابهر و آن شریانی سرت کره در     آنست که در آن هوا از ریه بسو  قلب می رود و از انسداد مسد انسداد شریان ورید  و
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حدوث غشری سره نرو  سرت     در شر  قانون نوشته که اسباب قریبه برا   قرشیآن رو  از قلب یجمیع بدن سلوک می یابد و 

لب چنانچه آنرا ضعف شدید از انقباضی که به آن اروا  کثیر بسو  شرائین مندفع می شود و عارض گردد دوم امر یکی امر در ق

ه بسیار اندک باشد حتی که انقباض قلب موجب برا  نفوذ شمار کثیر از رو  بسو  شرائین نباشد و یا رو  شدید   چنانکرودر 

التحریم بسو  داخل باشد حتی که به اطراف شرائین ظاهره نافا نشود و اگرچه انقباض قلب قو  تام باشد یا رو  فری نفرس   

اهره او مطاوعت نکنند ظهجی باشند که برا  نفوذ رو  کثیر بسو  اطراف ود سوم امر خارج از آن چنانچه شرائین بنبها بسیار 

هیج غشی چهرل و هشرت سربب سرت و     مگوید که کل اسباب  طبر و اسباب بعیده و غشی اسباب این هر سه سبب است و 

انوا  همره  انچه مشاکل اینست تحت او باشد دوم استفراغات و قوت و همه  آنجمله اسباب تخت چهار جنس است اول سقوط 

کایات که به نفس اعضاء واقع شوند و قریرب  متحت آنست چهارم آفات و  و اصناف کل آالماستفراغات تحت اوست سوم االم 

و  سروءمزاج ا امتالست یا استفراغ یرا الرم یرا    ی  هاهلل گفتند که سبب غشی و انحالل قوت حیوانی دفع تهبه این قول سعیدبن هب

 سروءمزاج روس عضالت و هرر  ا ی  هه و بر استفراغ به نزف و اسهال و برالم به آفت حادث بغم معدمخیتتال ماستدالل نمایند برا

ا از امرتال   ی  هگفته که غشی انحالل قدرت حیوانیه است دفع مجوسیعارجمیات محترمه و هر بار و بعلت مسمی بولیموس و 

تال  معرده از طعرام در تخمره و    و ام عروق از اخالط  که بر قوت قفل آرد آنرا منضغط سازد چنانچه عارض می شود از امتال

شا  آن نماید چنانچه در استطالق شکم و شرب در او عررق  فامتال  دماغ چنانچه در سکته و یا از استفراغ که تحلیل قوت و ا

حادث می  طمس و نفاس و خروج ریم از خراج و امساک از طعام و نعب شدید و مانند آن رعاف و  و بفصد مفرط و خروج خون

جع شدید کره تحلیرل قروت و    ولیموس عارض می شود و یا چه در حمیات یا بارد چنانچه در بطحار چنان سوءمزاجگردد و یا از 

استفراغ و رو  نماید مثل درد  که در فم معده باشد و در قولنج و در قبر رو  مفاصل و غیرر آن از امراضری کره از آن اوجرا      

گراه حرادث مری شرود غشری در       ایضانماید و  ر آنکه استفراغ رو  میهب استفراغ داخل است شدیده حادث شود و مرجع در با

موت او نزد تفا  بخارات بارده از رحم بسو  قلب و بساست که حادث می گردد غشی از فساد جوهر عضو و اراختناق رحم عند 

ه به قلب عارض گرردد و آنررا غشری قلبری     غشی حادث میشود از ورمی ک ایضاان بسو  قلب و  از ردمتماد  شدن بخارات با

جع کره حرادث   وگاه غشی در ابتدا  نوائب حمیات ظاهر می شود یا به سبب  ایضاگویند وازین نو  موت دفعه بهم می رسد و 

آنکه صاحب  یاو اگردد از حرارت و یا به سبب انصباب خلط محفن در وقت نوبت تپ بسو  معده که ثقیل گرداند قوت حیوانیه 

رم بریزد در آن زیادتی نماید و وجع او و   هرم در بعض اعضا  جلیله الخطر باشد که چون ماده درین وقت بسو  ناحیا ورتپ 

شدت کند و غشی حادث گردد و یا صاحب همی را ضعف در فم معده باشد پس قبول کند آنچه از اخرالط بسرو  آن منصرب    

بهم رسد و تابع او غشی باشد و گاه  جعکند و اگر رو  مزاج بود از آن ووت آرد و غشی حادث ق ردد بعده اگر غلیظ باشد ثقل گ
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  به سبب دخول حرارت غریز  و قوت حیوانی بسو  قعرر بردن دفعره و یرا از     زمی شود غشی از عوارض نفس یا از ن عارض

   هرو  قلبی بواسطغضب به سبب خروج حرارت غریزیه و تبدد آن اکنون بدانند که سبب کلی غشی سه امر است یکی تحلیل 

ه دوم احتقان رو  در قلب به باعث امتال  مفرط از شررب  را شدت وجع یا سموم حای هفرط استفراغ یا کثرت فرحت و لات دفع

سروم قلرت    ابهرر ا غم و ترس عظیم ناگهانی یا سموم بارد یا حدوث سده در شریان ورید  و در ی  هیدشراب و اخالط و ابخره ر

فاسده بالجمله هرکدام از این اسباب ثلثه کره باشرد ضرعف در       هقو  سود مزاج در قلب و استعمال اغایتولد و رو  به سبب و

مری   وت هاست چه مدد همه قو  از قوت حیوانیه قلبیه است و آن موجب غشیققلب می آرد و ضعف قلب باعث ضعف جمیع 

ه سبب غشی ضعف قلب و اجتمرا  کرل رو  در آن   الرئیس و بعض شرا  قانون می نویسند ک شود و قریب این است آنچه شیخ

ز  نر کی از سه سبب اعنی به سبب تحرک او بسو  داخل چنانچه بعد استفراغات قویره از فصرد و اسرهال و در    ی  هاست بواسط

مفرط می باشد و یا به سبب احتقان او در داخل پس تنفس نمی یابد چنانچه در انسداد ابهرو یا به سبب قلرت و رقرت او پرس    

ل امتال  مفرط باشد یا خلرو  یعیه است پس الجرم یا از قبمعدن و چون غشی از جمله امراض اد اصل نمی شود بر موجود درح

خانقه به کثررت یرا      هگردد و اسباب این یا امتال از ماد چیز  که از آن و بسو  آن جار  میزیاده از آنچه باید یا انسداد مانع 

جو  شدید و ضعیف ترین مردم از رو  صبر برهان کسانی است کره  یا عدم بدل تحلیل و و سده باشد و یا استفراغ محلل رو 

ان و آنکه قریب ایشان باشند و مشایخ و ناقهین و امرا منتهیران در سرن    یصحیحان باشند مثل حببه مریضان و نه بمنسوب نه 

ج سراذ  سروءمزاج یشتر از گرمرا مری باشرد و یرا     احتمال آن می کنند و این به سبب قوت قو  آنها باشد و احتمال او در سرما ب

شدید و یا ورم و یا ضعف از قوا  مباد  رئیسه و خصوصاً قلب پس دمراغ پرس    عجحکم یا عظیم که دفعه عارض گردد ومست

بدن و هزال و سخافت او و آفت جمیع اعضا و یا  جملهکبد و یا ضعف عضو مشارک مثل فم معده و آفت عضو دیگر و یا ضعف 

  عارض نفسانی و اکثر این به مشایخ و ضعفا و ناقهین افتد و یا وصول کیفیت مضاد بجوهر خود به مزاج قلب و رو  از استیال

خارج یا داخل مثل اشمام آهن چاه ها و هوا چنانچه در حمیات و بائیه و از بد بو  جیف و نفوذ کیفیت سموم بسو  قلرب مری   

ع حیوان سمی بر شریان و ازین قبیل ست آنچه عارض می شود سانچه از وقو  لافتد و بساست که به مشارکت شریان باشد چن

یا ریحی حرادث   امتال  مواد خلطیزیاده تر بعد از این آن است اما  تفصیلبه سبب دیدان که به سو  فم معده صعود کنند و 

که مختنق شود و از این قبیرل سرت   رو  در قلب تا آن او مجار  رو  و حصر حمابهو تسدید  کند غشی را یا به سبب کثرت می

بره   الریه ذاتو  الجنب ذاتورم خناق و    ها صدر و مانند آن یا انتقال از مادی  ها خون بسیار بسو  معدی  هانصباب از اخالط کثیر

 ه و بساست که عرام در جمیرع  سیناحیه قلب دفعه و یا به سبب چسبیدن آن در مسام و تسدید مجار  و خصوصاً در اعضا  نف

بسریار یرا محرقره      و بسیار و لراا  دعروق بدن باشد و اگرچه آن به کثرت فعل نکند و یا به سبب شدت اذیت آن به کیفیت بار
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ا محرقه اسرت و گراه   ی  ها لااعی  هبسیار و غشی که در ابتدا  فوائب حمیات افتد از این قبیل است و سببش اخالط غلیظ و لزج

ده کامله حادث شود سکته بهم رسد مثل دماغ می باشد و چون در دماغ سقلب  گر مشارکب قلب و گاه در اعضا  دیاین به قر

ابل تجلب مواد بارد یرا حرار   سبب قدیم یا به سبب ضعف حادث که به آن قله باشد و گاهی در معده می باشد به و غشی المحا

افراط اکل و شرب و تواتر تخمره   له بیشتر ازم آن باشد و گاهی به سبب کثرت سده در عروق بدن باشد و این مواد اقتابسو  ف

 ایضرا ر منتشر گردد از آن در بدن چندان که عروق را پر سازد و مسالم نفس مسدود کنرد و  هضم باشد حتی اگا به سبب سوءی

یل کند طریق غاات جید را و خرود مسرتح   آنکه بند می غاا بهراین مواد کثیر گاه اعانت می کند برغشی بجهت حرمان بارن از 

نمی شود به سو  غاا بنابر آنکه به سبب کثرت خود بر طبیعت مستولی می شود و از آن منفعل نمی گردد و معالم خروج بدن 

که چرون در معرده افترد و کمیرت      از آن فاسد می گردد و این موارد که به کثرت یا بردارت خود غشی حادث می کند آن است

بند خواه اسبب غشی بنابر آن است که چون رطوبات بدنی اخراج ی ا استفراغ مفرطو امت آن کمتر باشد کرب و غشی آرد اءورد

یرا اسرتطالق   آن اسرتفراغ   اکثراً از آنها تحلیل می گردند هر یت آن اروا  و قو  نیز خارج می شوند وببعفاسد باشند یا صالح ت

یا رعاف یا خروج خون مفرط از عضو دیگر مثل دهن بسیار ی ارب یا اسهال متواتر یا زلق االمعاه والمعده و یا سحج یا قشکر ب

اس و بول الردم یرا برزل آب استسرقا یرا      نفیا بوجهی دیگر چون حیض و  الدم نفثدر بواسیر یا هجراست و فصد و  عروق مقعد

از اسرباب  شردید التعریرق یرا بسرببی      رم بار یا کثرت ریاضت یا طول مقام در حمام حای  هاخراج ماده به تمام وافتن و بیله کش

تعریق قو  مفرط فاعل عرق بااته مثل حرارت و یا معد آن مثل تخلخل بدن مفرط و یا رقت اخالط در جوهره طبائع او باشد و 

چون غشی عند استفراغ اخالط عارض شود و قوت حیوانی هنوز قو  باشد آن غشی مخوف نبود و این مثل غشی است که بعد 

بتدا  غب فائص و ابتدا  حمی که در باطن صاحبش ورم بود حادث گردد هم از قبیل فصد عارض شود و گویند غشی که در ا

ساذج سربب غشری چنران باشرد کره       سوءمزاجاستفراغی است و آنچه در ابتدا  حمیات دیگر افتد از اقسام امتالئی ست و اما 

و اطفا  آن می کند اگر بارد باشد و  ضعیف می کنند قلب را تحلیل قوت می نماید اگر حار باشد و تحایر قوت و اخماء حرارت

وجرع  تخفیف رطوبت و تنشیف آن پس تنقیض حرارت می نماید اگر یابس باشد و اغما حرارت می کند اگر رطب باشرد و امرا   

شد می کند غشی را به سبب فرط تحلیل او رو  را چنانچه در ایرالوس و قرولنج و در لرا  مفررط عرارض در اعضرا         ثحاد

و در قررو    و  آن و لرا  عرارض از لسرع عقررب وزنبرور     ه و امعاء و مانند آن و در مثل جراحات عصب و قراسه از فم معدسح

مفاصل ممنو  باحتکاک مفر  مابین آنها بسبب انصباب مواد موذیه و مثل اوجا  قرو  ساعیه مغشی بشدت ایجا  او بره سربب   

ج قلب را مزاعظم او به ظاهر باشد یا به باطن که فاسد می کند تاوکل او و اما ورم حادث می نماید غشی را به سبب  و حارت او

به توسط تادیه شرائین و یا سبب عضو  که در آنست مثل غالف قلب یا عضو قریب از قلب باشد و اگرچره ورم بسریار عظریم    
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که ورم یرا در جروهر   کند و یا به سبب وجع چون به آن شدت کند و بعضی گویند  نباشد به جهت آنکه او کاردرم عظیم بعید می

باشد و یا اندر غالف و یا در دو عصیه زائده که آنرا اذنی القلب گویند و غشی که از درم گوهر دل افتد آنرا غشی قلبی نامنرد و  

آن مهلم ست و آنچه از ورم غالف یا اذنی القلب باشد آنرا نیز مجازاً غشی قلبی گویند و آن چند روز مهلت می دهرد و قابرل   

پس معده سبب غشی چنان باشد که معده عضو   عضو مشارکباشد و اما  دقابل عالج ست خصوصاً که از ورم بار می دهد و

س اسرت و آن  الحاو مثل آنکه شدید   هقریب الموضع از قلب ست و معالم آنرا خصائص متعدده است به اعتبار اجزا  مختلف

و  بسیار بارد گردد و چنانچه در بولیموس شی را یا به سبب آنکهمعهاا معدن اجتما  اخالط مختلفه است و آن حادث می کند غ

عه ا لاای  هیه باردغلیظ رد   هن مادیا به سبب آنکه بسیار گرم گردد و یا به سبب آنکه وجع کند به شدت و یا به سبب آنکه در آ

جع بود که برسد از آن عضره بره   وب دیگر سبب غشی چنان باشد که به سب اما اعضا ور در فم دو باشد و ثبا قرو  و ی  هحریف

تناق رحم عارض می شود و یا استفراغ که درین اعضا افتد و تحلیل رو  ی که به قلب فرستد مثل آنکه در اخقلب و یا بخارسم

لی قلرب سرت مثرل    ام معده و یا به سبب سد که موجب ضیق مجار  رو  گردد در آنچه حوفاز قلب کند مثل ضعف شدید از 

ئیره  بابر اعضا غالب شود مثل آنکه در حمیات محرقه رو قویه که   هروی   هجه فاسدز  راهرو یا به سبب انورید انسداد شریان

ست و رسیدن  فرصت و لات از آنجمله لات جما  پسو اما استیال  اعراض نفسانی شرکت جیمع اعضا باشد می باشد و این ب

د تبدو سببسرعادت گشاده گردد و رو  بداناط و ناگاه باشد دل زیاد و ازافر ل امر بسیار مرغوب که هرگاه باصوخبر خوش و یا و

ان غشی هالک شود و اما خوف عظیم یا خبر موحش یا و رو  تحلیل گردد و غشی افتد و دور ل همچنان گشاده بماندپایرد ود

غشری   کره نبداشری گرردد   و در قلب محتقن و خاموش شود و موجرب غ  داندوهی عظیم هرگاه دفعه رسد رو  به تمامه بگریز

نتواند داشت  ر راستمستحکم قو  العالج ست و خصوصاً چون رنگ رو  سبز گردد و سر و گردن در پیش آویخته شود و مه

خصی که بحسب واجب فصد نماید این حد رسد همچنان را که سر و گردن دو راست کنند هالک گردد و شو کسی که امر او ب

سبب عادت معتاد به غشی که مفصود را بعد فصا جار  باشرد در بردن او   راغ خون و نه باستفسبب کثرت ان غشی افتادند بو بد

آن    هچون ماده از بسو  معد شما بسو  آن باشد و در شیخ محموم سبب الصبابمعده از ضعف با لاات یا بمرض یا در   هماد

د کردن نداشته باشد آن بره سربب هجروم او    منحل گردد و غشی حادث کند و کسی را که در اول فصد غشی افتد و عادت فص

نباشد که از حرکرت خرون بره     جهن درابد سته اگر معده قو  بود و اخالط بدنغیر معتاد بران باشد و از آن خوف نباید کرد خا

ر که اینچنین کسان را بعد معتاد شدن بفصد هرگز غشی نیفترد و اکثیرر د  رسیده حرکت در آمده احداث غشی نماید لهاا تجربه 

لو قلب از اروا  می گردد و بیشتر فصد سبب غشی به تبرید و خشی عارض می شود نتفاض ماده بسو  معده غبحران به سبب ا

شی قریب به عالمات خفقان سرت  اسباب خفقان باید کرد چه عالمات داله بر اسباب غشی مثل تشخیص اسباب غ تشخیصو 
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داللت نبض  ایضاکند غشی و چون شدت بسیار نماید دفعه بکشد و  بجهت آنکه اگر سبب ضعیف بود خفقان آرد و چون شدت

ضراغطه و     هاط آن مع ثبات قوت و ثفل و بطور آن و برآمدگی عروق بر مراد و اسباب او داللت قو  ست پس انضغ بر غشی

اید و چون غشی ر انحالل قوت و رو  داللت نممع فترات و صغر و ضعف مفرط و بطوبنبض  یدامتال داللت کند و اختالف شد

رنگ چهره زرد گردد و در حرکت چشم غیر و نفس ضعیف و سرد شدن گیرد و شود بلکه به تدریج افتد اول نبض صدفعه واقع ن

یال ظلمت یا خیال رنگی دیگر پدید آید و اطراف سرد شود و اندک عرق سرد در بدن ظاهر گرردد و  ضعف افتد و پیش چشم خ

د که همه بدن سرد گردد و در غشی قو  مریض چشم باز نتواند کرد و گویند که اگر نبض بساست که غثیان عارض شود و باش

مرتعش و منفحض و مختلف بالنظام بود معلوم کنند که غشی می افتد بالجمله چون بعضی از عالمات ماکور عقرب فصرد یرا    

ازند و سبب را ترک و به تدارک و حفظ قوت پرد دم باشد ابتدا نمایند از آن بایستنوکه مول ال یا درد و جراحت یا مزاولت شیاسه

شی گردد و اگر در غشی سبب باد  یا سابق یا اسباب مشارکت اعضرا مثرل سربب    مایند چه اگر سبب منقطع نشود سود  بغن

د ایر موجب در معده و عالمات آن چیز  ظاهر نشود و با خفقان متواتر باشد و غشی به تکرار و متواتر واقع شود و شردید برود ب  

برود زود هرالک کنرد و اگرر     ل باشد و معالم قلب شدید الضعف دانست که آن غشی قلبی ومستحکم است یعنی سبب او درد

بود و گویند آنجا که هیچ سرببی از اسرباب    پیش از غشی غثیان و کرب و تتاوب پدید آید غشی معد  باشد وامید قبول عالج 

هرر  ن غشی از انسداد شریان ورید  یرا اب ه و اختناق رحم عارض می شود آظاهر نباشد و غشی شدید افتد چنانکه از ضعف معد

باشد و اگر غشی بی سببی قو  پدید آید و بی عالج قو  زائل شود و زود پیدا گردد و زود ساکن شود و غشی خفیف باشرد از  

دازند و اگر اسباب مشارکت عضو قوت حس دل بود و باقی اقسام از تقدم سبب معلوم گردد باید که به دریافت اسباب متقدمه پر

 .دیگر پیدا شود از شرکت آن عضو باشد

 عالج کلی غشی

سر را بره زور   دمو وقت نوبت آن دست و پا ببندند و سخت بماند و عطریات بویانند و آب سرد و گالب بر رو  و سینه بزنند 

د و قی کنانند که نفع او در اکثر انوا  غشی به تجربه بکشند و شاخ ها بالث و ابر ساقین و میان کتفین بنهند و پاشویه بکار برن

ا عنبر و ی  هاللحم به گالب آمیختا ماءی  هسیب حل کرد بآبالمسم  کن در غشی که از کثرت عرق باشد مفرست و دواءرسیده لی

آب سریب حرل    و زهر را در گالب و عرق بیاردم و فادمشم در گالب و بیدمشم حل کرده در حلق چکانند و اگر عنبر و مش

ءالمسرم  صاحب غشی را با فاقه مری آرد و دوا  الطیب فارظا و در غشی فعلی عجیب دارد و بخور کنند و با یم درم عود بدهند

ل کرده در حلق ریزند که در حالت غشی برا  تقویت قلب و انبساط حرارت غریرز  و  دل در عرق کیوره و عرق گاوزبان حمعت

ی در عرق مناسب حل کرده قطره قطره در حلق بچکانند و گالب شما و شریاً برا  غشری و  مجرب است و یا شربت انار والیت
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گل    هرم عصاربید سائیده مجرب اوست و شرب ده دمجرب سوید  است و همچنین شمیدن و نوشیدن عود در گالب و عرق 

زال نفع می کنند بغشی بالخاصیت و سرخ تازه از مجربات خود نوشته و کالم خوردن و بوئیدن خوخ و گوید که خوردن لحم غ

و سیب و مشم و شراب ریحانی هر واحد شماً و اکالً و فوتنج هنر  منقو  در سرکه و پوسرت   قثا و نیار مجرب صحیح ست و

ج هر واحد شماً واشنه شرباً و بخوراً نافع غشی است و شم کافور و صندل و گالب و مشرم و زعفرران و عنبرر و    ننارنج و بادرو

الطبین و تحت شرایف مفید و وجود آب سیب بماءاللحم و شراب  غهاینها حسب مزاج و صیا  شدیده دغد ودقرنفل و وج عود و

مجرب نوشته و تحریم و اصوات عالی بصورت طبل و بوق متصل گوش او نافع و گویند که اطراف مالیردن و گررم داشرتن و    

ن به تحریم افاقه دارد و چو سودخن گفتن منع کردن اکثر انوا  غشی روغن ها  گرم برفم معده مالیدن و بیدار داشتن و از س

نند واال بر اطراف داغ دهنده بدانند که در اشیا  بوئیدن و چکانیدن و ضماد کردن رعایت مزاج ضرورست باید نشود سوزن بخال

مسرتحکم   سوءمزاجادث از غشی قو  و ح قول شیخ و گیالنیی بیاید اخا کنند سوءمزاجکه حسب مزاج هرچه در عالج غشی 

ر بود عالج پایرست و را عالج نیست و آنکه چنین نباشد بلکه آن خفیف تر یا تابع اسباب خارج از قلب به مشارکت عضو  دیگ

میان غشی و افاقه و گاه در نوبت اخف میان دو غشی می باشد و چون در حال غشی باشد به  صاحب غشی گاه در غشی و گاه

شدن ممکن نیست بلکه احتیاج آن است که مقابله عرض عارض از عالج واجب نماینرد و چرون حالرت    قطع سبب آن مشغول 

چه بساست که دو عالج استیصال مرض نمایند عالج او مختلف به حسب اختالف قرائن باشد چنان   هغشی موجود نباشد و اراد

فراغ بنابر آنکه در آن اخرالط اسرت و در اروا    ب دو جزو مختلف جمع شوند پس در اعضا به نقصان و استحاجت متضاده و بح

بزیادتی غاا و انعاش بنابر آنکه او را تحلل عارض شده و حاجت افتد و اکثر آنچه عارض می شود از غشی واجب اسرت کره در   

میدن از آن ابتدا نمایند و مشغول شوند بچیز  که غاا دهد رو  را از اروا  عطره مگر در اختناق رحرم بعرد و معالجره بره آشرا     

ناعشات قوت نمایند و از آنچه البدست از آن در اکثر انوا  غشی تکثیف بدن از خارج ست برا  حقن رو  متحللره مگرر آنکره    

کثیف ظاهر اسهال زیاده می کند و یا به سبب برد شدید باشد که دریرن صرورت ایرراد    هال قو  بسیار باشد که درین وقت تاس

رارت غریز  ست و چون سبب از برد ظاهر نباشد پاشیدن آب سرد و ترویج و بره تحریرع   تبرید بر بدن جلب موت به اطفا  ح

الت و شمیدن روائح بارده بعمل آرند که اکثر به این تدبیر افاقه می گردد و اگر غشری  ب بارد و گالب خاصه و پوشیدن مصندآ

نرد و تبخیرر بره نرده نماینرد و      و فایلره ببویان قو  تر باشد و عقیب امر محلل حار بسیار نباشد باید که مشرم در بینری دهنرد    

بود اگر از سبب بارد نباشد و اگر در  رها  جیمع اصحاب غشی در هوا  باردالمسم در حلق چکانند اگر ممکن باشد و بستدواء

ت طبیعت اق یا غثیان باشد واجب است که بو  طعام دور دارند و انعاش حرارت علیل نمایند و امانوحالت غشی یا پیش از آن ف

حلق از پر مرغ و تهیج قی و تحریم رو  بخارج و واجب است که دوام تحریم او و تحلیب بران و آواز قو  و    هکنند بدغدغ
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باید که شراب مبرد یا سخن به نکند مریض هالک گردد و  نند آن در بینی نمایند پس اگر عطسهش و مایتعطیس بدمیدن کند

ه بدهند و شراب نافاتر و رقیق تر و خوش طعرم و در آن قروت قربض باشرد و در آن     حرارت و برودت مزاج جرعه جرع حسب

سرام بره سربب    نکه غشی از اسرتفراغ و خصوصراً از م    بود مگر آمائل بزرو نباشد و رنگ او مگروه طبیعت و غلظتلخی قو  

اکور به سربب حررارت آنهرا    ب مباشد و مثل شرا صاحب آن در اکثر محرور المزاج میتخلخل آن و کثرت دور و عرق باشد که 

ی رونرق شرراب بررا  او سرریع     فق باشد و اما در غیر غشی استفراغاومغلیظ بنابر کثرت تغایه و تغلیظ ر بود و شراب سیاه مض

المسم مقدار شربت یا نصف یا ثلث او و یا قرص مسم در آن آمیزنرد و  ا دواءی  هشم قریب دوحبمست دور غشی شدید النفوذ

از  ن ست در شخصی که غشی  او از حرارت نباشد که آن نافاترست و چون به قوت نان قو  گردانند بعیدتراوفق شراب مسخ

ه بخصوص بغشی نفع می کند ایشان را و محتاج ترین اشخاص به آشامیدن شراب مسخن بطی آن باشد که انعاش نماید و میب

باشد که ایشان محتراج ترر بردلم و تمرریخ      دبار بدن اوجمیع  االفاقه اند پس چنین کسان را با رد نباید آشامید و کالم هرکه

هرچره  رق شدید حادث شرده باشرد   اند و بالجمله آنرا که مع غشی کرب ملهب باشد یا از تع اطراف و معده با دهان حاره عطره

ات دریابد و خصوصاً بدهند و اگرچه در آن تسخینی باشد و اگر صاحب غشی برودت در غشی یا بعد او یا نزد نوشیدن مبرد مبرد

شیخ می فرماید که گاهی در غشری   ایضاوجود نمایند و گاهی به شراب می دهند و  افسنتین در احشا فالفلی و فالسفه و فلفل

ن بر تحلیل را معی   هفراغات کند و اعضا  مسترخیر می گرداند عالج به جمع دوامر یکی بسو  قبض بنابر آنکه منع استمفتق

سریع النفروذ بهرر      هد مثل فم معده نماید تا قبول نکند آنچه بسو  آن منصب گردد دوم بسو  قوت نافاتقویت دهد و تشدی

الفعل اند پس واجب است که فرق کنند در دو حالت استعمال آن هرر   متمانعآنکه غاا دهد رو  را مثل شراب و این هر دو امر 

ر وقت غشی نمایند بعد استعمال سریع النفوذ که مبرادرت اسرتعمال آن   دو یعنی استعمال کنند قابض را یا در وقت افاقه و اگر د

بنابر نعش قوت بود که درین وقت استعمال قابض بعد اثر در صاحب غشی قوت دور  دیگر سریع النفوذ باید کررد و اسرتعمال   

بساسرت کره حاجرت افترد      ع نفوذ آن کند وو تقدیم قابض برین ننمایند که منکنند دوا  ثانی را وقت حاجت سریع نبش قوت 

یر  که قو  تر در تغایه باشد از شراب و خصوصاً چون غشی از جو  یا تحلل کثیر باشد پس اگر شراب ساده برابدان چبسو  

   هآنها وارد شود  نکایت آرد و مورث ا ختالط یا تشنج گردد و نیست برا  ایشان مثل ماءالحلم مخلوط به شراب و بره عصرار  

به حسب حرارت و برودت مزاج و اگر مانع نباشد بهتر آن است که در آن مثل قرنفل و مشم داخل کنند  سیب ترش یا شیرین

گردد و قلب برا  او جاب زیاده نماید و گاه احتیاج آید بره گرداختن    االنتباه کند و قوت معده به آن اشدعده زیاد او را قبول متا 

افع همه اقسام اطراف و بستن آنها و کالم تهیج قی نبعید می باشد و دلم  نان سمید در آنچه تجر  نمایند چون زمانه به غاا

کره آن بره تسرکین محتراج      غشی ا ست مگر آنکه از عرق و غیر آن از آنچه حرکت دهد رو  را بسو  خارج حادث شده باشد
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ه زیرت یرا ممرزج بر     به روغن یرا  کنانند آب نیمگرمیا ربط نمایند و از آنچه بدان قی اید که آنرا حرکت دهند یا قی ترست و نش

ت آید و بدانند که دلم اطراف و تسخین للی آن و اطراف را گرم کنند تا قی به سهوشراب است و باید که قبل از آن معده و حوا

بسیار موافق است برا  کسی که اغما  او  قرهاها به مروفات خوشبو مثل روغن نارین و مسخنات مثل خردل و عاقرو تعطیر آن

لط یا امتال باشد بلکه برا  اکثر صاحبان غشی چون غشی از حرکت اخالط بسو  خارج نباشرد در واجرب   اغ خون یا غتفراز اس

جهت اسرتفراغ واجرب      هو تدبیر آن نمایند به آنچه مقابل دفعات متوالیه به بندند و بکشاینداست که ساق ها و اعضا  آنها به 

باشد و به شرراب ممرزوج    شی که از استفراغدن آب و دلم فم معده و کالم هرغاشییابند بستن رباط و پ کند و ایشان نفع می

شراب  شرب ایضاعظم حاجت در آن به تقویت ضج یا اخالط یا صدا  و ازنلط غیر مگر آنکه مافع نباشد از شراب مثل ورم یا غ

گر است و حمام به کسی که غشی از است و این در غشی صعب است زیرا که حفظ حیات اولی از رعایت جانب مزاج و امور دی

ف الدم افتد حمام بسیار مضرت کند و کالم اگر از عررق کثیرر   ود موافق است و اگر غشی به سبب نزو هیضه عارض ش ذرب

حمام موافق است برا  کسانی که بعد افاقه در معده  تلهب دریابند و اصحاب غشی را تکلیف سهر و تررک   ایضاحادث گردد و 

 .کالم نمایند

 عالج غشی امتالئی

کم نمایند و ربط دست و پاها دو لم و تسخین آنها  بفصد ای  هکه به سبب ماده باشد آنرا به قی اگر امید سهولت او باشد یا بحقن

نج بیاشرامند و  سرل مطبروخ در آن زوفرا و حاشرا و فروت     بعمل آرند و طعام و شراب منع کنند مگر حمام اگر تپ نباشرد و ماءالع 

 الط ست و بعد تنقیه بدن بره فرراریج  حمام زمان طویل بدارند که محلل اخند که ملطف و منفاست و در هوا  سکنجبین نده

زنند  صفرا باشد آب سرد و گالب مبرد بر رو   هزیر باج غاا دهند و اگر غشی از قبیل اخالط محتقنه در معده بود و آن خلط مر

لم کم بر بندند و کف دست و پا خوب دبمالند و عضل ساقین و ساعد محو سماعتی نفس او بگیرند و دهن و بینی و فم معده 

میخوش مص بدهند و انار میخوش و سیب  بآبوج ی کنانند و بعد از آن شراب رقیق ممزکنند و سکنجبین و آب گرم بدهند و ق

مسرهل اسرتما  نماینرد و آب     ر باشد شیافغ قی آورند و اگر قی متغدمرباشد بزیت و آب گرم و ادخال پر کنند و اگر خلط لاا 

ین بیاشامند و بعد تنقیه بصندل و گل سرخ و کافور و آب حی العرالم قردب خرفره و آب عصری     تافسنتین به شکر یا شرب افسن

ا بدن تا خلط محتبس نگردد که ترابع او ورم احشر     هنکنند بلکه تنقیاستعمال ه درابتدا ی بر معده ضماد کنند و ادویه قابضراعال

رش آب بارد بروجه در باال و دلم استعمال نمایند و قی به سکنجبین مع آبری کره در آن   ایضاو اگر خلط بلغمی باشد  می باشد

و  نیراورد  اق اربعره و جروارش فالفلری و سرنجر    ثبت و نمم و ترب جوشاینده باشند یا بعسل مع بعض این آبهرا کناننرد و تریر   

افسنتین سنبل و مصطکی و موم و روغن زنبرق و روغرن    اد مرکب از صبردواءالمسم و جوارش عنبر و مانند آن بدهند و بضم
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ناروین بر معده ضماد کنند اسکندر گوید کسی را که غشی به سبب انصباب خلط رو  بسو  معده عارض گردد نزد او در خانه 

 .آس و گل سرخ و برگ گرم نباید داشت که آنرا بسیار مضر اند

 عالج غشی استفراغی

م خوشبو و بیاشامند و امتصاص نان منقو  در شراب ریحرانی مخلروط بره    اللحه ببویانند مگر نزد غثیان و ماءشهیروائح اغایه م

شوند اگر به استفراغ حرارت باشد و کالم آب غوره و افضرل ازیرن    گالب نمایند و بساست که به نوشیدن دوغ مبرد منقفع می

و آنچه نفع می کند آنرا نوشیدن آب گوشت قو  الطبخ مخلوط بعشر او رب ترشی ترنج ست که در آن برگ او نیز داخل نمایند 

بحسرب وجروب حرال و اگرر از      ترش ستبیضه و اندکی از آب سیب شیرین یا میخوش یا    هاز شراب ریحانی و قدر  از زرد

د و اصناف مصروص  اشد بنوشنر کنند و بر آشامیدن شراب بعسارت نباشد رائب مبرد که در آن نان سهمید مدقوق بتسخین حا

سازند گوید غشی که به سبب استفراغ کثیر باشد تقویت همه بدن و تقویت قلرب فاحتره بره آشرامیدن شرربت       که غاابرب فوا

نیمبرشت    هاللحم خدو  بیضاحد پانزده درم نمایند و غاا ماءحماض اترج یا سیب یا نارنج ده درم به گالب و شکر سفید هر و

سریع االنهضام کثیر الغاا و ترطیب مزاج بدن حتی االمکان از مرطبرات و اغایره و      ههدا از تغای و هر آنچه غاا به سرعت و

اشربه فاصله کنند و به قول شیخ اگر سبب غشی استفراغات داخله باشد اطراف گرم کنند و دلم نمایند و به روغن هرا  گررم   

دبیر در حبس هر استفراغ بدانچه در باب آن ماکورست و تدبیر خوشبو تمریخ کنند و بساست که احتیاج به بستن اطراف افتد و ت

المسرم یرا   ب آن این دوا نیکوست کره انردکی سرم    یضه افتد برا  صاحت نمایند و غشی که ازین نو  عقب حدر انتعاش قو

دک انردک  م قو  آمیخته و جور کنند و چون به هوش آید همان ماءاللحم انر حللص در شراب یا آب یا سیب یا بماءالمشم خا

ندک عود و فاو اینا وده به گالب و ااست و نعورانیدن فاد زهر معدنی س بدهند و گویند که درین باب آب قرنفل مجرب به مرات

سربب  بیضره  یا بیدمشم سائیده در غشی که بعرد ح المسلم نیز مفیدست و اگر قدر  نارجیل دریائی در گالب و مشم و دواء

هم رسد استعمال نمایند قائم مقام تریاق فاروق خواهد بود و فائیردن کنردروگل نیشراپور     صعود ابخره به طرف دماغ و دل به 

نفع ببخشد و اگر سبب غشی استفراغ از جهات خارجه باشد مثل عرق و مانند آن ضد تدبیر مراکور بعمرل آرنرد و     بکافور مربی

یا نند و بر جلد برگ مورد و گل قیمولاشیا  با رد بویا اطراف سرد کنند و به گالب و آب سرد بمالند و آب به و ماء اللحم دهند و

و پوست انار و باز و کوفته بیخته و سائر قوابض بپاشند و مالیدن برگ آش خشم عود هند  نرم سوده بر اطراف و جمیع بردن  

دهند و  دوبو خوشبوها به و ماءاللحم  بآبقوت را  ایضاو تدفین به عود هند  نیز عابص عرق و مقو  قو  و اروا  نوشته اند و 

ماده را به خارج حرکت ندهند و مثل زر و ماکور در غشی استفراغی که از داخل باشد استعمال نباید کرد بلکه واجب اسرت کره   

می نویسد که  ابوالحسنمشهیه و مانند آن که ماکور شد    هتقویت قوت در همه استفراغی نمایند السیما به تقریب روایح اغای
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ماده باشد اگر ماده مائل بسو  خارج بود مثل عرق گالب برر رو بزننرد و مرریض را در مواضرع      بضد بع استفراغ عالج غشی تا

با رد بشویند و ربوب قابضه بیاشامند و از حمام منع کنند و به ذعت امر نماینرد و   بآببارده بدارند و بر جسد او آب آس بمالند و 

ند و اگر ماده مائل بسو  داخل باشد مثل بیضه و ذرب دست و پا بمالند و شراب سماق یا آب زرشم بده بآبمرغ    هغاا چوز

خوشبو بیاشامند و در حمام داخل نمایند و قوت را به روایح طیبه مثل صندل و کافور و گرالب مردو دهنرد و همران مبلرول در      

ساق ها به بندند و بمالند و بر معده باب سماق غاا سازند و اگر غشی تابع قی صفراو  باشد  بآبمرغ    هشراب ریحانی یا چوز

لیمو بیاشامند و ترشی ترنج بخورانند و آب تمرهند  یا سیب یا  بآبولف گرم و گالب ضماد کنند و گالب و آب زرشم و آب 

نجه به مرغ بدهند و اگی قی بلغمی باشد طب   هسماق غاا سازند و اگر قوت ضعیف باشد و چوز مرودآب انار دانه بنوشانند و به 

ف الردم باشرد   طال کنند و اگر غشی تابع نز جوشآب مرز ن مرغ غاا سازند و بر معده   هاین بخورانند و شراب بیاشامند و بچوز

گوید که گاو غشی عارض نشرود   صاحب کاملس آن نمایند بارده حب   هبوضع محاجم و بفراریح و ربوب قابضه و بروایح عطر

کم باشد عالجش آن است که آب سرد بر رو  زنند و نفس را به گرفتن بینری و دهرن بنرد    در استفراغ پس اگر از استطالق ش

نمایند و عضل ساعدین به بندند و کف دست خوب بمالند و قی آورند و فم معده بمالند و تسخین آن نمایند و شرراب ریحرانی   

ز ریاحین و غیره ببویانند و تبخیر عود خام نمایند سرد بیاشامند و نان منقو  در شراب بخورانند و اشیا  خوشبو و ا بآبممزوج و 

مرغ و دراج و    هزبلول در شراب ریحانی و آب لحوم چوسهل االنهضام و سریع النفوذ مثل نان م   هو بعد روایح طیبه به اغای

هل باشد آب گررم  یضه باشد آب سرد بر بدن ریزند و اگر از ذرب یا شرب و دوا  مسغاا سازند و اگر استطالق بطن از حسیب 

بر بدن بریزند و مریض را در حمام داخل نمایند و اگر استفراغ به قی باشد همه آنچه ماکور شد استعمال نمایند مگر عوض قی 

مسکن قی که در باب آن    هشیاف ملین طبیعت و بجا  بستن دست و دلم آنها عضل ساقین و  دلم قدمین بعمل آرندو ادوی

سفرجل و آب لیف گرم و مانند آن بر معده ضماد    هاگر قی صفراو  باشد به گالب و کافور و عصار ذکر خواهد یافت بدهند و

وش و نمام و عود قرنفل و بسباسه و مانند آن ضماد نماینرد و  د به سبم ورامم و الدن و آب مز بجکنند و اگر قی بلغمی باش

ند و بستن دست ها و پا  ها و امساک نفس نشاید کررد لریکن   باشد صاحب او را از حمام و شراب منع نمایبعرق  چون استفراغ

پاشیدن آب سرد بر چهره و ریختن گالب که دران آس و شب جوشانیده باشند بر بدن یا آب طلع و آب اس و طال  بردن بره   

د بعمرل  رامم و حضض به روغن طلع و روغن آس و مانند آن که در عالج کثرت عرق مسطور گرد اشیا  قابضه مثل اقاقیا و

قابضه نزدیم دارند و اگر استفراغ برعراف باشرد      هضع بارد هوا خوابانند و ریاحین باردد به سکون و دعت امر کنند و در موآرن

گر مافعات رعاف استعمال نمایند و دست و پاها ببندند و بمالند و محاجم بر کبد نهند اگر رعاف از مسخر راست آید یا بر طحال ا

کنند و از شراب و حمام منع  ه را به صندل و گالب و کافور ضمادقابض نزد او دارند و سر و کل و ریاحین بارداز منخر چپ باشد 
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هند و نمایند و شربت سیب در آب آن بیاشامند زمان مبلول به آن بخورانند و اگر قوت ضعیف باشد نان مبلول به شراب غلیظ بد

سیب و آب امرر و دوبره و    بآبسیب یا شراب غلیظ و گوشت مدقوق مطبوخ  اللحم با قدر  شربتشراب حاد کهنه ندهند و ماء

مانند آن استعمال نمایند و غشی که زنان را از حیض یا عقب نفاس عارض شود اشیائی که حبس دم نمایند و فرزجرات قابضره   

الب سر بر رو  زننده محاجم بر همابسه دم که ماکور گردد استعمال کنند و ساعدین بربندند و کفین بزور بمالند و آب سرد و گ

دام و غراا سرازند و مسرکن در     اللحم و سیب وبره دیم دارند و بماءپستان نهند و اشیا  طیب الرائحه که به آن قبض باشد نز

موضع بارد و مهب باد شمالی اختیار کنند و بادکش مبلول به گالب بخبانند و کالم چرون عرارض گرردد غشری از خرروج دم      

و فصد حبس دم بادویه قابضه حاجسه نمایند و تقویت نفس به اشیا  خوشبو و تقویت بدن به غاا  موافرق   حادث از جراعات

و غیر آن نوشته اند که اگر سربب   صاحب ذخیرهآن کنند و کالم در غشی که به سبب انفجار مده از خراجات باشد بعمل آرند 

ه باشد مثل فصد یا جراحت که از آن خون بسیار رفته باشرد آب  غشی اسهال قو  باشد یا سببی دیگر که از آن برودت پیدا شد

خشم بران پاشیده باشرند و برو     کشنیزسرد و گالب سرد بر سینه و اندام او نباید زد لیکن بو  کباب و مرغ بریان کرده که 

در حلق او چکانند و فم معرده  سیب و به دامرود که بر به آتش افکنند و بو  نان گرم ببویانند و ماءاللحم به اندکی شراب رقیق 

ی برارد  سروءمزاج المسم به نحو  که در عالج غشری و  مالند و چکانیدن دواءرا به روغن گرم مثل روغن ناردین و مصطکی ب

 .مفید اللحم و یا شوربا  گوشت عطریه مقویه با ماء   هآید و یا دیگر ادوی می

 یسوءمزاجعالج غشی 

ماننرد و   و آب سرد بر روزنند و مبردات مقویه چون خیار و صندل و کافور و گالب ببواگر سبب غشی حرارت مزاج باشد گالب 

د یا شربت انار در گالب یا عرق بیدمشم و عرق نیلوفر حل کرده اندک اندک در رالمسم باصندل یا شربت آن یا دواء   هخمیر

ماکور برآورده شربت صندل داخل کررده بدهنرد و   تخم خیارین و خرفه خیارین و خرفه در عرقیات    هحلق او چکانند و یا شیر

بارد که از گل نیلوفر و صندل سفید و گل ارمنی هر واحد یم ماشه در عرق صندل یابید ساده و توله سائیده آب تربوز    هلخلخ

راخ انداخته هریم دو توله داخل کرده ساخته باشند و در ظرف گلی یا در شیشی دهن ف سبز کشنیزیا آب خیار با آب کدو و آب 

هر لحظه ببویانند و اگر خواهند کافور نیز اضافه نمایند و قدر  از اجزا  این لخلخه بر سینه بمالند و پیراهن مصندل بعد افاقره  

مناسبه بخورانند و دوغ سرد آشامیدن بسیار مفیدست و گل به گالب یا آب تر کرده بوئیدن نیز نافع سرت و     هبپوشانند و طعم

دورش آب سرد بر وجه اولری سرت و برامتزاج انردکی مشرم       دد که اگر به سبب حرارت باشد استعمال عطر بارشیخ می فرمای

مزاج حرار     هبدانچه استعمال نمایند مع غلبه مثل کافور و صندل و آنچه قو  تر در تبرید باشد باکی نیست زیرا که با رد مقابل

بخورانند و اگر حال احتمال نماید به شراب بسرر و رقیرق لطیرف    موذ  و مشم تقویت حرارت غریز  خواهد کرد قالب سرد 



519 

 

باشرد و خصوصراً در غشری     هروا  برارد  لم نمایند و خوابگاه مریض در معالم باید که فم معده متواتر د بیامیزند بهتر باشد و

د و شرراب  وف نماینر اصحاب دق و باید که مداومت تنطیل اطراف ایشان و نواحی اعضا  رئیسه به گالب و عصارات با رد معر

اکالً و شرماً و بره    یار بالخاصیت در آن مجرب است و خصوصاً در عالج حار صفراو  و کالم کاهومبرو بیاشامند و شمیدن خ

اره عطره مثرل عرود و مشرم و    ح   هغشی و برودت مزاج باشد ادوی شرباً نافع غشی حارست و اگر سبب طباشیرقول سوید  

بدهند و اغایه بادویه خوشربو  رنجبویه و عرق دارچینی کانند و ببویانند و دواءالمسم و شربت باددر حلق چعنبر به گالب سوده 

خوشبو باین ادویه و غیر اینها ساخته ببویانند و بوییدن و    هیل و دارچینی و قرنفل و زعفران و مانند آن بخورانند و لخلخمثل ه

و یا عرق گاوزبان و یا سوج مشم در گالب طیا معتدل و یا مقدار یم  مسم حاربو  کباب و قالیا و خوشبو و چکانیدن دواءال

مشم بویانیدن و تبخیر از عود  مفید وصرفمعده نیز  مالیدن روغن مصطکی و ناروین برفم ارنج حل کرده در حلق وعرق بهار ن

 .نیز نافع غشی باردست قاقلهکردن و دست و پا مالیدن و به قول سوید  

 

 ورمیو عالج غشی وجعی 

قولنج بضلونیا و امثرال آن مری      هع کنند اگر قطب سبب آن ممکن نبود چنانچه معالجبه سبب مرجع باشد تخدیر زآن وج اگر

بعض اعضا   شود و این یا ازوجع قولنج یا وجععارض  عوج کنند به عالوه عالج قولنج نمایند و سزاوار است که هرگاه غشی از

حیت او دارد و باید کرد و بدانچه صالوضع وجع د قصد به عالج و آن مرض نمایند و تکمید مرئیسه به سبب ورم یا غیر آن باش

 رد و آب سرد بروجه بپاشند و دست ها و پا  ها بعصابه بربندند و برزور بمالنرد و از تعرب و شرراب اجتنراب نماینرد و      گالب مب

رخ باشرد و مهلرت مراکور کره دریرن      آنکه وجع س مگرباشد و جور به مسکن او نمایند  جالینوس گفته هرگاه غشی عقب وجع

خشخاش و کراهو و بریخ    نج و بزررالبتسکین نیابد مثل فلونیا و بزصورت هول بمخدرات خفیفه اندک و جور کنند و مگر از آن 

و  و دقتشدید باشد از اله سبب به استفراغات و محالت موافقه بحسب  حب حاو  گوید که آنچه به سبب وجعا  بدهند و صالف

از هر قسمی کره باشرد    امر عظیم و بعضی گویند که در وجعد  مخدرات استعمال نکنند مگر نزد حاجت نمایند و به قول خجن

اول حقنه کنند و یا به شیاف طبع را بکشایند و چون به هوش آید مناسب آن تدبیر از فصرد و مسرهل نماینرد در آنچره از ورم     

 .مسطور گردد دهالمعغالف قلب و آماس اذنی القلب باشد 

 عالج غشی سد 

ع انردکی از صرغر و پودینره    انار مر  بآبسبب سد و در اعضا  نفیسه و حوالی آن باشد بیاشامند سکنجبین و عسل مطبوخ اگر ب
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لطیفه اسهل االنهضام مثل غاائی که    هآنچه مدربول باشد مثل تخم کرفس وانیسون و بادیان و غاا به اغای و اشاکوهی و ح

ل و صغر و پودینه و زیره و کرویا و مانند آن داخل کرده باشند بدهند و ساق و بازو بمالند و در امثال این به ادرار بول در آن خرد

یح ورید  تقویت شریان و قلب قویره تنقر  شریان    هاشتغال دارند و شراب رقیق بیاشامند اگر حرارت باشد و گویند هم در سد

غریز   مقویات قلب و مزید جوهر رو  و حارجبین عنصلی یا بزور  و آب کاسنی مع مفتخه سد و مثل سکن   همسالم بادوی

الک مری شرود   ه   هو عالج آنچه از انسداد مسالم ابهر باشد شکل ست مریض دفع کیان بدهندزوره زیرباج بمامنمایند و غاا 

 .لم اطراف و تحریمیوب و ذبه شربت سیب ده درم و شم ط یکمثقاللیکن بهرحال عالج نمایند بوجود دواء المسم 

 یبسیعالج غشی جوعی و تعبی و 

م رمفرط بساسرت کره وزن یرم د    عارض گردد پس در غشی کائن ازجو  بسویعب وم و امساک غاا و تمنی غشی که از سیع

ر بسریا  اللحمقل و تشنج عارض می شود بلکره بمراء  نان تسکین می نماید و شراب صرف هرگز ندهند که اکثر از آن اختالط ع

گرم و روائرج طیبره ببویاننرد و     دهند و ماکیان وجد  به ریان شق که ده خودمان و زان مبلول به شراب ممزوج بآبوج یامم م

د و ایشان خوشبو نزدیم بدارند و اندک اندک ماء اللحم چکانند و دفعه غاا ندهند بلکه اندک اندک تا معده بر هضم او قو  گرد

و راحت اختیار نمایند و آب سرد بر دست ها بریزند و در مواضع بارد نشانند و غشی حادث از عارض شود باید که دعت  آنچه تب

نان    هر  باشد واجب است که وقت نوبت او لقمبس و یا طبیعت چون او را نوبت ودیا رط تحلیالت بس بر مزاج از فی   هغلب

 .در آب انار یا شربت سیب بدهند

 عالج غشی عقب فصد

 صفرا غالب باشد و به کسی که معتراد    همیشود به اصحاب عروق ضیقه و معده ضعیفه و یا بدانی که بران مراکثر این عارض 

نباشد و اینچنین کسان را قبل از فصد قدر  از اشر به وربوب مقو  معده و قلب و مسکن صفرا چون شربت انارین و رب  بفصد

صرندل     همروارید و خمیر   هو عرق بید ساده بنوشانند و خمیرسیب و به و لیمو و سکنجبین و شربت صندل ترش در گالب 

م دفعه خون بسیار از ایشان نگیرند بلکه ی  هترش و دواءالمسم بارد و معتدل خورانند و طریق فصد چنین کسان آن است که ب

ارند تا قدر  دیگر خون رگ زنند و قدر  خون بگیرند و زمانی انگشت را بر دهن رگ بگاارند که خون بازماند پس انگشت برد

برآید و باز انگشت را بران گاارند و همچنین تا اخراج خون حسب حاجت تکرار عمل نمایند و چرون در غشری افتنرد آنچره در     

عالج کلی غشی ماکور شد بعمل آورند و شراب ممزوج مبرد و خصوصاً عصاره دیگر برا  تقویت معده بیاشامند و حبس خرون  

   هصندل و کافور کنند و باغای در دز ریاحین و طیوب بارده و بخور بعیند و تقویت نفس باشیانی خوشبو احابسه نما   هبه ادوی
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 . سازند هو و چوزه مرغ و لحم جد  کوفته غاایاالنهضام مثل لحم دراج و ت محموده سهل

 عالج غشی از عوارض نفسانی

ب مزاج و بند کردن بینی بعد از آن و پاشیدن گالب و آب سرد بر تدارک این به نوعی که گفته شد از بویانیدن روائح طیبه مناس

ه روغن گرم مثرل روغرن مصرطکی و    چهره نمایند و اطراف به گالب سرد و آب سرد بمالند و بدن را گرم دارند و فم معده را ب

و حمراض و سرکنجبین   مثل رب سریب و ریبراس    دکه بارناردین مالش نمایند و گالب و ماءاللحم در حلق چکانند و شربت فوا

ندلین و گالب و کافور بر سینه ضماد کنند و غاا مزوره انبرباریسن صدرم به گالب و ده درم دهند و ب ههرکدام ازینها که باشد د

اللحم مع کعم و شراب مبرد یا سخن مناسب و هرگاه غشی از غضرب و فرر  عرارض    بادام و شکر بدهند و تغایه بماء به مغز

 .یب الرائحه نزدیم دارند و نفس بند نماینداشیا  ط ایضاگردد 

 عالج غشی از ضعف فم معده

اضمده مقویه مانند آنکه از مصطکی و به و صندل و زعفران و سوسن ساخته باشند و کالم ضماد به شراب متخا از مشرم و  

می یابند و دیگر مقویات کره در  سوسن به شراب بر فم معده استعمال نمایند و باوجود این بدلم اطراف و بستن آنها بسیار نفع 

 .بحث معده به تفصیل مسطور گردد استعمال کنند

 عالج غشی از اختناق رحم

الئم و غیر ضار به فم معده زیرا که مراعات حال فم معده در غشی واجب تر اسرت و  عقریب بینی روائح منتنه دارند و خصوصاً 

ر و سائر ملطفات بدهند و عتدم بمالند و ماءالعسل بزوفاء فوتنج و حاشا و صآب بر رو بپاشند و نفس بند کنند و ساق به بندند و ق

المسم تلخ و مانند آن بخورانند و شراب بعض روغن ها  حاره مثل روغن زنبرق و قسرط و   ندکی از دحمرثا و سجزینیا و دواءا

ه سبب سرکه و محاجم بر ران ها بعصب ست ب رضزیرا که رحم عصبی ست و سکنجبین م داسکنجبین نباید د ین دهند االدنار

یرب الرائحره   طترغار و سیر و غیره ببویانند و در رحم اشیا  شیرو قنه و حلتیست فم اشبگاارند و اشیا  منتن الرائحه مثل جاد 

غشی امتالئی ست سوا  سکنجبین و اگر رحم بره   ش عالجمثل خلوق و مشم و عنبر بردارند و صاحب کامل گوید که عالج

 .شده باشد محجمه بر ران جانب دیگر نهند و اگر بسو  فوق مرتفع شده باشد محجمه بر ران هر دو جانب گاارند جانبی نائل

 عالج غشی در ابتدا  حمیات

تدبیرش در عالج اعراض حمیات ماکور گردد و گویند در آنجا که در باطن آماس باشد و بدان سبب و شرو  نوبت ترپ غشری   

حسوس شود اعراف بمالند و گرم کنند و محکم بربندند و به اشیا  حاره تکمید نمایند و اکل طعام افتد باید که بجز آنکه تپ م
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میات به سبب ضعف و قت رو  عارض گردد که در آن وقت هنمایند و خواب ترک کنند مگر آنکه غشی در ابتدا   منع و شراب

باشد مثل مراء اللحرم    ت و اگر حاجت بغاا  مطلقمنع از خواب جائز نیست و شربت سیب سکنجبین در مثل این غشی نافع س

نان و ماءاللحم بدهند و گاه مضطر می شوند در آن به خلط چیز  از شراب و اگر معالم احتیاج به تقویت  جزدرد بیضه و حسو 

ز شراب و اگرر  معده افتد باید که به آن ربوب و عصارات فواکه عطره که در آن قبض بود بیامیزند و اما در وقت نوبت البدست ا

سبب آن که تپ ست بپردازند    هفاقه آورند بعد از آن بازالب باو حمیات دیگر باشد به تدابیر مناس   هغشی به سبب تپ محرق

 .اگر غشی از نوائب حمیات حادث از اخالط غلیظ کزجه عارض شود عالجش در حما  غشی ماکور گردد ایضاو 

 نعالج غشی از سموم و بخار مزابل و غیر آ

زهر مجرب بدهند و دواءالمسرم و  رودیطوس و فادیا طعامی زهردار باشد تریاق کبیر و مث کارنهزسبب گزیدن حیوانی باگر به 

آنها که در باب سموم خواهد آمد بکار برند اگر از بخار عفنی مزابل    هجور کنند و دیگر تریاقات مختصه هریم از سموم و ادوی

صفت سرکه غصلی شش توله سرکه بصلی سه توله دوغ ترش گاو نیم آثار گالب پاد آثار نمرم   و غیره باشد حقنه کنند به این

ار شنبر هفت توله عرق بهار نارنج و عرق صندل هریم هفت توله روغن گل پنج توله که به هروش آیرد و   خیطعام چهار قوله 

ه نمایند و چون از اسرتعمال ایرن بخروبی بیهروش     متصل آن گل مختوم سه توله در شراب نو نیم آثار دو دوغ گاو پا و آثار حقن

که همان وقت به هروش مری آورد یرا ایرن      دهندق سیاه و تربد و زعفران مساو  در بینی خربنمانده باشد کندش و جدوارد و 

بهار لخلخله بویانند گل ارمنی و مختوم  و نیشابور  و خراسانی هریم سه ماشه در گالب سه توله و سرکه کهنه دو توله عرق 

کرنه چهار توله و تمام بدن بمالند و در گهواره نشسته هوا خورند و گویند که گاهی، از خوردن فوفل غشی عارض مری شرود و   

سر انگشتان هر دو دست بشویند و از اینجاست که منع  سرد بآبعالجش آن ست که جلد قدر  آب نوشانند و عطسه آورند و 

سینه است مگر آنکه در دهان باشد و لعاب ازو فرو برند که مقو  قلب سرت و ثفرل   ل که مخشن فل فوفکرده اند به خوردن ث

ی تعدیل مزاج قلب سوءمزاجه سبب موجب نمایند مثالً در لاوبت غشی به تحقیق سبب پرداخته ازدور نمایند انتباه در غیر وقت ن

ه قلبیه معدلره و مقویره و در اسرتفراغی احتبراس و     باغایه و اشربه الئقه و مفرحات مقویه در امتالئی تنقیه و تقویت قلب بادوی

و مسهل و درودمی تحلیل او و درغمی و همی تفریح و درسعی ولدغی و آنچه  بفصد توفیر غاا و در وجعی تسکین درد و تنقیه

و اصال   آن   هاز تناول سموم باشد عالج آن نمایند و غشی که از مشارکت اعضاء افتد اسباب شرکت هریم دریافته به معالج

به سبب عضو  از کبد  گرزند و حکیم علی می نویسد که عالج آن به حسب خصوصیت اسباب نمایند پس اداعضو مشارک پیر

یا معده و غیر آن باشد عالج آن عضو کنند و عالج غشی به حسب آن عضو و خواهش احوال او نمایند و اگر غشی تابع کیفیتی 

انسانی در گرما نوبت ودت و غیر آن باشد معالجه به حسب آن باید کرد مثالً اگر غشی بر از کیفیات فصول اربعه از حرارت و بر
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اا القیاس و صاحب کامل گوید که آنچره از  هکنند و اگر این در سرما باشد نقل به بالد حاره کنند هو علی  دبالد بارنماید نقل ب

قلرب   سروءمزاج س اگر بر قلب باشد تدبیر  کره بررا    غالب است پ سوءمزاجعارض شود نظر کنند که هرکدام عضو  سوءمزاج

مسطور شد استعمال نمایند و اگر غالب بر کبد باشد تدبیر  که در عالج او بیاید باید کرد و اگر غالب بر معده باشد تدبیر عالج 

وشبو مقو  معرده مراکور   خ   هت مزاج غالب بر آن بادویه و اغایه و استعمال ادویدمعده نمایند بدانچه در مداوات معده از مضا

گردد و علی هاا القیاس باید که تدبیر اسحاب غشی به مقاومت سبب فاعل او باشد و شیخ می فرماید که هرگاه درفتره باشد و 

مکن درآن اندر مثل این حال و مثال آنکه مشترک اند هر دو دران تافاقه اندک یابد تدابیر او نیز مثل تدبیر اول ست مع زیادتی 

نافعه بحسب حال از آنچه در باب خفقان ماکور شد و در آن تعجیل نماینرد زیررا کره هرر دو        هکه مثالً بیاشامند ادویاینست 

مرض در سبب قریب اند آنچه تمکن در آن از زیادتی کرده شود مثل آن است که چون از امتال  فم معده باشد جهرد در قری   

امتال زیاد نشود و ریاضت  واجب است که گرسنه دارند و تقلیل غاا نمایند تا درنمایند که در آن شفاست و کالم اگر امتال باشد 

مختل نمایند و جمیع اعضا حتی معده و مثانه را بمالند و بران احمال غاا نکنند مگر شرابی ماکور در حال غشی که البدست از 

ر آن صال  مریض و نعرش قروت اوسرت سرپس     آن و بسیار  از اطبا  جهان در دادن غاا مبالغه می کنند به این گمان که د

کره در آن ملطفرات و   حرارت غریز  آنها محتقق می گردانند و پالک می کنند و آنها منتفع می شود به سکنجبین و خصوصاً 

ت تنقیه باشد و افاقه واقع شود واجب است که تقویت معده نمایند و ابتردا  جا و مانند آن پخته باشند و چون حامقطعات مثل زوف

نمایند در آن به مثل شربت افسنتین مطبوخ به عسل واضمده مقو  معده استعمال کنند و بعد از آن شراب ریحانی بیاشرامند و  

نران   و بغاا  محمود غاا سازند و صاحبان غشی که محتاج غاا شوند باید که قبل از نوبت بدو یا سره سراعت پسرت چرومبرد    

سفید باجات و مانند آن دهند و به قول قرشی افضل اغایه ابع باشد غاا ملین مثل بمزوره دهند و خوشبو ببویانند و اگر قبض ط

 .باشد رطمفبه صاحب غشی شوربا  گوشت، شراب ست مگر آنکه از حرارت 

 سقوط القوه بغته

گی سراقط مری گرردد و    برار گاهی قوت حیوانی بغیر و حج و اسهال و ورم عظیم و استفراغ عظیم به سبب امرتالت اخرالط یک  

ه دفعر ط قروت  وخون مادام که در بدن اول احداث اعراض دیگر نکند به حد سرق    هباشد چه غلب دمو مترست که این خلط ک

نرساند بلکه اکثر به سبب اجتما  اخالط غلیظ در معده می باشد یا در عروق که ممتلی نماید مجار  نفس را مسدود سازد و اگر 

ند و بحد غشی رسد و اال کمتر ازغشی رسید واال کمتر از غشی بود چنانکه قوت باشد او کشد یکپارچگی جمیع قو  را باطل ک

اعصاب و عضالت را ساقط گرداند و انسان بر حرکات بدنی غیر از جهد و کوشش قادر نبود و گاه به سبب رقت اخالط در جوهر 

به سبب آفتی که رو  را  هه گادفعقوت  خود و قبول اوتحلل را به سرعت و خصوصاً در حمیات حاده می افتد و گویند که سقوط
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شدید غیرمالوف عارض مری گرردد و    دسموم بسیار رو  و یا نزد استنشاق هوا  مفرط مبر عارض شود چنانچه عند هبوب باد

کبرارگی از  ی  هگاهی به سبب امر بدنی به جهت ماده می باشد و ماده مسقط قوت دفعه در غالب امر وقتی این فعل می کنرد کر  

که حاصل شود چنانکه اضرار او به قوت قلب اشرتداد نمایرد و اگرر معرالم     رقلب یا در عضو شدید المشادیگر قریب از اعضا  

باشند و اگرچه غیر محتمل بوند  ونغلیظ باشد اسقاط او قوت را زیاده تر و شدیدتر باشد و بساست که افعال سیاست آنها غیر ما

مرو  باشرد   د   مریضان قریب به عالج صاحبان غشی ست پس آنچره از امرتال    تدبیر چنین  عالجچون کثرت و تکرار یابند 

مروارید ساده با عرق سیب ساده و عرق شیر دهند و آنچره     هفصد نمایند و معقیات خون بعمل آرند و جهت تعدیل مزاج خمیر

ار کننرد و  بدن به مثل ایارجات کب   هداده تنقی بسفایج ن وفسنتیبه سبب غلطی دیگر از اخالط غلیظ باشد دو سه روز مطبوخ ا

تمام وارد و بعد اسرهال     هسفید و غاریقون و افتیمون و نمم هند  و مانند آن مرکب نموده بدهند فائد تربد اگر ایارج فیقرا با

شرمومات و  برا  استیصال باقی مواد استعمال قی نمایند و به مداومت تناول مقویات معده و قلب که در امتواء الرطوبه ببایرد و  

ملطفه مقطعه مثل نخوداب با خردل و روغن زیت    همالیدن اطراف و ریاضت معتدله حرارت غریز  را به انعاش آورند و باغای

و روغن بادام غاا سازند و شراب رقیق کهنه بماء الجلم ساده استعمال نمایند و بعد از استفراغ به حمام روند و بدن و سینه را به 

ثل روغن قسط و خیر  بمالند و بعد از آن شراب صرف و یا شراب عسل و یا شراب امحسرنتین بخورنرد و   روغن ها  ملطفه م

چون فی الجمله به قوت گریند به غاا  قو  سریع الهضم اغتاا نمایند و به قول شیخ قوت زیاد می شود بره غراا  موافرق و    

ور محرورین و دعت و سردرد برارت از احزان و مضجرات و شراب جید موافق و بخوشید معدل مزاج مثل حار در مبرودین و بارد

 ه و معاشرت احباصیبتجدید امور ح

 ورم قلب

ر قلب نادر بود و ایرن چنرد روز   د سابق ازین ماکور شده که ورم جوهر دل اگر مار باشد فی الحال قاتل است و حدوث ورم بارد

انصباب ماده و اجتما  آن در موضع ورم بره تردریج برود و     مهلت دهد پس هالک نماید و ظاهر است که تحقق ورم موقوف بر

اب ننماید و حجم ورم غدیر گردد در آن هنگرام تردبیر او   بچون ماده در مهسلم انصباب بسو  قلب باشد و هنوز به تمامه انص

و هرالک کنرد و   ممکن است و چون ماده منصب گردد چنانکه در ایجا  اخا کند العالج است و آن در اوایل ایجا  یا اوسرط ا 

ظهور اختالف عجیب و در نبض و خفقان شدید و شدت لهیب در بدن و خصوصاً در نواحی اعضا  تنفس و ثقل و تحدد و بعد 

از آن تابع بودن غشی تدارک از عالمات حدورث ورم حاد در قلب است عالج تدبیر  که در آن امید نجات است فصد باسرلیق  

 کشنیزاسافل بدن و تبرید سینه ببرف و کافور و صندل و آب  درشریانی از شرائین  بفصد واست و گاو طمع می کنند در شفا  ا

سبز نمایند و آب برف و کافور مدام جرعه جرعه بدهند و گویند که چون عالمات اورام قلب ظاهر گردد طریرق تردبیر او تنقیره    
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عدم مهلت زمان جائز نیست بلکه به مثل فصد می است المحاله زیرا که مرض ماد  است و این تنقیه به مثل مسهل به سبب 

باید و سزاوار است که تنقیه مع جاب بسو  خالف بعید باشد زیرا که ماده هنوز متحرک به جهت قلب ست و لهاا بایرد کره از   

اعضا صفراو   ی کبد و ما بعد آن می نماید و بالجمله جمیع اورام قلب مثل اورام سائرحباسلیق کنند بهر آنکه جاب ماده به نوا

 .مو  یارطوبی یا سوداو  باشد اگر مهلت عالج دهد عالج مثل سائر اعضا بحسب ورم باید کرددیا 

 رم اذنی القلبو

دل گرسنه اند پیدا شود و ایرن مررض اکثرر       هگوشت عصبی که از قاعد   هاکثر که در دو پارو  دو آن عبارت است از ورم بار

ش آنست که مریض در صدر رویه قریب به فم معرده ثقرل یابرد و در    عالمتاقع می شود و عقب امراض حارد و حمیات مزینه و

اکثر اوقات حالتی شبیه بغشی ظاهر گردد و از خاص دالئل او اینست که دائم تهبج بر چشم باشد و رنگ چهره به غایت زرد بود 

نقطا  در انبساط احساس نماید و قادر بر انبسراط  قلب ا  و چون تنفس نماید ثقل و ضیق بغیر سعال دریابد و نزد حرکت انبساط

مرض ست و گویند که سررفه و خفیرف   نباشد مگر درد و یا سه دفعه و تقدم امراض ماکوره نیز از دالئل موکده و برین  بتمامه

د و گاهی باشد چه سرفه و درد غلبه کند و گاهی نباشد مگر سرفه شدت کن یار بود و خواب برجانب ورم متعسر رد باین مرضد

سرقه و تپ بدورغب یا ربع یا نائبه شدت نماید و تپ صرف هر روز بعد ظهر غلبه کند و تا نصف شب بمانرد و نربض سرریع و    

ناصع و یا اقتم بود و باشد که بعد یم دو ماه از شدت سرفه دفعه خون بسیار آید و یا اندک اندک چنانچه  رمتواتر و قاروره احم

ها و قوت بود و در اکثر مشابه بدق باشد و فرق در هر دو از صالبت نبض و مائیت قاروره از ابتدا ترا  در ابتدا  سل و سقوط اشت

روق به خالف این مرض توان کرد و ورم عار همه عالمات به خالف دانتها و کثرت اشتها در ابتدا و سقوط آن به تمامه در انتها 

ا که آماس گرم مهلت نمیدهد و به سرعت هالک می کند و اگر تدارک ایرن  بود زیر رداین باشند لیکن ماده این ورم در اکثر با

بزود  نمایند عالج پایرد واال مریض روز بروز الغر شود تا آنکه بمیرد چنانچه در حکایت بوزنره منقرول از جرالینوس     دورم بار

ک ریاضت نماینرد و اغایره صرالحه    عت و ترد عالجمسطور شده و لهاا گفته اند که این مرض تا بطول نه انجامد قاتل نیست 

خوشبو و تقویت قوت برا  تکمن او بر تحلیل کننده    هملطفه بر صدر ریزند و تضمید او به اشیا  ملطف   هبخورند و آب ادوی

گویند که آب نیمگرم که در آن اندکی و کلیل الملم کوفته به قدر  سرکه و گالب جوش داده باشرند نطرول سرازند و چرون     

ستنشاق نمایند نماید و حالت شبیه بغشی زائل گردد تعریق صدر به روغن گل نیمگرم کنند و به روغن ماکور بسیار اتخفیف رو 

رم م نریم د یر  هیکدرم ریوند دو دانگ حضض دو ثلث درم تخم خرفبرگ گاوزبان هر واحد  بادرنجبویهرگ و این سفوف دهند ب

رم رب حماض بدهند و غاا شوربا  تیهوکره در آن  درم با هفت دبه وزن خشم پنج درم همه را کوفته بیخته  الثعلب عنببرگه 

هر تلطیف و تحلیل ماده طربخ بابونره و   ب ایضاماش پخته باشند بخورانند و هر روز بعد طعام و ورم شراب ابیض خوشبو دهند و 
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ر سینه و خم معده تنطیل هریم یم قبضه ب الثعلب عنبو سبوس گندم و تخم کرنب و شلجم و  پرسیاوشاناکلیل و خطمی و 

سازند و اگر خواهند تخم گاوزبان تخم ضماد نمایند و بابونه و اکلیل و تخم کتان و برگ خطمی و برگ کرنب و تمام و زعفران 

افسرنتین و   بشرربت مقو  قلب مانند ماءاللحم ساده و عرق عنبر    هسبز افزایند و در گالب بسایند و ادوی   بادرنجبویهریحان 

د ملرین  یابر و دواءالمسم تلخ و شیرین جواهر دار علو  خانی در روز  دو سه بار دهند و اگر بدین تردبیر تحلیرل ن   بویهبادرنج

عناب بست عدد مویز منقی دو  دعدسفایج هریم نه ماشه سپستان صدب الثعلب عنب بادرنجبویه گاوزبانخفیف از گل بنفشه گل 

هفرت   خیارشرنبر صاف نموده گلقند مغز  داده ه پا و آثار شب تر کرده صبح جوشتوله خوبانی هفت عدد در گالب نیم آثار کیور

اکتفا کنند و غراا وقرت    گاوزبانو گالب و  بادرنجبویهتوله ترنجبین پنج توله روغن بادام هفت ماشه دهند و بجا  آب بر عرق 

گاوزبران     هم ماشربه در خمیرر  ی هواهر مهربه شوربا  مرغ و یانان تنگ بشوربا دهند و صبح بترید ج د مرغ یا پال   هشام شل

هریم نره ماشره    بادرنجبویهسفایج گل گاوزبان هریم هفت ماشه بادیان د آمیخته انیسون بعنبر  نه ماشه ورق طال یم عد

نه ماشه دهند و همین غلط سه  بادرنجبویهو گاوزبان هریم دو توله تخم  بادرنجبویهجوش کرده مالیده صاف نموده به شربت 

المسلم تلخ با عرق دارچینی مرکب علو  خان و یا ماءاللحم حار دهنرد و گوینرد   لین و بترید داده جهت تعدیل دواءار روز مچه

که اگر ورم حار باشد فصلد باسلیق کنند و شربت نیلوفر چهار توله در عرق نیلوفر و مکوه و شاهتره هریرم پرنج تولره دهنرد و     

گندم و گل بنفشه و نیلوفر و انگرور شرقا و بررگ فرنجمشرم و ریحران سربز و گرل        جهت تحلیل آن انکباب سازند از سبوس 

ش جو به شربت نیلوفر و براقی تردبیر از   و یا آ دهند و سبوس جوهر یم قبضه و غاا پالم و چغندر و خرفه با برنج بادرنجبویه

 .رد و آلود آلو بالو بسیار خورندحار ماد  اخا کنند و امر دو سیب و آنناس و کسیرو و ز سوءمزاجعالج امراض قلب از 

 ورم غشا  قلب

ن غشاء تا نصف قلب می باشد و آن غیر غالف ست و بعض اوائل گفته اند که ایو و که بر قلب غشائی ست رقیق مثل غشابدان

مری  سطو نقل کرده اند که این غشا بسو  راس صعود می کند و از آن غشا  موضو  بر دماغ و بر مقحف از داخرل بهرم   از ار

رسد و این غشا اصل جمیع اغشیه راس است و چون این غشا ورم کند مشابه به ورم صلب می باشد و قلب را بفشرار و مرورث   

غشی مع ضغطه گردد و بساست که دفعه هالک کند به ایالم قلب و قطع تنفس و این ورم اگر حاد باشد مهلت عرالج دهرد و   

مریض از آن صحت یابد و عالمت این علت غشی مع ضغط و خمرول نربض و   اگر متوسط در حدت بود و ورم اندک باشد اکثر 

اگر مهلت عالج دهد تضمید صدر باشیا  مبرده و محلله که در امتال  غالف قلب مری آینرد    عالجاسترفا  جیمع قو  ست 

و تلیین طبیعت نباید کرد و  باید کرد و بر ساقین محاجم نهند و بر ماء الشعیر که در آن عناب و سپستان پخته باشند لزوم نمایند

ندک باکی نیست و چون این علت اشتداد او نماید علیل بره عرالج   و اخراج خون ا اگر قوت اطاعت کند و مرض مهلت و بفصد
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 .دنفع نیاب

  امتال  غالف قلب

ریه فاضل ماند  گاهی غالف قلب از رطوباتی که منحل از سر شود ممتلی می گردد و عروق او از خون غلیظ که از غاا  قلب و

ممتلی می شود و بساست که فضالت غلیظه که قلب و ریه به آن اغتاا نمایند فاضل می گردد و در غالف قلب درآید و عالمت 

نبض و  وءگر امتال از رطوبات بلغمی بود بطع صالبت ست و ام  خون باشد سرعت نبض و تواتر آن این علت اگر از امتال

 رین انتشار حادث می گردانند خنفس و ضغطه پیدا می کنند و در منو امتال سوءتی و اختالف اوست و هر دخترا

اگر امتال از خون باشد فصد کنند و بعده تنقیه به ماء الفواکه و ادویه بارده نمایند و اشیا  مبرده محللره مثرل آرد جرو و    :  عالج

د و اصال  غاا کنند و لرزوم شرربت عنراب و تخرم     نیز و آب کاسنی و مانند آن بر سینه ضماد سازنگشخطمی و صندلین و آب 

ه ی بر ضر ام او قریص لحم جرد  و مراهی رضرا  و بزور  و مانند آن نمایند و طع خرفه و سکنجبین معمول به قشر اصل هندبا

قره    مواف   مرغ حدیث باشد و بهتر اغایه برا  اصال  خون او بعد استفراغ باشیا  محموده که بریان کرده و زیر باج چوزهسر

وزه مررغ و جرد    چزعفران و حماضیات و ابراهیمیه ب باجی به اندکزیر و. م اوحشبانارین مثل آب فواکه و مطبوخ انجیر و آب 

 .سیه و طعام متخا از عناب به روغن بادام مثل عصیده  دهندیاجیه و انبرباربرات زیر ومز شیرخوارست و اال

ریفل مقو  بزنجبیل و تربد به مقدار قوت علیل و طوخ افتیمون و بحب ایارج و امطب و اگر امتال از رطوبت بلغمی باشد تنقیه به

ه و تضمید صدر بمر و صبر فیطوس و دواء المسم و امثال آن در اوقات مختلدرومثسن و مزاج آن نمایند و لزوم تناول تریاق و 

مانند آن دهند و از جمیع فوا  و رقه و عصافیرنند و غاا قالیا  محو قرنفل و مصطکی و سنبل و مالیدن پاها و بستن ساق ها ک

ی است که قلب به طریق لین علت از اعالو مصطکی و تبزق آب دهن نافع ست و ا که منع نمایند و مویز و انجیر و مضغ کندر

 .مجاورت از آن ایاا یابد

 زوال عظمین

صروعین عارض می شود و هرگاه این ه ممدام ب ذکر کرده اند که این علت الم یونانی که اعال  قلب است بعض اوائله شبیه ب

ض بر رو  افتاده باشد و قدرت تکلم از فرط الم نبرود و آن در یرم   یمرض حادث گردد انتشار منخرین علیل ظهور نماید و مر

 .روز هالک نماید و اگر چنان اتفاق افتد که هالکت او تأخیر نماید از هفته تجاوز نکند

سربب  ، بین رخدیر و ازاله الم کررده و اقردام بر   موده امر به شرب اندک افیون مع سرکه برا  تاین مرض ن صفهرکه و:  عالج

وت کرده می شود و ایضا امر به مبادرت فصد شرائین صدغین و اخراج خون به قدر صالح پس داغ آن موضرع  ماضطرار سرعت 
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 .  او کرده نشود و طمع در معالجه ل واقع شودتآنست که در عداد امراض سریع القنموده و غرض از ذکر این مرض 

 ضغط القلب

این علت هرگاه عارض شود مریض چنان پندارد که دل او همی افشارند و مقارن این حال غشی خفیف مری افترد بعرده لعراب     

بسیار از دهن او جار  نمی گردد و سبب ترشح قدر  خلط سوداو  حاد خونی یا صفراو  از جگر بر قلب است که به قربض و  

نت خویش حالت ماکور پیدا می کند و در حال ضعف و شدت غشی به حسب قلرت و کثررت و عردم حردت وحردت مراده       عفو

 .متفاوت بود و این مرض قاتل نیست بلکه باستفراغ سودا به سرعت زائل می شود

اریقون علو  خان غب الجورد و سفوف آن یا حب   سودا بمسهل آن و بماء الجبن و مع سکنجبین افقیمونی و ح تنقیه : عالج

   نمایند و تقویت قلب به مفر  و تریاق کبیر کننرد و تعردیل مرزاج جگرر و تقویرت آن پردازنرد و دواء      دو مطبوخ افتیمون ترب

یم نیم  عرق کاسنی و سکنجبین بزور  یم نیم توله گلقند الثعلب عنبالمسم همراه عرق گاوزبان گالب عرق شاهتره عرق 

اج   سوداو  باشد مفید ست و به قول طبرسی تقویت مرز  ز ضعف قلب وابخره غاائی و نفخ و مادهط القلب که اغضتوله برا  

که سازند و استفراغ به مطبوخ افتیمون و یا معجون نجا  مناسب است و اگر مزاج نائل به برودت دماغ بروائح طیبه مثل بو  فوا

لحم بسیار خفیف بدهند و اندک شراب خوشبو بیاشامند مگر آنکه  و رطوبت باشد اگر اندکی ایارج فیقرادهند مضر نباشد و در غاا

باشد و بعض احیان معجون مفر  دهند و از جما  بالکل منع نماید و استعمال آبزن و استحمام بآب نیمگرم برا  این علت  تب

 .صحت می شود بجله دائم نمایند که به این طریق نیکوست و افراط در استعمال آن ننمایند و استنشاق روغن بنفش

 

 القلب رقشت

عده فی الحال و از شدت الم آن غشی می افتد ب مرضی بود که در آن انسان چنان دریافت می کند که کسی دل او را می خراشد

زائل می شود و هنگام حدوث آن کشیدگی و شکنج در چهره و پیشانی می افتد و عرق بسیار در مواضع مختلفه از بدن می آید 

می شرود   ن که مدت او بطول می کشد حادثزمت و در اکثر بعد اسهال صفراو  می الحقیقته از امراض معده اسو این علت ف

مل آنرا بخراشد و به سبب مجراورت  خمعده می باشد و آن چون طول کند  او از انصباب صفرا برکبجهت آنکه اسهال صفراو  

 حدوث خراش در قلب نزد اسهال صفراو  خیلی بعیدسرت بلکره   دل علیل دریافت کند که گویا قلب او می خراشد واال معده از

موت بر آن سبقت میکند و گاهی از نزله حار حریف که از دماغ به معده فرو ریزد عارض می گردد و وقت انقطا  نزله این حالت 

 .منقطع می شود
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ق صندل و شربت خشخاش و ماننرد آن  مفر  بارد و انوشدارو  لولو  علو  خان بعرو د نیآن نما   صفرا بمسهل تنقیه عالج

اج و نان پاکیزه لزوم درخون صالح مثل گوشت کبم و تیهو و   مقویه خوشبو استعمال کنند و بر غاا  جید لطیف مولد  اشربه

  حرار نماینرد بدسرتور  کره در        نزله نمایند و به چیز  ترش اصال  غاا به رعایت صفرا کنند و آنجا که از نزله باشد تنقیه

طیس و استنشار و غرغره کنند و اگر قوت مرریض قرو  باشرد و خروف     عتب  راس  الج آن ماکور شد و به قول طبر  تنقیهع

   .سحج نبود حب ایارج یا حب صبر بدهند بعده شربت خشخاش دهند

 یدن و کراا سه ماشه سائیده در شربت خشرخاش دو تولره آمیختره لیسران     االس حبشیر دو ماشه اقلب نزلی طب رقشتدر  ایضاو 

بهار نارنج پرنج تولره دادن مفیرد    بعرق  سماق سه ماشه کتیرا زرد و هریم یم ماشه سوده در شربت خشخاش دو توله سرشته

نوشته اند بالجمله عالج تام این مرض اصال  خون به غاا  محمودست و از همه آنچه محد و مفسد خون باشد منع نماینرد و  

 الثعلب عنبماد  فضول مثل برگ خباز  و برگ    هضمادات مرطب ایضاالح باکی نیست و در فصد قیفال و اخراج دم به قدر ص

با اندکی زعفران بسایند و به شراب ابیض سرشته خشم کنند و بار دیگر سائیده در قیروطری روغرن گرل و مروم آمیختره برر       

 .حاصل شودت و تعدیل مزاج صدر یکتان طال نموده بر سینه گاارند که از آن کسب رطو   هپارچ

 قاف القلب  

این علتیست که آدمی را چنان محسوس می گردد که قلب از سینه بیرون می آید و این حالت مع حدت مزاج و عنرد حردوث و   

ظاهر نشود آن از تغییر و سخونت خونی کره بره    تبسوءمزاج حار در قلب عارض می شود و اگر این علت ظاهر گردد و به آن 

باشد و از خاص دالئل این علت آن است که هرگاه اندفا  قلب محسوس شود رنگ مریض به رنرگ  قلب میرسد به طریق غاا 

خلط موذ  مخالط خون با اضطرار متغیر گردد بالجمله چون علت ماکور از ماده دمو  یا صفراو  افتد پس تغییرر رنرگ رو    

ت خلط گواهی دهد و گویند که بر و صفرا بر نوعیخون    ان وقت الزم بود و دیگر آثار غلبه ردیا سرخی  د   دحسب ماده بزر

  .  بدن در طول عرق سرد پدید آید پیشانی و جانب چپ خصوصاً در نیمه

بعد فصد باسلیق از دست راست مثل عالج تقشر قلب صفراو  نمایند و شربت صندل سه توله در گالب و عرق نیلوفر و :  عالج

ماق و سبوس اسپغول هریم سه ماشه بدهند و غاا پالم با برنج دهند و بعد پرنج  بید ساده هریم پنج توله حل کرده با گرد س

  فواکهی علو  خان نوشانند بعده  دهند و جهت تنقیه خون مطبوخ شاهتره ه زرد و آلولشش روز جهت تنقیه صفرا مطبوخ هلی

 شرم و بهاروکراد  و شرربت صرندل     ل مفر  بارد مولو  جالل الدین خورانند و بر گالب و عررق بیدم د جهت تعدیل و تبرید

وضی خوشربو  حمغه جد  شیر خوار نمایند و شراب   مرغ رطب و اد مداومت کنند و تقویت دل و اصال  غاا و اقتصاد بر چوزه
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انتقال  نباشد بخورند و ترک جما  و ریاضت و غاا  مولد خلط موجب امر کنند و اگر مریض در بلد جنوبی باشد امر به تباگر 

ده اگر قوت قو  باشد مطبوخ ساذج که در آن جعده و حماما و هوم المجوس داخل باشد بیاشرامند و  شمالی نمایند بعطرف بلد 

مان می کننرد کره   گ   دیگر شامل گردند و اکثراً طبا صعبهمکث او طول کند یا به آن اعراض  این علت قاتل نیست مگر آنکه

 .ردومی کنند و مرض زیاده می شود و  نکایت می آ این مرض علت فم معده است و به اشیا  مسخنه عالج

 احتواء الرطوبه علی القلب

این مرضیست که صاحبش را چنان دریافت می شود که دل او در آب شناور  می کند و به حرکت اختالجی متحرک می گردد 

باشد کره چرون رطوبرات در آن     و ازین جهت قدما این مرض را از انوا  خفقان شمرده اند و این علت به مشارکت فم معده می

کثرت می پایرد زیر غشائی که بر قلب محتو  است محتبس می گردد و از اعالمات اوست که صاحب او گاهی غضرب نمری   

 کند و همت او ساقط می باشد 

ب آبر  الطیب و زعفرران و گرل سررخ و ماننرد آن     ج بلغم او مسهل آن وحب ایارج تنقیه کنند و سنبلضج بمنضبعد از ن:   عالج

ز اغایه قالیرا  و دیگر اضمده حاره بر دل ضماد نمایند و ریاضت کنند و ترک مرطبات و تقلیل آب و فواکه نمایند و ا بادرنجبویه

نشف رطوبت و قی کردن مناسب و مریض را به مات و کباب طیور دهند و استعمال جوارشات و معاجین نجنبه مصالح حار و مط

مر نیز نافع است و کاا مفرحات حاره و ابوماهر ذکر کره که دیردم صراحب   و واء المسم حلو غضب و خشم آوردن مفید بود و د

یع دران اثر نمی کرد و تا ناین علت را وجهد در آوردن غضب او نمودم لیکن نیامد زیرا که مریض ساقط الهمت بود و طعن و تش

افتاد و گرسنگی و محنت  رو داد چون از آن سفر عود  ار یکسال مرض اوزائل نشد عالج من سود نکرد بعده اتفاق سفر بحر او

   کرد الغر شده بود و مرض او زائل گردیده و بعد استقرار در بلد باز مرض عود نمود و مدار امر او به ریاضت و استفراغ بحقنه

محرقه و شراب احمرر   روغن بان و روغن ناروین نمودم و غاا قالیا و متوسط و تضمید صدر سنبل و فوفل و مر و صبر بسیار 

 .دادم و امر بدلم دست و پاها و بستن ساقین دائم کردم و به این طریق صحت یافت

ه القلب نامیده اند و گویند که سببش غلبه رطوبات ست عالمتش آنست که انسان در براطن  سبحو بعض متاخرین این مرض را

ند و در ظاهر بردن چنران گرمری باشرد کره از برادکش و       خود محسوس نماید که گویا دل در آب افتاده است و شناور  می ک

هم رسد  ا غلظت بود و سقوط اشتها و ضعف بدن بهبنوشیدن آب سرد اصالً ساکن نشود و نبض ضعیف و نرم و قاروره نیلنجی 

و حالتی شبیه چنانچه در شبانه روز  چند مرتبه افتد و در وقت نوبت سقوط نبض و برد اطراف و عرق سرد  ، دوار واقع شود او ب

بود که کالم کردن دشوار باشد و عالجش همانست که مسرطور شرد و ایضرا اسرارون     ا  به غشی ظاهر گردد و ضعف بدرجه 
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 بادرنجبویره قنطوریون هریرم هفرت ماشره    ، باداورد ،بادیان رومی به سفائج زرنب هریم پنج ماشه درونج برنجاسف شکاعی 

ویز منقی سه توله در عرق بادرنجبویه و شاهتره و گاوزبران شرب خیسرانیده صربح     بیخ کرفس هریم نه ماشه م،  الثعلب عنب،

ج ریوند تربرد  ضعد از ظهور نبان و بنجوشانیده مالیده صاف نموده شربت اسطوخودوس چهار توله داخل کرده بنوشانند غاا مرغ 

شیر خشت پنج توله خیارشرنبر هفرت    هریم نه ماشه زنجبیل سه ماشه برگ سنا یم نیم توله اضافه کرده ترنجبین شش توله

دریطوس دهنرد و بجرا  آب برر ماءالعسرل کره بعررق       برا ار مثل ایارج بقرراط  بدام هفت ماشه آمیزند و ایارجات کتوله روغن با

پهر نخوداب مرغ دهند و وقت شام غاا بدستور و صبح تبرید از مصطکی دو ماشره  شند اکتفا نمایند وقت دوبادرنجبویه ساخته با

  گاوزبان عنبر  نه ماشه ورق طال یم عدد آمیخته همراه انیسون بسرفایج   الجور مغسول هر یم یم ماشه در خمیرهجدوار 

و دارچینی و شاهتره هریرم   بادرنجبویهنه ماشه دارچینی سه ماشه در عرق  بادرنجبویهیخ کرفس بیخ کبر هریم چهار ماشه ب

هریم چهار ماشه پاشیده بنوشانند و  بادرنجبویهم دو توله تو دریین و تخم و افسنتین هری بادرنجبویهنه توله جوشانیده شربت 

 .همین غلط سه چهار مسهل دهند پس جهت تعدیل و تقویت دواءالمسلم تلخ با عرق عنبر و افسنتین استعمال نمایند

ن این آنست کره  پد و نشاو به قول بعضی گاه باشد که رطوبت ماکور بسیار باشد و از حرارت غیر معتدل خشم شده برون بچ 

ینرات و  ملیرش آن است که اوالً بره اسرتعمال   مختلف گردد و سقوط قوت و غضب ظهور نماید و تدب نبضدل منبسط نشود و 

 .  یبوست کنند پس بدستور مسطور استفراغ نمایند و به تقویت دل کوشند ات بر سینه ازالهطیقیرو

 نیهعلت دخا

این مرض از احتراق اخالء حادث می شود و در آن انسان دریافت می کند که دود از دل رو به دخانیت قلب و نیز گویند که آنرا 

پیدا کند و سوزش اطراف و سینه و سپرز و بیخوابی و غلبه بر  آید و چون این حالت کثرت پایرد غشی آرد و سو فکر باال بر می

   هطیرب و تنقیر  تر  باسلیقبعد فصد صافن یا  عالجته اند خفقانیت و خصوصاً بعد از مغسم طعام نیز از عالمات این مرض نوش

سودا کشوند و مطبوخ افتیمون و ماء الجبن استعمال کنند و بعد تنقیه به سمت تعدیل انوشدارو  لولو  علو  خان با عرق شیر 

ز آن ارض شرود و بعرد ا  بکاربرنده اصال  اخالط باغایه محموده و اجتهاد و استفراغ خلط محترق نمایند و هرکه در این علت ع

سیاه نماید  یآید یا خون بواسیر سائل گردد و یا مریض ق بهمرسد بسرعت صحت یابد و کالم اگر رعافمختلفه اسهال علوان 

 .ل این مرض کسی دریابد که دو ربع خالص به آن ابتدا نمایدفا یابد و این مرض زائل گردد و مثش

 جاب القلب

در معالیق    رد سفل کشیده می شود و سببش حصول خلطاو با ان محسوس گردد که دلاین مرضی است که به صاحب او چن
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ی قلب را از آن اندک الم شبیه به غشری  اهانجااب در قلب نیز الحق شود و گ آن حس ددو به سبب مشارکت از تمجگر است 

راض وره و برراز او و دیگرر اعر   ن وقت و نبض و قرار آ ردمریض    هیت آن فضول از رنگ چهرنوععارض گردد و استدالل بر 

 .وان کردتمخصوصه بر خلط 

ل و جگر بسیار داخل نمایند و تضرمید کره بره    دذ  عطریت مقو     هتنقیه خلط موجب نمایند و ادوی، ج ضن بعد از :   عالج

د خلط مخصروص  مول اشیا چیز  که اذیت آن خلط از آن دفع نماید و لزوم غاا  موافق نمایند و تقویت قلب پردازند و ترک 

 .کنند

 قلب سوءتنفس

باشد و این علت از انوا  اختالفرات در   صالح می اوسبب ظاهر زیرا که هضم بغیر  سترخاوا بانذوگاهی حادث می شود انسان را 

ی دوسرت د به طریق ضعف قلب و سقوط قوت هالک نماید و جالینوس حکایت کرده که نیبض ظاهر شود و اگر تدارک آن ننمان

در نربض خرود   ن مر بود و گفت کره   ؟رفه عد و آن دوست طبیب حسن المنمو اخان و انحالل قوت و خمول و استرشکایت ذوب

 .و همین یافتم و بعد اندک زمانی هالک گردیدام و در رگ جمیع اختالفات می یاب

باشد و طبر  گویرد   یهبدانچه مقابل اعراض موذ رتضمید صد مداوات این علت در اصال  غااست و استفراغ محمود و:   عالج

ل مری  که ابن سیار را قبل از موت او به چند سال در بصره این حالت عارض شد و می گفت که قلب من بغیر سبب ظاهر منح

 م و آنرا منتظم بر نوعی از اختالفات می یافتم پس پرهیز تام نمود و بره مطبروخ جرامع   می دید تقصااسو دائم به اگردد و نبض 

تقویت دماغ پس تضمید صدر کرده شد و این عارض زائل گردید و گفت که ترو بره سربب     ویت معده پساستفراغ کرد بعده تق

ست کسی که شکایت مثل این حال نماید تردبیر  اب جارض خالص کرد  درینصورت وماین  دریافت اختالفات در نبض مرا از

 .او همچنین باید

 انقطا  غاا از قلب

اط عروقی که غمی شود بجهت انض ثبیان نموده و با ورم کلیتین و صالبت آنها حاد ست که ابن سیاراین علت عجیب و غریب 

از آن غاا بسو  قلب صعود می کند و چون غاا از قلب منقطع گردد و مزاج او گرم شود و تپ دقیرق مثرل دق لرزوم نمایرد و     

و طبیب ناقص حکم می کنرد کره   د وبان بهمرسقت و نحول و ذحرم گرده است فقط پس طبیب گمان کند که این به سبب ور

ا آنسرت کره نربض    مر هسبب انقطا  غاا از قلب سرت و فررق بین  این از کلیه است و تب از آن الزم شده و نمی داند که این به 

باشد و بعد انقطا  آن ضعیف متفاوت حامل گردد پرس اگرر طبیرب     صاحب ورم کلیه سریع متواتر تا عدم انقطا  غاا از قلب می
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 .لیتین سترا سبب دیگر غیر ورم کنماید که تغیر نبض  متمیز باشد فرق

 ترقر افم بازین قوت غاائیست به قلب رسد و تر سیب نمایند که  بآبمدام تضمید صدر به کمم و سویق شعیر مخلوط  عالج

 .معالجاتست قیکند و عالج اورام کلیتین بحسب وجوب علت باید کرد و این از دق

 م رسدبه ه  حالتی که از غضب و غم و فر

غضب شدید و حزن شدید و فر  مفرط هالک می شود و این مرض قلب است و کسی را حادث شود که قلب  دگاهی انسان نز

 .او بالطبع ضعیف مریض باشد و ضعف قلب بالطبع مرض ست

سرهل  صریحت  نو به موت کسی باشد بران امر موت به انروا   ازن است اگر حزن حزن تفریح و قطع سبب محاما عالج  عالج 

مشترک میان جمیع مردم پس عاقل را نشراید کره از امرر اضرطرار       وت امراضطراریستمبت گردانند که گردانند مثالً بران ثا

ت می ارقفو نفس نمی میرد چون از بدن م  و فز  نماید بعده بیان نماید که انسان نفس و بدن ست جزشامل جمیع ذ  حیات 

حق تعالی منزلت فضائلی که درین عالم اکتساب نموده ل می بیند وازفضائ و رورو سکند به عالم خود می رسد و جمیع محاسن 

 عب و عنا  نفس او محصور محبوس بود و درموتتمل بقا می باشد و در حیات انسان می یابد و در جوهر الهی در اتم نعمت واک

یند مرثالً اگرر   اضداد آن نمافر  کثیر بو عالج آن با ضداد آن نمایند    هدیگر باشد مقابل مفارقت نجات ست و اگر حزن از شی

فانی ست هر  ر دنیو  و فر  اویا موت دشمن باشد اهانت آن نمایند و به موت تحایر کنند و بگویند که امو فر  و بمال یا ولد

ی سرت و  ناهست زیرا که عمر انسان مت جهل اقبت البدست و فر  به موت عدورا موت در پیش ست از تفکر در امور ع انسان

ر نیست پس جائز نیست که عاقرل  غیر متناهی اگرچه اندک زیاده باشد او را مقدا یءی مع شهمتنا یءزمانه غیر متناهی پس ش

مروت     هذائقره المروت هرکسری را مرز    کریمه کل نفس    ه  آیحوابف ایضاکه او را مقدار و وزن نباشد فر  نماید و ا  بشی 

 ست دوشعرا  شیدنی ست و چه خوش گفته چ

 شاد  مکن که بر تو همین ماجرا رود    گار  ب دشمن چو   هبر جناز

باشد و یاد کردن موت هرم مزیرل    و عالج غضب قطع سبب دوست و تسکین مریض به انوا  کالم و تسلی او بدانچه مالئم او

بدم زیراده شرود کرالم    مدوحانی نامند پس اگر کسی را فرحت روحانی و طب ررات او بدانند که اینچنین عالج مد ست غضب

 .او به همین طریق مبادرت نمایند   هحزن و یا غضب در معالج

  دامراض ث

ن و حمود دم در ثد  و تمردوان ورض  لبجبن ببن و کثرت لین و خروج خون للت قیعنی  مرض ست  هدهف یعنی پستان و آن
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د  و شرقاق آن و حفرظ   و بیله ثد  و حکه ثر و معقد در آن دپستان و آورم ثد  و اوجاجت ثد  و صالبت ثد  و سلع و غدد 

ثد  از عظم و تعظیم ثار  صغیر اکنون بدانکه چون لحم ثد  غدد  ابیض المون ست لهاا خون هرگاه مشابه آن می گرردد  

گردد و قیاس پستان بسو  شیر متولد از  برا  غاا  آن سفید می شود و همچنین آنچه فاضل از این می ماند نیز سفید شیر می

قیاس جگر بسو  خون متولد از کیلوس است که هر واحد از پستان و جگر مستحیل می گرداند رطوبرت را بره مشرابهت     خون

خود در طبع و یون چنانچه کبد سرخ می گرداند کیلوس سفید را بدهویت و سفید می سازد خون سررخ را ببنیسرت و بره قرول     

گراند و موضع تولد و تغییر صورت هریم عضو  دیگر است اما جرجانی اگرچه شیر و منی و فون هر سه بصورت مخالف یکدی

 .کسان است و اطباء را در مزاج شیر اختالف ست اکثر سرد و تر و بعضی معتدل و برخی گرم و تر می دانندی هاسباب تولد هر س

 قلت لبن

فراط کو آن سربب عجرز قروت از    ا ون که به پستان رسد لیکن کثرت نه اویعنی کمی شیر بدانکه شیر زیاده میشود از کثرت خ

لط دیگرر  برا  تولد شیر باشد که نه بر آن غتصرف در ملوده بسیار زائد موجب قلت شیر می گردد و باوجود آن خون بید صالح 

او قو  باشد یعنی مرزاج او معتردل برود و       هقوا  ثد  بر جاب ماده و استحال ایضاغالب بود و نه سوت مزاج عارض گردد و 

ت شیر با بعض اسباب قلت خون باشد و یا فقدان جودت آن و یا کثرت خون به افرراط و سربب قلرت خرون یرا از      پس سبب قل

مقلل خون  مضراد تولرد آن      هجهت ماده بود و یا از جهت مزاج و آنکه از جهت ماده باشد یا قلت غاا و یا تناول اغایه و ادوی

زلو یرا اسرهال دم یرا ورم     ف حیض یا نفاس یا بواسیر یا فصد یا حجامت یابنابریس و بر داد و یا انصراف دم بسو  دیگر از نز

یا خروج خون از جراحت و غیر آن و یا انصراف طبیعت به سبب اعراض بدنی و نفسانی مثل خوف شدید و حزن قرو  و   دمو 

وبت بود و یا مولد رطوبتی که با شعار مزاج همه بدن یا مزاج پستان مجفف رط ر ولد و جز آن و آنکه از جهت مزاجقلت شفقت ب

ت و غیر آن و اما سربب فقردان جرودت دم و فسراد آن     دمویاز آن خون متولد نشود بنابر فرط مائیست و بعد او از اعتدال صالح 

یا بلغم یا سودا باشد و بعید نیست که خون به سبب شدت کثرت خرود برر فعرل طبیعرت      میفراعنی ی هیکی از افالط ثالث   هغلب

این اسباب باید کره اوالً از نربض و    طریق تشخیصماید و طبیعت از استحاله از عاجز آید و سبب قلت تولد شیر گردد عصیان ن

کیفیتی از کیفیات اربعه بر مزاج مرضعه دریافت نمایند پس هر کیفیتی که غالب معلوم شود سبب قلت    هقاروره و غیرحال غلب

صرفرا     هو طعم آن بپرسند اگر رقیق و زرد و تیز بودند طعم بگوید سرببش غلبر   شیر همان باشد بعده قوام و رنگ و بو  شیر

باشد و اگر مائی و سفید و ترش بود و طعم حامض و بصورت شمول و حرارت طعم او شور بیان کند سببش غلبه بر بلغم باشد و 

ل المقدار بود سببش غلبه سوده باشد و اگر اگر غلیظ و مائل به تیرگی و ترش بو و طعم گوید و از هر دو قسم ماکور بغایت قلی

کیفیتی و خلطی مدرک نگردد و از حال مقردار تنراول      هآثار کثرت خون به افراط ظاهر شود و سبب آن همان باشد و اگر غلب



525 

 

غراا   دریافت گردد سببش همان باشد و اگر تنراول   اگر قلت غاا یا استعمال غاا  یابس یا بارد غاا و کیفیت غاا سوال کنند

معتدل المقدار و صالح بیان نماید از حال کثرت خروج خون سوال کنند اگر اقرار آن کند سربب او همرین باشرد واال بره سربب      

عرالج  اغراض نفسانی یا قلت شفقت باشد و هرگاه شیر بحد  غلیظ گردد که مثل رشته بیرون آید سببش افراط یبوست باشد 

اا نمایند و اغایه کار رطب مولد خون جید مثل شیر با بررنج و زرده بیضره و گوشرت    اگر سبب قلت شیر قلت غاا باشد تکثیر غ

مرغ دهند و دیگر اغایه مولد شیر مثل البان به شکر یا عسل بحسب امزجه و لحوم دواب و طیور و مغز آنها و    هملوان و چوز

تازه و شیر برنج و رشته با شیر و فالوده و فیرنری  پستان ها که قبل از دوشیدن ذبح نموده باشند و خصیه ها و بیضه ها و ماهی 

شیر و بادام و حلو  نخود خام و باقال و بورانی و شلغم و بادنجان و زردک و حلوا  آن و حلوا  بیضه  مرغ استعمال نماینرد و  

ت و هرچره منری را   خوردن تودر  سرخ به قدر چهار ماشه با شیر گاو تازه پا و آثار شیرین کرده درین باب مجرب و معمول اس

زیاده کند شیر را نیز زیاده می کند در اکثر ابدان مثل تودریین و تخم خشخاش سفید و پستان بز و میش و مالیردن پسرتان در   

زیاده کردن شیر بسیار موثر است و این حریره برا  افزایش شیر خیلی مفیدست نشاسته دو توله بیشتر تازه نیم آثار حرل کررده   

بادیان    همغز چلغوزه هر واحد یم توله شیر   همغز خسکدانه شیر   همغز پنبه دانه شیر   همغز بادام شیر   هبرنج شیر   هشیر

تودر  سررخ یرم تولره نبرات تررنجبین بره قردر           هتخم شبت شش ماشه شیر   هدانه هیل هریم هفت ماشه شیر   هشیر

ن باشد و در نسخه بیاحق حکیم تقرب خران شراگرد حکریم    ضرورباتش نرم بجوشانند و سرد کرده بنوشند و غاا یم وقت همی

خیارین هر واحد یرم تولره گرالب سره تولره و         هتخم خربزه شیر   همحمد هاد  پدر علو  خان شیرهی مغز انجکم شیر

مغز تخم چغندر شش ماشه نیز داخل است و این حسا  نیز مجرب است آرد باقال میده گندم آرد نخود هر واحد یم توله    هشیر

م سه ماشه با شکر سفید پخته تحسی نمایند و این سفوف نیز نرافع  ی هبادام مقشر چهار توله بادیان تخم اسپست تخم جرجیری

ست تخم ریحان تخم مر و تخم بادروج تودر  گلکون شقاقل تخم گزر تخم انجره مغز تخم کدو  شیرین مغز تخم هندوانره  

نج مثقال بخورند و باال  آن شیر بنوشند و یا نخود و باقال  مطبوخ و حسرا از آرد  مغز تخم خربزه هر واحد یم توله هر روز پ

سهمیه و آرد نخود و قدر  بادیان در شیر ساخته بار بدهند و کاا ماء الشعیر به روغن بادام و جالب بآب و شیر برز برا تخرم را    

جوشانیده و صاف نموده شیرین کرده بنوشند و یا سفوف او  زیانه و تخم رطبه بنوشانند و غاا با سفید باج نمایند و یا تخم هلیون

ساخته به شکر آمیخته دو درم بخورند و یا چیز تازه را در آب جوشانیده آب صاف آنرا بخورند و اگر دو درم تخم به طبه و چهار 

د درم شیر ترازه اضرافه کررده    عدد انجیر و دو وقیه بادیان گرفته و در دو رطل آب بجوشانند تا پنجاه درم بماند صاف نموده ص

خوب بجوشانند و صاف نموده روغن بادام پنج درم و شکربست درم آمیخته بنوشند در تکثیر لبن عجیرب و مجررب سرت و یرا     

گوشت پسش بگندم و نخود هر دو کوفته در شیر تازه بپزند و در آن بادیان خصوصاً رطب اندازند و بخورند و یا تخم رطبه تخم 
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بادیان جوشانیده عسل و اندک روغن زرد داخل کرده بنوشرند و بداننرد      هحلبه کنجد مقشر مساو  در عصار گزر تخم هلیون

مسمنه نافع ست و رطبه را در تکثیر لبن خاصیتی سرت و     هکه عمده در عالج این استعمال اغایه بیشتر از ادویه است و اغای

جت با رعایت حال مزاج بعمل آرنرد و اگرر سرببش فسراد غراا و تنراول       دیگر اغایه و ادویه که در اقوال اطبا می آید حسب حا

غیر موافقه باشد اصال  یا تنکه آن غاا نمایند و غاا  جید الکیموس خورانند و اگر از تعب و ریاضت باشد لزوم راحت    هاطعم

یل و تبدیل مزاج باغایه و اشرربه  ساذج باشد تعد سوءمزاجنمایند و اگر سبب آن نزف الدم باشد حبس او نمایند و اگر سبب آن 

فسیه کنند مثالً اگر قلت شیر به سربب حررارت باشرد تبریرد دهنرد  از         هپستان بادوی سوءمزاجمضاد آن مزاج نمایند و از اله 

تخم خیارین و تخم خرفه و تخم خشخاش سفید و سرکنجبین و خروردن آش جرو و از       همبردات ضماد کنند و آشامیدن شیر

و کشنیز و خرفه و اسفاناخ نافع بود و کشم جو آرد گندم مساو  در شیر حریره سرازند و انردکی بزرقطونرا نرادران     بقول کاهو 

ثد  باشد    هداخل کرده نوشیدن و دارالترنجبین خوردن برا  محرور مخصوص ست و اگر به سبب برودت و ضعف قوت جاذب

انه رطب دهند و غاا و دوا  لطیف مائل به حرارت باید خورد و تدبیر سخن و مجفف بعمل آرند و کرفس و نعنا  خصوص رازی

تخم گز نیز نافع بود و تعلیق محاجم نار  زیر پستان سودهندست و از بقول بادیان و شبت و گزر و کرفس و جرجیره مانند آن 

   هد مثالً در صفراو  شیرخلط غالب به حسب آن خلط و تبدیل مزاج نماین   هبخورانند و اگر سببش غلبه بر خلطی باشد تنقی

حامضه و ماء الشعیر به شکر یا شربت نیلروفر     هتخم خرفه آب انار سکنجبین ساده و دیگر اثر به اغای   همغز تخم کدو و شیر

مرغ که در آن کدو و برگ کاهو داخل کرده باشند و محوم جد  و احسا به کشم جو بخورانند    همبرد دهند و ماء الشعیر بچوز

اج صفراو  به مثل تمرهند  و آلو  بخارا نمایند و ترفه و تود  یعنی منع از حرکات شدید کنند و به قول شیخ غاا  زن و اخر

تخم خیارین و تناول اومغره و شررب      هصفراو  مزاج مائل ببرودت و رطوبت گردانند و ماء الشعیر به جالب دهند و ایضا شیر

کشم جو بشریر ترازه سراخته و       هو گوشت بزغاله با سماق و ماکیان فربه و حریر شیر بز و گاو با شکر و خوردن ماهی راضی

شوربا  سحم بره بخباز  بستانی و اسفاناخ و خرفه نفع بخشد و گویند که غاا اجاصیه ورثانیه و لیمونیه بخورانند و تدبیر بلغمی 

خفیف نمایند و ازین قبیل ست جزر و جرجیرر و بادیران   اول تا ثانی مع ترغیب یا قلت بت   هگرم در درج   همزاج باغایه و ادوی

سبز و شبت و کرفس رطب و سمرلیون رطب خاصته که آن مسخن بخفف و حریره آرد گندم سع اندکی حلبه دراز یا نه و عسل 

تعرب  نرگسی به دارچینی و زیر باج مفیدست و حرکرت و     هو اسهال بعض حبوب مخرج بلغم کنند و غاا در اوج و کیم و قلی

سرفید بره شرکر       هقبل از تناول طعام الزم گیرند و ماء الشعیر بعسل در بلغمی و سوداو  نیکوست و سفوف بادیان و یرا زیرر  

آمیخته به قدر چهار ماشه و کاا تخم ترب و تخم اگر روانیسون نافع و یا تخم کررفس بوزیردان تخرم شربت بادیران انیسرون       

ناسب بخورند و تدبیر سوداو  مزاج باغایه و ادویه و مسخنه قریب بدانچه در بلغمری  مساو  کوفته بیخته بعسل آمیخته بقدر م
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گندم و نخود    هماکور شد و ترطیب بالغ کنند و ایضا نو  سودا  غالب دریافته بحسب آن تدبیر نمایند و نوشیدن شیر و حریر

ا نخوداب و قلیه و آبکامه باصعتر و دارچینی و مرغ و جو و انجیر به روغن بادام و کااسکنجبین بزور  و قی از ماهی شور و غا

سو  که از آرد گندم و شیر تازه و برگ بادیان و حلبه سازند نافع و از آب نیمگرم نطول نماینرد و پسرتان را    ایضا فربه سفید و

تا بیررش نطیرل پسرتان بره      بلکه تمام بدن را به روغن بنفشه و بادام تعریق کنند و اگر شیر رشته مانند بنابرغلظ ویس او برآید

مرطبات قو  مثل بنفشه و خطمی و کشم جو و تضمیدان و تناول مرطبات نمایند  اگر کثرت خون مفرط سربب باشرد فصرد    

مقلل خون و مولد شیر و مقو  طبیعت دهند و از مفسدات خون احتراز نمایند    هکنند و حجامت میان هر دو شانه نمایند و ادوی

نفسانی و قلت شفقت باشد منع سبب نمایند و توجه طبیعت به تولید شیر بخورانیدن مفرحات و مقویرات   و اگر به سبب اعراض

 .حسب مزاج نمایند  مرضعه را بخورانیدن شیر بطفل برغبت و محبت متوجه گردانند

 اقوال بعض مجربین

کوفته سی درم و برگ بادیان بست درم در شیخ الرئیس می فرماید که از ادویه معتدله مزید شیر اینست که بگیرند اسال  نخل 

طبه پانزده درم و گندم مهر و سه بست و پنج درم و نخود مقشر و جو سفید کوفته هر واحد هژده درم و انجیر کالن ده عدد دو 

وقیه شکر درسی رطل آب بجوشانند تا هشت رطل یا کم از آن بماند پنج اوقیه از آن با نیم اوقیه روغن بادام شیرین و یم نیم ا

سلیمانی بنوشند و ماهی مالح از مغزرات شیرست و از ادویه مغز ره لبن اینست که کنجد کوفته در شراب انگور  بمالند و صاف 

کرده بنوشند و قفل آنرا بر پستان فساد نمایند و ایضا بگیرند مغز بادنجان بقدر نیم قفیز و در آب جوش قو  دهند تا مهرا شود 

اف نموده بر آن یم اوقیه روغن زرد انداخته بنوشند و به ثفل او ضماد کنند و یا نخود سفید به شب در شیر بعده خوب مالیده ص

م جرزو حلبران دو جرزو و یرم     ی هخیسانیده صبح باشکر چند روز بنوشند و یا ماء الشعیر بعسل یا بجالب و یا بگیرند تخم رطب

جیده اینست که روغن گاو ده درم گداخته در    هبه شراب خورند و از ادویقمیحه از آن بآب گرم بخورند و یا حب البان دو درم 

قد  کبیر شراب آمیخته بر نهار بنوشند و ساق الله با جو مقشر بپزند و صاف کرده قدر  شکر آمیخته بنوشند و یا بگیرند ترب 

مساو  به سکنجبین یا مفتج سه  و سبوس گندم و در شراب جوشاینده صاف کرده بنوشند و یا تخم خشخاش بریان مع سویق

روز تر کرده دهند و شونیز به ماءالعسل بخورند و یا بگیرند تخم شبت و تخم گندنا و تخم ضدقوقی هر واحد اوقیه و تخم طبره  

در شر  قانون نوشته  گیالنیو تخم رطبه مساو  و در آب بادیان آمیخته بنوشند و اگر به عسل و روغن زرد آمیزند افضل است 

در زمانه سابق این نسخه دوا  مغز شیر نوشتیم و بحمداهلل در غایت خوبی آمد بگیرند مغز بادام مقشه و مغرز پسرته و مغرز     که

شیرین هر واحد سه اوقیه و جوز جندم نودو اوقیه و کنجد سفید مقشر پنج اوقیه و نیکوبسایند بعده دو رطل شکر    هنارجیل تاد

و هر روز یم اوقیه از آن بگیرند و در شیر تازه جوشانیده بنوشند و این غاا  جید نیز هست  فائق مستحق خوب آمیزند و بدارند
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   همی نویسند که از ادویر  جرجانی و ایالقیو اگر علف چهار پایه که شیرین بگیرند بچیز  مناسب این باب نمایند اولی باشد 

سپست و تخم ترب و تخم گنرد تراو بادیران مسراو  و برابرر      شیر افزا نیست بگیرند تخم گزر و تخم پیاز و تخم شلغم و تخم ا

مجمو  نخود بریان و همه را کوفته هر صبا  پنج درم با پنج استاد شیر تازه بدهند و غاا  معتدل اینسرت کره کشرم گنردم     

ده عدد  نیمکوفته بست درم نخود مقشر نیمکوفته بست درم برگ شبت تربست درم واگر برگ نباشد تخم اوده درم انجیر خشم

تودر  ده درم همه را آمیزند و هر صبح مقدار بست درم ازین یا چهار عدد انجیر و یم دو شاخ برگ بادیان تر در یم من آب 

بپزند تا به قدر پنج درم باز آید و صد درم شیر تازه انداخته باز بپزند و پنج درم روغن بادام و بسرت درم شرکر سروده و آمیختره     

اینست تخم گند نا تخم اسپست تخم رطبه تودر  برگ بادیان هریرم دو درم کوفتره در آب بپزنرد و     بدهند و طعامی و دیگر

صاف کرده مقدار سی درم عسل و ده درم روغن گاو اندازند و نان داخل کرده بدهند و اگر مضینخ و شکر عوض عسل کنند رد 

روج کوفته بیخته پنج درم هردو را برآب برادروج سرشرته برر     باشد و این ضماد شیر زنان زیاده کند آرد باقال و ده دورم تخم باد

صاحب شفاء االسقام گوید که نوشیدن شیر گاو و بز کره در آن بادیران رطرب و شرهبت و جرجیررو       خضرپستان ضماد نمایند 

کشرم  کرفس جمله رطب تر کنند و خصوصاً تخم آنها لیکن کرفس گاهی ضرر می کند باحداث ثبور در بدن طفل و حریره از 

جو و آرد نخود و گندم و طبه و روغن گاو و شیر باد خالی اندکی بادیان ساخته و اغایه جزریه و لفیته و ترنجبین معقود در شیر 

و ناطف که در آن بزر کتان و تخم بادیان انداخته باشند و زرده بیضه نافع ست و از آنچه تجربه شده پسته و سفوف تخم فصفعه 

منقو  در آن و نخود هر صبا  این ادویه به حسب مزاج در حرارت و بررودت و غیرر همرا اسرتعمال      و اکل کاسنی و شرب شیر

نمایند و این صفوف شیر و منی بیفزاید تخم شلجم تخم رطبه تخم ترب تخم گند نا تخم پیاز آرد نخود بادیران تخرم جرجیرر    

 سروید  د در شیر ترکرده بخورند وبران شریر بنوشرند   مساو  کوفته بیخته سه درم صبح و شام باشیر بخورند و بعد از آن نخو

مینویسد که برا  او در شیر خوردن نخود سفید و سرخ و کاا خشخاش و بادیان به زنان پاشیده و کاا اکل شرلجم و کراا مغرز    

تازه و یرا   تخم خیار ده درم در حساسی آرد نخود و کاالحم ضان به شلغم و نخود پخته و کاا جرم بقله انجره مسلوق در شیرج

بروغن بادام و کاا تخم انجره بجالب هر واحد مجرب منست و خوردن تخم رطبه دو درم و بیضه نیمبرشت و بعده شرب قرد   

شراب خوشبو یکساله و یا قنبیط و تخم آن و یا کرسنه و یا انیسون و یا تخم خباز  و یا کمون و یا دو قو و یا نخود سیاه و یرا  

ان و یا مغز حسب صنوبر کبار و یا ترنجبین و یا شحم ثوم بر  و یا با دروج و یرا اشرنه دودرم و یرا    سخاله طال و یا حسب بلس

باقال و یا شقاقل و یا ادواست اکل ترب و یا کرمه سودا و یا دراج و یا ادهان اکل انجیر رطب یا خشم و یا شرفامین و یرا بریخ    

و یا برنج و یا تخم خربزه و یا قلقاس و یا فندق و یا بوزیدان و یا کراث و فاشرا در گندم پخته و یا تخم آن  یا تخم جرجیرالماء 

گاو و یا بادنجان سلوق در روغن زرد و یا چغندر    هیا بلور یکدانگ در آب سوده و یا نانخواه و یا قاقلی و یا عرعر و یا روغن ماد
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و یا انزورت و یا ابریشم مقرض و یا لحم قنفابستانی و یرا  و یا صمغ اجاص و یا تخم کرنب و یا حسب الزلم و یا بلح و یا بومیا 

ثد  بغره سوخته و کاا شرب پوست بیخ بادیان و افسیون و آب زیتون سیاه به عسل و ماء الشرعیر بره تخرم       هارنب و یا حلم

ته  و جبنرع خرمرا و   بادیان پخته و تخم مثبت در حسا آمیخته و یا حساس آرد ذره مع تخم بادیان پخته و حسا از دو سرر سراف  

کوفته به سخته و گل ضادر حریره    هکنجد باریم سوده و در شیش گندم یم کف در شیر تازه پخته و برنج یم کف و جلس

داخل کرده و مفتنج و آب طبخ برگ گاوزبان و نعنا  بستانی در احسا پخته و طبح لوبیا و کراا تعلیرق طلرق بررم ضرعه و کراا       

ا شحم ازو یا اذرویامرو یاثمر حنظل خالی که دووزیت در آن و پر کرده و سه روز در آفتاب داشته بر شبخار و ی   هاطالعی عصار

پستان هر واحد در بن است و خاک ارضه که از چوب خارج شود چون بخورند و عقب آن سکنجبین بنوشند درین باب مجررب  

بادیان و یرا شریر مراده گراو هرر روز         هتوله با شیر می ههندستاور کوفته بیخته مساو  شکر آمیخت قول اطبا انطاکی است 

خوردن شیر زیاده می کند و یا بادیان افزوده مساو  کوفته بیخته هر روز با نقو  نخود صبح خوردن و بعضی نخرود را درشریر   

ه و بررنج سررخ   می خیسانند و کاا زیره سفید سونف ستاور کوفته بیخته دو درم با شیر و شکردادن و همچنین زیره  سفید برود 

هرکدام دودام سائیده در شیر ماده گاو حریره پخته نوشیدن نافع است و اگر پنجاره که قسمی از فراطین باریم سرت و در هرر   

فصل بر کنار تاالبها یافته میشود و اکثر در موسم گرما صید ماهی از آن می سازند گرفته بر سنگ سائیده بقدر فالسه سه حرب  

 .وم بعد زوال آفتاب و سوم هنگام شام بخورانند مانند همان روز دروشیر میشودبندند و یکی صبح و د

 مفرط آن دن و درلبکثرت 

جریان آن خود بخود از پستان بدانکه گاه از کثرت شیرالم و ورم در پستان و ضعف و فساد شیر و امرراض   و یعنی بسیار  شیر

ان زنان بغیر حمل دوالدت جمیع شود درد کند و خصوصاً وقت احتباس دیگر مثل حمیات و جنون پیدا گردد و گاه شیر و در پست

حیض و گاه در پستان مردان عند بلوغ و خصوصاً وقت گره افتادن در ثدهن آنها مجتمع گردد و درد خیزد و سبب ایرن کثررت   

ت ابن سرت کره   خون هست و یا عروض حدت و رقت در شیر و ضعف قوت ماسکه و بالجمله اسباب کثرت شیر ضد اسباب قل

آنجا که از کثرت تناول غاا و فرط تولد خون در بدن شیر بیشتر پیدا شود و براوجود آن ضرعف و آفرت دیگرر      عالجماکور شد 

ظاهر نگردد چیزها  مقلل شیر استعمال نشاید کرد و بصورت خوف آفتی بتقلیل طعام عالج کنند نه بره اسرتعمال مجففرات و    

ه حد  رسد که در آن خوف امراض دیگر باشد تدارک آن نمایند به حسرب مرزاج و عمرده    نشف رطوبات و هرگاه کثرت شیر ب

درین باب استعمال مجففات شدید و رطوبت یا بشدت تحلیل و تسخین و ایضا جمله مبردات است و مرطبات شردید الترطیرب   

بارد مثل تخم کاهو و عدس و طفشیل  مانی مقلل دم بلغمی مراجان است و جمیع ادویه مقلل منی تقلیل شیر نماید و از اشیا 

یعنی عدس مقشه مطبوخ بسر که خوردن هست و برگ بزر قطونا و لعاب او و کاهو و مانند آن و آرد باقال به روغن گل و سرکه 
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حار مثل برگ سداب خوردن و ضماد کردن و تخم سداب خصوصاً جبلی و مثل فنجکشت و تخرم او     هضماد کردن و از ادوی

و شربت کامل ازینها تا دو درم بود و صحیح تر در امر با دروج آنست که او مقلل شیرست و اگرچه بعضی گفته اند خوردن ست 

حراره     هکه آن مغز شیرست و خوردن کمون خصوص جبلی یکدرم نیز مجحف شیرست و ایضا  طال  آن بسر کره و از طلیر  

یند و یا آرد عدس و باقال و زعفران و جوز جندم و نمم برآب  اشق بشراب ست و این طال نیکوست بیخ کونب سائیده ضماد نما

بارد ضماد کنند و ایضا عصاره ملبه و یالم و مرداسنگ و روغن گل طال سازند و آنچه بالخاصریه مفیدسرت طرال  ثرد  بره      

برنج و  ا بسرطان نهر  سوخته به گالب حل کرده است و دیگر ادویه مجفف و مقلرل منری چرون برزر ال    ی هسرطان بحر  سود

شاهتره شرباً و ضماداً و استعمال ادویه مدره و شرب آب شور و روزه داشتن و فصرد کرردن و    بادرنجبویهشاهدانج و نانخوتاه و 

ریاضت و حمام در خلو  معده و قی و تقلیل غاا  اجتناب از خوردن اغایه مزید بر نافع است و ضماد تخم کرنرب و یرامر و یرا    

فته قدر  شونیز داخل کرده پخته و یا خراطین بآب سائیده و یا کشنیز و کندر و آب چغنردر و یرا   عدس به سرکه و یا چغندر کو

نعنا  و اندک نمم چند روز و یا کنجد و پودینه بر  و انیسون و گرد بره البر و برگ غار و تخرم کررفس و قاقلره کبرار در آب     

ب چغندر سرشته و یا تخم کاهو عدس زیره به سرکه مفیدسرت و  نر گاو و کندر و کرنب سائیده در آ   هچغندر آمیخته و یا زهر

گویند که ضماد گل بابوند درین باب مجربست و این سفوف در شیر و منی قطع کند ابهل سدا به خشم هریم پنج درم تخرم  

ه جرزو ترال   بادروج حسب الفقد هریم ده درم کوفته بیخته سه درم بعمل آرند و این معجون هند  تقلیل شیر کند شهدانج س

مکهانه تخم تمر هند  سمندر چغل هریم دو جزو کوفته بیخته به عسل سه چند بسرشند و غاا نان جو و عدس به سررکه و  

گوشت گاو میش و غیره بند و اگر سبب کثرت شیر احتباس طمث باشند و مدرات حیض بدهند و گویند کره درد و ربلرن مرراد    

 .تنقیه بمسهل مقدم دارند

 

 تخیناقوال بعض مم

یابس حامض مثل آب خوره و انار ترش و سرکه و ماننرد آن بلکره هرچیرز     صاحب شفاء االمقام می نویسد که همه اشیا  بارد

خشم سه درم ورد چینی  کشنیزبارد یا بس مثل عدس و بلوط و جادرس نافع و این نقو  از امال  استادن مست آمله پنج درم 

عدس مقشر دو درم در آب خیسانیده شکر یم اوقیه داخل کننده و یرم درم تخرم    لکمثقای ههفت زهره تمرهند  ده درم اشن

درست خورده بنوشند و این سفوف نیز قاطع لبن ست تخم بادروج تخم فنجنکشت هر واحد ده درم سرداب خشرم    بادرنجبویه

و تقلیرل غراا و تردابیر     کنرد فصرد   رم و اگر وقت بلوغ ظاهر شرود و درد تخم کاهو عدس مقشر هر واحد پنج درم شربت سه د
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خالصه گویند که خوردن سداب و ثوم و سماق و نعنا  درین باب نافع سرت و چرون گرل     انطاکی و صاحبماکوره واجب بود 

   هخراسانی و شب یمانی با سرکه سائیده بر پستان طال کنند شیر را قطع کند و این طال درین کار مجرب ست مروا سنگ زیر

ب استعمال نمایند و در اطلبیه شرط است که اولی پستان را نیکو بدوشند آنگاه ضماد نمایند واال شریر   سیاه طلبه با درو  شرا

بارتنگ سرشرته مجررب مرن سرت و      بآبگوید که ضماد تراب ثوم  سوید که در آنجا مجتمع باشد منعقده باعث قرو  گردد 

ا یر  هن سودو ضماد اکلیل شوکراجرب ابن ماجه است طال  درد  سرکه و کاا کمون به عسل و خوردن اکار  مطبوخ بسرکه م

مریش و یرا آرد      هتان سوخته و یا کنجد سائیده بعسل آمیخته و یا زهرر سرشته و یا بزرک بآبتازه او و یا غلبه سوده    هعصار

 .باقال و آرد گندم و روغن گل و یا نانخواه سائیده هر واحد قاطع شیرست

 خروج خون عوض شیر

خون است یا فساد و آن عالمتش آن است که خفقان با سوزش دل و کثرت تشنگی نه الغر  بدن و فربهی  و سبب این علت

ق کشانید و مصطفیات خون بکار برند و اگرر زن  لیسسه چهار روز رگ با   هپستان باشد عالج اول فصد صافن کنند و به فاصل

یرارین  خکاسنی و    هعظیم دارد و بعد فصد صافن نوشیدن شیرمتعامل بود تکرار مباشرت نماید زیرا که جما  درین باب اثر  

خرفه نبان و ضماد براردار     ههریم نه ماشه تخم کاهو هفت ماشه و شربت نیلوفر و سکنجبین ساده هریم دو توله و غاا بقل

در شرب و روز   و کاسنی هر واحد یم توله و گیرد و صندلین هر واحد نه ماهش در گالب سروده  کشنیزطحلب و برگ کاهو و 

 .هفت هشت بار درین باب مجرب است

 نآ تجبن لبن در پستان و سده در

طوبت شیرست و یا برودت مجمد آن و یا صنف امتصاص طفل و عالمت رفف مجسبب بسته شدن شیر در پستان یا حرارت به 

 ت کند و تجربن لربن  دال هر واحد پوشیده نیست و سرعت نبض و حرارت لمس پستان و عطش بر حرارت و ضد آن بر برودت

بتوریم انجامرد بره خرالف    حادث نماید لیکن تجبن که از حرارت عارض شود در اکثر پیدا کند و گاهی نمد و بغیر ورم  مگاه ور

و دیگر آثار ورم حار و  ث ورم گردد و فرق در تجبن با ورم بوجود وجعودت یا ضعف امتصاص طفل افتد که کمتر محدآنکه از بر

آنچه از ضعف امتصاص باشد بفرماینرد کره شریر او از طفرل      عالجورم بوجود تمدد و عدم عالمات ورم نمایند و  در تجبن بغیر

دیگر بمکانند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند تا همه شیر بیرون آید و اگر به سبب تجبن شیر تمدد بغیر ورم حادث شرود  

آب بجوشانند و فطول کنند و حرام مغز در شراب بپزند و ضماد کننرد کره    باید که بابونه بنفشه گل خطمی حلبه و روغن زرد و

شیر منجمد را تحلیل کند و یا پودینه سنبه در روغن بابونه و بر نهند و یا بزر کتان حلبه بابونه خطمی خباز  تخرم کرنرب بره    
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را به اندک نمم طعام کوفته ضماد کنند و روغن زنبق آمیخته ضماد کنند و به اسفنج تکمید نمایند و به قول ابن ماسویه نعنا  

چند روز به همین نو  بعمل آرند وصعتر سداب اگر هنر بدست آید آب آن افشرده قدر  پنیر مایه خرگوش و اگر نباشد همرین  

که از بقر یا بز باشد حل کرده نوشیدن شیر بسته را حل کند  اگر ماش که بهند  مونگ گوینرد و بررنج سررخ کره در هنرد       

 ایضرا سائیده اندکی گرم کرده ضماد کنند شیر را که به سبب گرمی و خشکی منجمد شده باشد منحل کند و  بآبعی نامند سام

وم روغرن بنفشره   مر دام روغن بنفشه بر پستان طال نمایند و آب نیمگرم بر سینه و پستان ریزند و بره قیروطری   مدر تجبن حار 

کوه سربز ضرماد کننرد و سررطان     مد باقال و آرد جوهر یم سه ماشه در آب برگ و آر کشنیزتمریخ نمایند و یا از گل بنفشه و 

رم را تحلیل کند و مکرر تجربه رسیده و کاا چغندر با برگ کوفته و روغن گل ونهر  کوفته نهادن همان وقت شیر را بگاارد و 

  و سوسن و قسط استعمال نمایند تا ی موم زرد روغن خیرطو بنفشه و گالب پخته نیمگرم ضماد کردن و در تجبن با رد قیرو

ه و بابونه و خطمی و خباز  هریم چهار ماشه آرد تخم که نبانج ماشه به حلبه در روغن بابونه و یا بزر کتان و لبحسه روز بعد 

یم دو م پخته باشند هرجی که در آن اکلیل و بابونه و کتان و مکوه و حلبه و برگ کرنب و شلبآبروغن زنبق آمیخته و انکباب 

خشم یا تر کوفته بپزند تا مثرل عصریده      هتوله در روغن بابونه و زنبق هریم سه توله آمیخته منصعت عظیم دارد و یا پودین

گردد به قیروطی آمیخته ضماد کنند و اگر آب گرم مطبوخ بابونه و تمام و قیسوم بر پستان ریزند و به روغن نرگس مسح کننرد  

ا نافع بود و به قول انطاکی بلع اندک موم و کاا طال  قیروطی آن شیر را بگاارد و اگر تجبن بره  نیز تجبن حادث از قبیل رد ر

می فرماید که ادویه مانع از تجبن طال به موم در بعض ادهان  اقوال حکما شیخ الرئیسورم انجامد عالجش در ورم ثد  بیاید 

 به نعنا  مدقوق نحبص است و در تجبن حار طال بقیروطی و از لطیفه مثل روغن خیر  و روغن نعنا  و مانند آن گداخته و طال

محلله برا  تجربن حرارا      هسبز و ساق خرفه شدید النفع است و از ادوی کشنیزلعابات بارد وادهان بارده و موم مصفی و ضماد 

سائیده و یرا   الثعلب عنببرگ  نیست که خل خمر به روغن گل آمیزند و گرم کرده پارچه بدان آلوده بر پستان نهند و یا ضماد و

طال به خمر و خل و روغن بنفشه  ایضاآنها به مرو زعفران آمیخته و    هو برگ کرنب و یا عصار الثعلب عنببرگ کاکنج و برگ 

 گرم است و منع می کند از آن دقیق رازیانره  بآبمحلله برا  تجبن بارد و دوام تنطیل    هلبه کوفته آمیخته و از ادویحو اندک 

مطبوخ بابونه و شبت و تمام و جلسه و قیسوم و جها بیدسترو  بآبمدر و شیر و نطول    هو تناول تخم آن و شبت و جمیع ادوی

جهیده این است که بگیرنرد نران سرفید       همعتدل   هاز ادهان نافعه روغن سوسن و روغن نرگس و روغن قسط است و از ادوی

و بزر کتان و سائیده ضماد نمایند و آنچه برا  ورم که بعد تجبن عارض شود نافع بود هیده و آرد جو و جرجیر و حلبه و خطمی 

و سرکه آمیخته و نعنا  به شراب و سرکه ضرماد   بآبو سرکه نیمگرم آلوده نهند و یا تمرمع نان  بآباین است که برآن اسفنج 

شیر درثد  نماید این    هردن و آنچه تفتیح سدبیضه ضماد ک   هرقشیشما مثل غبار سائیده به روغن گل و سفیدهنیکوست و 
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 برآب  قاقلره فوتنج و انیسون و آرد نخود و برگ غار و تخم کرفس و کمون نبطری و   بآباطین و یا مر نجراست که طال نمایند 

غن بنفشه نر گاو و یا بگیرند عسل لبنی و به رو   هکندر بز هر ایضاعصی الراعی و کالم در آب چغندر گندم و شونیز پخته و 

در شر  نوشرته کره    گیالنیآمیخته بدان مسح پستان کنند که حل تجبن و ورم نماید و تحسی آب کرنب درین باب نافع است 

افترد و  سبب غلظ شیر مری  وج او شکل گردد و این در اکثر با پرستان و بدان سبب خرگاه حادث می شود از شیر سد دور مناخ

از متقدمین نقل کرده که چون ده حب از موم مثل جاورس ساخته بره   ماکوره سوید    هت مفتحلهاا نفع می کند آنرا مطلفا

به قدر یم درم به سکنجبین  را نافع است و کاا خوردن حلیتآن و یا بست حسب از آن تنها تعقد لبن    هبعض احسات موافق

بنفشه و یا سربوس گنردم مطبروخ بره     ل به روغن خسا و چرک بدن مصارعین و یا کور ضمو ضماد عرق مصارمین و یا روغن 

پخته و یا عدس مسلم مطبوخ  بآبا به شراب و یا سداب کوفته به آرد گندم در آب پخته و یا آرد گرسنه و مثل او سویق ی هسرک

ته و ا کنجد کوفته به روغن زرد آمیخته و یا سویق و آرد باقال مطبوخ و یا خبث الحدید و یا بیخ خنثی کوفته در شراب پخی همهرا

یا سبوس گندم باریم کوفته به شراب ریحانی سرشته و یا زیره بسر که سائیده و یرا بررگ کرنرب بره روغرن زرد پختره و یرا        

شو  و یا سفید  بیضه آرد باقال آمیخته و یا آرد گندم خشکار مطبوخ مبزارالنبج سفید کوفته به شراب کهنه سرشته و سفر حل 

 .جبن را منحل گرداند  و آرد باقال  مطبوخ نیز لبن متاب و یا زوفا  رطب و یا آب نعناعق   هو یا آرد جو مطبوخ و یا زهر

 رثد  وعفونت آن و امتداد ورض پستاندجمودلین و دم 

هرگاه در انجماد شیر عفونت یار شود فسمادلون و طعم شیر بران گواهی دهد و صاحب کامل گفته که استدالل بر انعقاد دم به 

اندک و ظهور خون وقت دوشیدن شیر توان کرد و بقراط ذکر کرده که این منرار بره جنرون اسرت جرالینوس      صالبت و انتفاخ 

خ بگیرند چغندر و بپزند تا به قول شی عالجنوشته که این دائمی نیست بلکه به ندرت است وقت ارتقا  بخارات دم بسو  دماغ 

بقیراس  د و یا به نان و حشیشره کره مسرمی برد   میخته ضماد نماینشود پس به مغز نان و آرد باقال بسایند و روغن کنجد آ مهرا

رطبه است مع سوم و روغن گل و با نان و آب و زیت مع عسل و به شراب و یا مسفتحج هرچه از اینها میسر آیرد در روز  دو  

کار یا آرد باقال می زند سه بار ضماد نمایند و کالم کنجد کوفته بعسل آمیخته و یا روغن زرد در آن افزوده اگر در آن نان خش

بره و  ثد  بر بخار آن نمایند و چرون بزرکتران وحل  باب هگرم واک بآببرا  شیر بسته که متعفن شده باشد نافع تر بود و تکمید 

 ایضاخطمی و تخم آن و بابونه کوفته هر واحد یم کف در آب چغندر بپزند تا مثل عصیده گرد و ضماد نمایند بسیار مفید بود و 

 بآببدان نافع است برا  کسی که احتمال ثعتل ضماد ننمایند و اگر این بارض عارض گردد بنوماش و تخم مویز سائیده تنطیل 

مت تمریخ او بره روغرن بنفشره    داند و چون تجبن لین در پستان گردد برگ سرد یا آب اثل یا آب برگ آس سرشته ضماد نمای

ه ماکوره در اول باب ضماد نمایند و به قول صاحب جامع اگر در پسرتان دم  درم به ران ریزند به معده با ضمائنمایند پس آب گ
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ی که در آن حلبه و بزر کتران و حاشرا جوشرانیده    بآبگرم وزیت و یا  بآبجامد باشد به آرد و باقالمع آب و عسل ضماد نمایند و 

 برآب ار و بزر کتان و حلبه باریم سرائیده  باشند تکمید کنند و یا کنجد سوخته باریم سوده بعسل سرشته و یا به مغز نان خشک

ند و می باید که از مس پستان اجتناب نمایند تا ماده بسو  آن نیاید و صاحب تررویج گویرد کره    زآمیخته ضماد ساانجیر طبیخ

این قلیل الحرراره     هرثد  ست و کاا اعالجش قریب از انست االضمدداسباب و اعراض جمودوم در ثد  قریب از جمود لبن 

نافع ست گرم مکرر  بآباشد و تمریخ به روغن بنفشه و تضمید بسلیق مطبوخ مخبص به روغن گل و خزنان و شیرج و تنطیل ب

که برا  حفظ بدنی بصغرومنع او از عظم می آیند عالج کنند و به قول بعض متأخرین اگر خون در    هو عالج امتداد ثد  بادوی

تخم کاهو هفت ماشه شرربت نیلروفر سرکنجبین سراده        هشیر   ههریم نه ماشکاسنی و خیارین    هپستان بست گردد شیر

 .داخل کرده و نوشانند و اول فصد صافن کنند

 

 اورام ثد  و اوجا  ثدوه

و یا مرکب  دمو بدانم آماس پستان مانند اورام دیگر اعضا از اخالط اربعه وریح و مائیست عارض می شود در اکثر ورم پستان 

س آن باشد ورم حاد بود و اگر بود و لممی باشد پس مالحظه نمایند اگر با تپ و تمدد و حمرت پستان و حرارت ماز دم و بلغم 

ست که در اورام علل خواهد آمد جمائاگر با قلت در دو عدم تپ و سرخی باشد درم بار بود بالجمله عالج این اورام حسب سبب 

 .می گرددو آنچه برا  اقسام این مخصوص ست درینجا مسطور 

 عالج ورم حاد پستان

و شربت  الثعلب عنبدوانه و عرق شاهتره و عرق مغز تخم هن   هعناب و شیر   هو تبرید از لعاب بهدانه و شیر باسلیقبعد فصد 

ضماد نماینرد و   الثعلب عنب بآبضض مکی هریم چهار ماشه ح الثعلب عنبنیلوفر و خاکشی و شرب ماء الشعیره گیر در سوت 

آرد  بود و یا در ابتردا  دهندو  پستان سود و بر پستان نهند از برا  ورم وماز فصد و زلو اسپغول در سکنجبین و آب بپزن اگر بعد

بجوشانند و با قدر  گل سرخ  الثعلب عنبسرشته ضماد کنند و یا اسپغول را در سرکه و آب  باقال سکنجبین روغن گاو و درهم

بیخته به روغرن گرل چررب کررده در     مساو  کوفته  الثعلب عنبعدس آرد باقال گل سرخ  سائیده ضماد نمایند و یا آرد جو آرد

و روغرن گرل    الثعلرب  عنرب  بآبه سرشته نیمگرم بر پارچه طال ساخته بر ثار  گاارند و برا  ورم ملتهب مغز نان جوار  سرک

نفشه بطریق قیروطری  روغن گل یا روغن ب آمیخته ضماد نمایند و یا موم سفید شسته لعاب خطمی لعاب بهدانه لعاب اسپغول با

با هم مخلوط ساخته نفع مابین و بارد و  الثعلب عنبوضع ملتهب نهند و طال  سرکه انگور  با روغن گل و آب طیار ساخته برم
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وغن گل و قدر  یا مغز نان کما  مغز نان خمیر  هریم شش ماشه در شیر گاو چهار توله پخته از رو  بیضه مرغ یم عدد ر

هر واحد یم توله با روغن گل و  الثعلب عنبنمایند که دافع عدم و سوزش است و یا آرد باقال گل بنفشه  عفران آمیخته ضمادز

  بیضره سرشرته ضرماد    از زرد کشنیزیا سیب و آب  الثعلب عنب بآبسرکه ضماد کنند و یا آرد جو آرد عدس آرد باقال مساو  

وبرات در پسرتان   مرین تارط کوفته و روغن گل آمیخته ضماد نمایند و برا  تلی الثعلب عنببهر رو  عدس و برگ  ایضانمایند و 

برگ جناز  برگ خطمی در آب جروش داده صراف نمروده     الثعلب عنبمنعقد و منجمد نگرد گل نیلوفر گل بنفشه گل خطمی 

نمایند و به قول انطاکی که در  فطول کنند و یا برنج و دال مونگ که بهند  کچر  گویند هر دو در آب پخته از آب آن نطول

بعد فصد سرکه  ایضاوحی العالم نافع و  کشنیز بآبدر بعض شحوم و سرکه سرشته و طال  ورم عارض و به آرد باقال وجود حلبه

آمیخته در مثانه انداخته تکمید نمایند و روغن گل یم توله سکنجبین ساده دو توله آن باقال یم نیم نیمگرم بر ابر بآبو نمم 

با روغن گل تا سه روز نیز نافع بعرد از   الثعلب عنبتوله آمیخته ضماد کنند و ضماد سبوس اسپغول با سرکه و گالب و کاابرگ 

آن اقاقیا و آرد باقال و صندلین و مکوه هریم سه ماشه ضماد کنند تا به سرطانیست نه انجامد و اگر تحلیل نشود مسهل دهند 

ت سرابقه حلبره و اکلیرل    یدورم با ضماد در ور  و نطول ملینرا تنها فطول کنند و در وقت تز پس اگر اندکی باقی ماند به گالب

تازه و روغن گل  الثعلب عنب بآبگل خطمی گل نیلوفر اسپغول کوفته بیخته مغز نان  جوالملم و بابونه مخلوط سازند و یا آرد 

شور پخته بر با ده ضماد کنند و یا عدس در آب دریا  پخته مخلوط کرده نیمگرم ضماد نمایند و یا حضض بدور از زعفران سو

خطمی بنفشه هریم پنج ماشه و روغن گل طال کنند و یا بابونه اکلیل الملم گل  الثعلب عنب بآببندند و یا  برگ کرنب کوفته

و صربر رسروت    زرد   هکاسنی و گالب طال سازند و یا گیر و پوسرت هلیلر   بآبآرد نخود هریم ده ماشه کوفته بیخته  آرد جو

تازه ضماد کنند و در وقت انتها جلرد و اکلیرل    الثعلب عنب بآبمونگ آرد باقال  زرد صبر آرد جو ارد   هزنجبیل و یا پوست هلیل

کوفته بیخته روغن گل  الثعلب عنبکتان استعمال نمایند و یا گل خطمی بزرالملم و بابونه صرف برا  تحلیل و دیگر محالت 

آمیخته طال کنند الملم کنجد باریم بسایند و بقیروطی موم سفید و روغن گل  و یا تخم کتان بابونه اکلیل آمیخته ضماد نمایند

تمرهند  مرز بخوش آرد جو حلبه گل خطمی تخم مرد هریم شش ماشه اکلیل الملم چهار ماشه آرد باقال نه  و یا بابونه است

ماد نمایند که در انتها معمول است و چون علیه بزر کتان اسرته تمرر   ماشه به شیر گاو چهار توله پخته روغن گل داخل کرده ض

   هبیضر    ههند  مقشر گل خطمی آرد جوهر یم شش ماشه انجیر زرد چومار عدد دو شیر گاو نیم پا و مثل مرهم پخته زرد

کره گراهی بره     بدانندزد و مرغ روغن گل داخل کرده ضماد کنند اگر ماده کم باشد تحلیل کند و اگر زیاده بود نضج و نفجر سا

سبب انجماد شیر در پستان ورم گرم پیارامی شود و آن از سرخی و درد و سختی و انتفاخ پستان معلوم می شود در این صورت 

 کشرنیز  بآبباید که پارچه به گالب و سرکه تر کرده بر پستان نهند و چون گرم شود تجدید نمایند و از آرد جو آرد باقال مغاث 



536 

 

خرفه سبز و زرده بیضه مرغ ضماد کنند و اگر خراطین یا سراطین زنده را بکوبند و بر پستان به بندند در تحلیرل ورم   سبز و آب

پستان و گداختن شیر بسته فائده عجیب کند و مجرب ست و یا کاهو در سرکه سائیده ضماد نمایند و یرا اکلیرل الملرم و     رحا

ترازه دو تولره    الثعلرب  عنرب  بآبونگ آرد باقال هریم شش ماشه مایند و یا آرد سبز سائیده ضماد نم الثعلب عنبرسوب در آب 

نیمگرم آمیخته نطول سازند  بآبمرغ و روغن گل می افزایند و قدر  سرکه    هتازه و زرده بیض کشنیزضماد کنند و گاهی آب 

خیارین شش ماشه شرربت     هده شیرشش توله اندکی نمو الثعلب عنبشاهتره شش توله عرق بعرق  و اگر خاکشی دیدار ماشه

س مقشر تخم کاهو آرد جوگل سرخ گل ارمنی سائیده و روغن گرل و سرد کره    وله داخل کرده بدهند و آرد باقالعدبنفشه دو ت

آمیخته ضماد کنند ورم را که به سبب زیاد  تکثیر باشد دور نماید و وقت انتها و سکون حرارت و وجع محرالت سرابقه ضرماد    

ابونه گل بنفشه اکلیل الملم سائیده در روغن گل و سوم گداخته اند آمیزند و ضماد کننده و یا برگ پودینره و بررگ   نمایند با ب

بنفشره   الثعلرب  عنرب به سرکه و روغن گل پخته ضماد نمایند و وقت انحطاط بابونره قیصروم تمرام اکلیرل الملرم       الثعلب عنب

د بیدسترمی افزایند و اگر ماده تحلیل نپرایرد و جمرع گرردد عرالج     جیه نطول سازند و بعضی مثبت جلسه جوشانیده صاف کرد

همان جانب ضماد  که در جمرود لربن    باسلیقپستان و اگر ورم به سبب کوفتگی پستان حادث شود در ابتدا بعد فصد    هدبیل

در روز  هفت هشت بارویا  برا  رض ثد  ماکور شد بعمل آرند و از آب نیمگرم تنطیل نمایند و شانه رویا بستگی بران کشنده

از آرد باقال و جو مقشر هریم یم نیم توله و مونگ مقشر و توله در شیر بز ضما کننده و یا برگ انار برتابه پخته نیمگرم بندند 

مالیرده و صراف نمروده     الثعلرب  عنرب و بعد زمانه ابتدا هرچه مناسب وقت تزید و انتها  ورم دست بعمل آرند و گلقند در عرق 

ی پاشیده نوشیدن برا  تپ و درد که از ضربه ثر  عارض شود نافع ست و کاا ضماد زرده بیضه و روغن گل و کراا آرد  خاکش

حکریم علری    اقوال اطبرا باقال در آب پخته مفید دور جمع پستان ادرار طمث و تفهمید بحلبه و بزر کتان و روغن گل نافع ست 

دوغ به قوت می کند و در وسرط  سائیده طال کنند که  الثعلب عنب بآبرگ حنا القی ب که در ابتدا  ورم پستان صندل جوزگفته 

ج دهد و چرون بشرکافد   ت باشد مرهم اشق آمیزند تا زود نضبه برگ و گل خطمی و امثال آن ضماد نمایند و اگر حاج بهرنضج

و در شرر  قرانون نوشرته کره      به برگ و گل خطمی و امثال آن ضماد نمایند هم یدمله عالج می کنند و در وسط بهرنضجبهرا

خلط این هر دو تدبیر میان این هر دو وقت برابر است واگرچه اورام ثد  باورام سائر اعضا از وجب رو  در ابتدا و تحلیل در آخر

لیکن این اورام را خصوصیتی ست و آن این است که رواد  آن واجب است که با ملطفات باشند و سبب ایرن اسرتعداد ورثرد     

سبب سخاعت جرم او سهل است و از اینجاسرت کره   حرارت او تحلل اجزا  لطیف خون بقاد دم ست بنابرآنکه باوجود برا  انع

وادعات عالج کنند و به آن اندک عطفات آمیزند و این مثل تکمیرد بره   ند که در ابتدا  ورم خارپستان برشیخ و غیره می نویس

کوفته بره روغرن گرل     الثعلب عنبآرد باقال به سکنجبین و یا برگ ع آب گرم ست یا ضماد اندک روغن گل و مسرکه    خم 
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که در باب امتداد و جمودم گاشت عالج کنند و این طرال     هآمیخته و چون از ابتدا اندک تجاوز کند یعنی بعد سه روز با ضمد

در آخر نان خشکار کوفته و  ایضاشیرین طال نمایند و  بآببسیار نیکوست آرد باقال اکلیل الملم سائیده در روغن کنجد آمیخته 

طال   ایضابیضه آمیخته ضماد نمایند و    هآرد جو و باقال و حلبه و خطمی هر واحد پنج جزو زعفران دو جز هر سه جزء و بزرد

بود پس حیلره کننرد در    الجنب ذاتبزر کتان سائیده به سرکه نافع ست و بسیار باشد که  بورم ثد  منخل گردد و موضع خوف 

ه ببزر قطونا این ورم را جمع نمایند و بر سر ورم نهند سوا  حوالی آن و حروالی اسرفل اورواد  نهنرد و در ابرتال  و جمرع      آنک

تکمید نکنند که رقیق تحلیل شود و غلیظ باقی ماند و آن خطاست و چون سرپستان درد کند فصد نمائید و بره مثرل صرندل و    

دوث سرطان اولی بسته و ازین حلمه به سبب فلت رطوبت او برا  ح هاا گفته اند کهاقاقیا طال کنند تا سرطان حادث نگردد و ل

و ران مبادرت نمایند به استفراغ ماده و تقویت جرم آن تاتورم قبول نکند و بدان سبب  در ابتدا  حدوث و جع جهت می یابد که

آرد خشکار و تخم کتان ضرماد کننرده حکمیرد     گوید که چون شیر در پستان به بندد و ورم کند به بولسمستعد سرطان نگردد 

 صراحب کامرل  گرم مفیدست و پستان را بر بخار آب گرم داشتن خاصه که در آن ادویه مجلله پخته باشند فائده تمام دارد  بآب

گوید که گاهی ورم جابر به سبب تجبن لین در پستان عارض می شود و عالجش این است که اسفنج در آب گرم ممرزوج بره   

بره  حلارد  نان سوده و روغن گل و زرده بیضه آمیخته ضماد نمایند و یرا آرد براقال آرد جرو و    ایضااندک تر کرده بنهند و  سرکه

به مغز  ایضابیضه و روغن کنجد آمیخته ضماد نمایند و    هخطمی هر واحد یم جزو و زعفران و هر واحد نیم جزو سائیده بزرد

در آبی که حلبه و اکلیل الملم و بزر کتران جوشرانیده باشرند     ایضامگرم ضماد کنند و وده زیت آمیخته نینان خشکار در آب س

مغاث که سابق ماکور شد بعمل آرند و چون حدت ساکن  و لهیب شدید باشد ضماداسفنج تر کرده گرم نهند و اگر حرارت قو  

ن بابونه و اکلیل الملم جوشانیده باشند خروب  اون کرده قبضه آبی که در آم در روغن بنفشه گداخته بازرده  بیضه در هشود مو

گویرد کره    سروید  دبیله پستان مسطور شوند بکار بردند  دکه در گرد اضمد حل نموده ضماد نمایند و اگر امرور مود  به جمع

ضماد بزرالبنج سفید سائیده به شراب ریحانی سرشته در تحلیل ورم حارثد  مجرب من اسرت و کراا شرجره ایری مالرم کره       

شرته بسرته و کراا      قطعه قطعه کرده و در راف ست عجیب و مجربست و تعلیق قرصعنه و کاا بیخ غبادوف به صابون القمعر

پخته قبل از تولد بچره ضرماد    بآبنافع و اگر سماق باریم سائیده  دیل دروست و شاه بلوط اکالً و ضماًیاقوت هرثد  دارم مز

رصراص بره      ه  ورم حارثد  ضماد برگ پنج سفید و یا روغن گل در صرالی کنند بعد تولد آن ورم پستان عارض نشود و برا

آن حل کرده تا سیاه شود و یا قشار کند رو روغن گل وطین قیمولیا و یا گل شاموس به روغرن گرل آمیختره و یرا آرد        هدست

میخته و یا سفر جل مشرو  و  مطبوخ و یا گل مختوم به گالب آ رگ خالف و یا عدس و پوست انار و زردروباقال بسویق و یا ب

ه سرشته و کاا انفحه جد  سوده ن لبن بعد نفاس ضماد برگ بیدا خبر سائیده به سرکآن و برا  ورم عارض از تجب   هاریا عص
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عسل و مرآمیخته و کاا نخود سیاه مدقوق مطبوخ و کاا آرد کرسنه و آرد جو و آرد گندم و کاا طلق محلول و کاا روغرن گرل   ب

عنصل و رزیت خوشبو بریان کرده و کراا   گاو به روغن گل آمیخته و کاا پیاز د  بیضه آمیخته و کاا سرگین مادهسفید  و زر

یق و کاا آرد باقال و آرد جو مطبوخ و کاا تخم خطمی و یا برگ آن تنها یا سوبه آرد باقال پخته و کاا آب کرفس برگ پودینه ب

ر بح بآبمامیین و کاا بیخ خنثی به درو  شراب به لخته و کاا عدس مطبوخ به شراب پخته و کاا چرک بدن مصارعین و یا ح

راب پخته هر واحد و برگ کونب و کاا عدس مقشر با نان سوده و کاا بیخ خطمی کوفته در عسل پخته و کااسبوس گندم در ش

یر و هر واحد یم ماشه سائیده بسی افیون گن رم پستان مکوه گل خیر و گو کهرونرمی نویسند که برا  و هنداطبا  نافع ست 

نیمگرم ضماد نمایند و یا برگ گل عباسی و برگ مکوه سائیده ضماد نمایند و نر برگ نیم و برگ بکاین تکمید کردن و بسرتن  

سرشرته ضرماد    بآبدول م بستن مفید و اگر در شیرو  گل پننافع و کاا برگ شیشم جوش داده ورم را شوئیدن و برگ ها  گر

ارند که خشم نگردد چون بخشکی گراید و دیگر رقیق بران طال نمایند به فضله تعالی همه درد دفع و ورم تهنیله کنند و نظر د

ور  و سرکه آمیخته ضرماد نماینرد اگرر در روز  نفرع رو دهرد      برگ میسبعرق  تحلیل خواهد شد و اگر ورم جمع شود آرد جو

 .ماد نمایند که زود دفع درد و ورم می نمایدهمچنان بکار برند ورنه آب برگ مکوه سبز نطوخ ساخته ض

 

 عالج ورم ثد  بارد بلغمی

برگ کرنب و انار و کوه هریم سره تولره در شربانه روز  هفرت      الطیب سنبلاز مطبوخ گل بابونه اشنه اکلیل مکوه  اول نطول

مسرهل بلغرم مکررر دهنرد و      هشت کرت بعمل آرند و از تخم کرفس و بابونه و اکلیل و مکوه هریم هفت ماشه ضماد کنند و

کرفس و یا برگ خرو  و یرا   بآببادیان یا  بآبتخم کرفس سائیده و یا گل بابونه تنها یا مخلوط  ایضانگاارند که پخته شود و 

ال تخرم  نمایند و ضماد چوب میده پوست کچنر  و یا کمادزیوس و یا کنجد سائیده ضماد بادرنجبویهمغز تخم آن و یا اشنه و یا 

سرابق مفیرد و      همراکور    هعراد    هت بیخ بیدانج گیرد همه برابر سائیده نیز نافع ورم باروثد  ست و دیگر اضرمد حلبه پوس

جوشانیده و بر پستان ریختن نیز مردم بارد را تحلیرل   بآب جندبیدسترنطوالت محلله بکار برند و نطول بابونه ثبت حلبه قیصوم 

قو  باشد فاریقون و ایارج بخورانند و االسکنجبین کفایت کنرد و بصررگین گراو       هدکند و به قول انطاکی در درم با رد اگر ما

 .واشق و زرد  بیضه و زعفران ضماد کنند و کاا مغز بیدابخیر و تخم کتان

 عالج صالبت ثد  و سلع وغدد و تعقد در آن

یم نیم توله زرد  بیضه برط   موم زرد دهند و قیروطی از ااگر ورم پستان مائل به صالبت شود اول فصد کنند و مسهالت سود
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دو عدد روغن بنفشه و بادام و روغن گل هریم یم نیم نوار ساخته استعمال نمایند و یا آرد باقال اکلیل الملم به روغن کنجد 

ضماد کنند و نطول ریاحین حاره نمایند و ضغرساق گاو و موم ضماد کنند و یا حلبه تخم کنان خطمی انجیرر پختره بره روغرن     

 الثعلب عنبدر درم صلب پستان بعد فصد باسلیق  ایضاسوسن و موم قیروطی ساخته ضماد نمایند و دز مولدات سودا پرهیزند و 

چهار ماشه جوشانیده و نبات یم نیم توله داخل کرده بنوشند و آرد باقال آرد جو گل  السوس اصلچهار ماشه شاهتره شش ماشه 

اد کنند یا حلبه کوفته به سرکه و روغن گل قیروطی ساخته ضم ده به روغن سوسن و پیه بزیز منقی سائیبابونه اکلیل الملم مو

سرائیده  یطوس تازه و یا بررگ خروخ   ف ضماد نمایند و یا برگ کونبه کوفته زعفران اندک اضافه نموده ضماد سازند و ضماد کما

یرا   به آرد جو یا شحم ایل و یا روغن چیز  و مروم و  گاو تنها و یا آرد کرسنه به عمل و یا پیربط   همسکه آمیخته و یا مسکب

بیضه و یا تودر  و یا آرد گندم بره شرراب    سل آمیخته و یا زهرشبعت بز روده تان سوده به عخاکستر سرطان شهر  و یا بزرک

قشیشا  سوده پخته و یا پنج خنثی به شراب پخته و یا سبوس گندم مطبوخ به شراب و یا بعرالسبه نمم و ایاشم عجل و یا مر

می گردد و درین صرورت بعرد فصرد     پستان است و بسا باشد که منجر بسر عافیت به روغن گل آمیخته هر واحد نافع صالبت

باسلیق ماءالحبن دهنده و اضمده که در مطلق سرطان گفته آید بکار برند و این در اکثر هیچ عالج به نمی گرردد و شریخ مری    

زد و در شراب تر کرده ضماد کنند و یا به قیروطی روغن بنفشره و  البت سیل کند در ابتدا بارن به صفرماید که هرگاه ورم پستا

زرده بیضه طال نمایند و اگر ورم ضلب گرددد به قیروطی موم روغن گل و قطران و ماء الکافور طال کنند و اکثر درآن زهره گاو 

و بساست که ورود  مطبوخ کهنه نفع می کند و یرا درد    داخل می نمایند و گاهی به ضماد برگ ماز و سوده عالج می کنند

سرکه طال کنند و برا  سلع و غدد آن بهترین دوا اینست که برگ شفتالو  تر و برگ سداب طب هر دو سائیده ضماد نمایند و 

گفته  لمصاحب کاو م آن بیرون آرند ز ادویه تخلیل نگردد بشکافند و شحاگر صالبت بقیه تعقد وقت بلوغ یا حادث بعد از آن ا

نثیین نمایند و بقرراط گفتره کره گراهی در     الجش به عالج اورام صلب حادث و در اکه هرگاه ورثد  ورم صلب عارض گردد ع

شود و بعض میپستان وقت حمل صالبت عارض می شود و آن داللت کند بر اوجا  که حاطه را در زانو و سرین و چشم عارض 

   هبعد مدتی قریب به مقدار بیضبت غدد  ورثد  به قدر کنار یا کم ارزان پیدا می شود و متأخرین می نویسند که گاهی صال

یم کرده آماده انفجار می شود بایرد  رده ازین رسیده التهاب و سرخی رنگ و درد با ضربان در آن ظاهر می گردد و آخرزیا ط یاب

خشم نه ماشه صندل سرخ  کشنیزفصد باسلیق هم نمایند و  که بزود  تمام زنو چسبانند و خون مکرر برآرند و اگر مانعی نبود

کوه سبز و آب برگ پالرم آب  مچهار ماشه صندل سفید چهار ماشه کافور یم نیم ماشه در آب برگ کاسنی سبز و آب برگ و 

اند اگرر قبرل از   دارد و صالبت را به تحلیل می رسباشند که ماده را از نفنج باز میسبز آب برگ خرفه سائیده ضماد کرده  کشنیز

ظهور سرخی و درد به استعمال آرند حاجت فصد وز لو نمی افتد و مکرر به تجربه رسیده و بهر تعیین تعقد استعمال قیروطیات و 
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شحومات و مرهم داخلیون مفید بود و در اکثر اول فصد باسلیق کفایت کند و مغزنان خمیر  به روغن گل چرب نمروده بسرتن   

و کالم مصطکی چهار ماشه بز رو  بیضه در روغن گل یم توله و یاریوند خطائی فقط و یا آرد گرسنه جلد به تحلیل می برد 

در پوند چینی و باقال هریم هفت ماشه و روغن گل یم نیم توله و گاهی از انقطا  حیض قبل از وقت خویش و حدوث شریر  

فائده می  خیارشنبربه تجربه رسیده و مطبوخ پوست  نساال عرقبغیر از حسل تقعد پدید آید و درین حالت فصد صافن و مابض و 

 .سر طفل حادث شود نربسی بسر که سائیده طال کردن زیل آنست   هکند و تعقد که از ضرب

  دله ثبید

اده ورم پستان جمع گردد منفجات استعمال کنند و تخم ریحان در شیر گاو پخته به بندند که نضج ماده می نماید و یرا  مهرگاه 

وم و روغن گل قیروطی ساخته ضماد کننده و دیگرر العبره   کننده با مکتان بابونه اکلیل الملم را در آب جوشانیده و صاف تخم 

ئلینه منفجه چون لعاب حلبه و خطمی و تخم کتان و انجیر کوفته ضماد نیکوست و یا گندم و بادیان و حلبره و تخرم کتران در    

کتان دو ماشه آرد جوگل خطمی هریم چهار ماشه تخم مروشش حلبه چهار ماشه بزر بنهند و یاطبیخ آبخیر آمیخته  بآباتینج 

ا تنها ضماد کنند و یا برگ نیم و یا پیاز پخته بربندند و به قول صاحب کامل اگرام ی هماشه انجیر زرد دو عدد بموم روغن آمیخت

 ایضرا سایند که مثل برهم گرردد ضرماد نماینرد و    ورم آئل به جمع مده گردد انجیر سفید لحیم با قدر  روغن زرد و آب گرم ب

عجلبیه و بزر کتان و کنجد باریم سائیده در شیر انجیر سرشته ضماد کنند و یا تمر بیرونی تخم دور کرده سوده در آب و روغن 

م گردد حتماً نمایند غنم و جزء الحمام باریم سائیده وراتینیج داخل کرده برهم زننده تا مثل مرهو بهر غم بپزند بعده میعه سائله

الرئیس نوشته که چون پستان  مدمل مثل مرهم سفیالب نهند و شیخو بعد از نفج منفجر سازند و چون از مده پاک گردد مرهم 

سرائله و پشرمم بررد و سررگین        هکتان و کنجد و بیخ سوسن وسیع یده اینست که بزرج   هورم جامع عارض گردد از ادوی را

نج مساو  بگیرند و بکوبند و به روغن کنجد و روغن خیر  و مغز ساق بقرضرماد نماینرد و اگرر خواهنرد     کبوتر و نطرون وراتی

حوض مغز ساق گاو و در انجیر خشم و مغز ساق بز   هر نسخمضیحج درین داخل کنند و اگر حاجت شکاف افتد بشکافند و د

ان گفته شد معالجه نمایند که عالج جراحرات انردام   دیگر موم ست و بعد شکاف جراحت را بدانچه درویش دهان و زب   هنسخ

 .نازک یکسان است و باقی هرچه دردبیله و مطلق خواهد آمد حسب حاجت بکار برند

 ثر    هقرو  و اکل

برر  یرا    قرو  ثد  است و خوردن بره قلره قثرا    عالج قرو  پستان مثل عالج قرو  فم و زبان نمایند و رصاص محرق نافع 

وصا حل کرده نیز نافع و صابون القاف خشم کرده سائیده بر قرو  ذر    هو دکزا نهادن روغن زیت در صالیا   هنوشیدن عصار
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در ساختن مجرب سوید  ست و گویند که نبیند عفص زرین باب منفعت عظیم دارد و به قول شیخ برا  قرو  خبیثه که لحرم  

ین یم جزو مازو خام نیم جزو و سلیخه نریم جرزو و جوزاسررو    ثد  را بخور و بگیرند نبیند قابض بست جزو در آن سماق و باف

وب سرو بگردانند تا نصف بماند مالیده صاف نموده براز برر آترش طالئرم     ده تا بست روز بعده جوش دهند و بچیم جزو نر کنن

مثل دهن و زبان  موضو  طال کنند و این روغن برا  جمیع قرو  که در اعضا  خودشه بدارند و بپرمرغ برغلیظ سازند و در شی

 .و غیره باشد نیکوست واکال را منع کند و اصال  او نماید

 ثد  و شقاق آن هحک

سرشته طال کنند بعده بطیخ کرفس نطول سازند و بر کامرل محجمره   خمر   هحادث شود انجیر را با سرکخارش که در پستان 

کنند و شقاق که بر پستان و شرکم و ران هرا  زنران    گاارند و باقی تدبیر حسب حاجت از آنچه در مکه طالق خواهد آمد اخا 

سلحفاه بحر  بسفیده بیضه سرشته نهند  دماروغن گل سرشته ضماد کنند و یا پدید آید طین قیمولیا و کندر مساو  کوفته به ر

 .و آنچه در شقاق مطلق ذکر خواهد یافت موافق احتیاج بعمل آرند

 عظم و منع او از سقوط بر صدرحفظ ثد  از 

بقا  صغر خصیصرتین     هخول حمام کم کند و کالم صبیان اگر اراد نماید که پستان او مکتبر بماند د آن   هر زنی که اراده

آنها باشد و حکیم شریف خان می نویسند که گاهی عارض می شود ثدیین راعظم و سرقوط و آن از عیروب اسرت و عالجرش     

او و مخدرات کنند و این دوا جامع است و عجیب گل قیمولیا و مازو  و مضیقات عروقمقبض  بجمیع مبردات مجمد و مجففات 

کتان مالیده ضماد سازند تا سه روز و اگر افیون و نان با سرکه ضرماد کننرد نیرز       هلبنج با سرکه بر خرقدر زیر و بزر   هسفید

رکه سرشته در هر ماه سه بار طال کردن پستان را از بزرگ شدن بازدارد و همچنین کند رودغ سوخته و آرد جو کوفته بیخته با س

م شبانه روز در آب تر نمایند روز دیگر چند جروش داده صراف نمروده چهرارم آن     ی هو برگ و یاروگل و پوست انار باریم نمود

 روغن تلخ اضافه کرده بجوشانند تا آب قانی گردد و روغن بماند قدر  بر پستان می مالیده باشند پستان را محکم سرازد و بره  

بز را لبنج بسرشند و قدر  روغن مصطکی آمیخته طال کنند  بآببگیرند سفیداب و طین قیمولیا، هر واحد دو دورم و  قول شیخ

ین گررد  زنان ست که طر    هتجرب ایضادو سیما بر پستان مسترخی نهند و مازوهر بآبکتان مغموس    هو مدام بر پستان خرق

ن به سرکه داخل کنند قو  تر گردد و یا بگیرند طین حربست درم و شوکران دو درم و عسل طال نمایند و اگر در آن افیون و نا

قبح و زنجار و    هشجربنج طال کنند و یا بگیرند بیض   هدر سرکه طال سازند و یا بگیرند گل شاموس و اقاقیا و سفیداب و بصار

ران کوفته به سرکه سرشته طال کنند و سه روز بگاارند و بزرقطونا طال نمایند و یا به حشیش شوک بآبسائله و قیمولیا و    هسی
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طراشریت و پوسرت انرار در صراص        هتخفیف کنند به اسفنج مغموس در آب و سرکه بشویند و یا بگیرند عصرار    هچون اماد

تنگ باز بآبسوخته هر واحد سه درم شب یمانی سفیداب عدس سوخته هر واحد یکدرم حلزون محرق قیسور هر واحد سه درم 

سرشته طال نمایند و یا بگیرند کمون یا پیاز سوسن و عسل و آب و سه روز بر پستان بدارند و یا بگیرند اشق و شوکران و سره  

فاه طال حروز بدارند و شوکران تنها تا نه روز و از دعاو  ماکوره درین باب این است که به خون خز برند یا دم قنفا یا خون سا

ب مسحوق مثل کحل و در هاون اسرب حل کنند تا لختی سرب سوده شود و مدام تمریخ آن نمایند و کنند یا بگیرند زیت و ش

کالم طین سرو مازوخام به عسل آمیخته طال کردن و به قول هبه اهلل اسفیداج و گل قیهولیا هر واحد دو درم شوکران یکدرم 

برار تنرگ سرشرته ضرماد      بآبپنج یا  بآبرم همه را سائیده افیون نیم درم اقاقیا سه ورم پوست انار پنج درم درس سوخته دو د

حچرسن محکوک در سرکه و آب همرین اثرر دارد و اگرر     نمایند که از تزید و عظم بازدارد و به قول حکیم شریف خان طال به

طرال نماینرد   شوکران و بنج و لعاب بزر قطونا و مرد و سنگ و سفید آب و افیون در سرکه سائیده قرص سازند و عند الحاجرت  

پستان و خصیصه را از بزرگ شدن بازدارد و احتالم و طمث ورستن مو  را نیز منع کند و یا شب یمانی و روغن گل طال کنند 

سرو بشویند بولس گوید که گاهی پستان مردان هنگام احتالم مثل پستان زنران مفتضرخ    بآبو باید که طال تمام روز بدارند و 

سامعه باشد بیرون آرند آنگاه بدوزند پس به مرراهم مدملره مثرل       هشکافند و آنچه در آن مثل مادشود درین حالت پستان را ب

سرشته ضرماد کننرد و    بآبسیاه بسانید و    همرهم خل و مرهم سفیداب عالج کنند و به قول صاحب خالصه و ذکائی اگر زیر

ا سه روز نگشایند و بعد از آن وا کنند محافظت پستان کند و به سرکه تر کرد و به ران گاارند و سینه بند محکم بندند ت   هخرق

بزرگ فاعش و سست شدن ندهد و اگر آرد جو و پوست انار کزماج باریم سائیده و با سرکه آمیخته طال کنند در هر ماه بعد از 

که سرشته و کاا صببین حیض سه روز متواتر در شب و روز دو سه مرتبه حافظ از استرخا  آن بود و طال  گل خراسانی به سر

 برآب و کاا مازو چهار درم افیون نیمدرم و کاا و در  محرق اقاقیا شب طراشیت سوده به گالب سرشته و کاا مازوباریم سوده 

قول خوب پخته بر برف سرد کرده و کاا ایرساسائیده به عسل سرشته و کاا خون خفاش گاه گاه مانع پستان از عظم است و به 

بیخ کتانی بزرگ بیخ کبابی خرد پوست انار بیخ کندور  مواسر  خام برابر باریم سائیده ضماد نماینرد پسرتان   اگر  اطبا  هند

  هکرم گجائی که در ایام بارش می باشد چهل عدد در نمم انداخته در ظرف نگاه دارند که جملر  ایضاغلطیده را سخت نماید و 

 برآب سرها  نازک ریش درخت برکه زرد و سررخ باشرد خشرم نمروده      م ذات شود و با گل متانی آمیخته ضماد نمایند کاای

سائیده و ضماد سازند و یا گیاه سجالود بیخ اسکندر هر روز سائیده بر پستان طال کنند و اگر انبه خرد کره برابرر نخرود باشرد و     

ماکور در نیم    هدام از ادویروببول و مغز تخم تمر هند  و پوست انار همه را در سایه خشم ساخته باریم سائیده دو خپهلی 

پا و روغن گاو و نیم پا و شکر حلوا ساخته بخورند همچنین تا چهل روز به عمل آرند مثل پستان چهارده ساله گردد و اگر ماز و 
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سبز و شکر سرخ عوض تخم تمرهند  و پوست انار داخل کرده مساو  کوفته بیخته سرفوف سرازند یرم دام بخورنرد بررا       

 .ء بخصوص پستان نافع بوداستحکام اعضا

 تعظیم ثد  صغیر

اگر پیه گاومیش و پیه فیل مساو  بگاارند و مخلوط ساخته هر روز قدر  شیر گرم بمالند در پستان که به غایت خرد بود عظم 

رابرر  سندمهی کوهره اسرکندر ب   ایضاپدید آرد و خراطین یا حلق به روغن کنجد سائیده ضماد کردن نیز پستان را بزرگ سازد و 

گج مپیرل بریچ عروض سرندهی اسرت و      دیگر   هآمدن پستان است و در نسخالیدن و برمباریم سائیده طال کنند که معین بر 

 .نوشته که برابر سوده با مسکه گاو طال نمایند

 امراض معده

طرور نرزول   معده و درد معده و ضعف معده و ضعف هضم و فساد و هضم و تخمه ب سوءمزاجو آن چهل و دو مرض است یعنی 

طعام از معده و سرعت آن در بیضه و ضعف اشتها و فساد اشتها و شهوت کلبی وجو  بقر  و جو  مغشری و عطرش مفررط و    

و غثیان و قی الدم  وب و تمطی و احتباس جشاوقی و تهو و تنا و  و بثور معده و نفخ معده و جشاءاورام معده و دبیله معده و قر

ده معده و استرفا  مع   هت معده و حکو اختالج معده و وحج الفواد و حرقب معده و کرب معده و جهودوم و لبن و فواق و انقال

 سوءمزاجبدانگاه عارض می شود معاالم امراض  اکنون معده و فرق معده   هغر معده و ضربو تشنج معده و جسادت معده و تص

لغمی زجاجی یا رقیق ساکن یاذ  غلیان یا حامض یا مالح ساذج مفرد و یا مرکب و یا ماد  و مومی و یا اصناف صفراو  و یا ب

و یا ماد  سوداو  حامض و عفص و گاه عارض میشود آنرا اورام و قرو  و تفرق اتصال و مانند آن از اسباب براطنی و اسرباب   

حد  رسد کره  خارجی مثل صدمه و ضربه و گاهی احتمال انخراق می کند و فی الحال قتل نمی نماید و چون تفرق اتصال به 

جرم معده را بشکافد صاحب آن بمیرد و بقراط گفته هرکه معده او منخرق گردد هالک شود و گاه عارض میشرود آنررا تهلهرل    

ماننرد آنکره بسریار     یشود آنرا از امراض خلقت در مقدارعارض م گاهتکاثف و    هنسج در لیف آن و گاه عارض میشود آنرا معد

ونت کره شردید المالسرت مرزاق     شکل مثل آنکه شدید االستداره شود و از امراض مالست و خشکبریا صغیر گردد و از امراض 

یراف آن و سرد   عرارض میشرود سردد فیمرابین ال     گاهاز آفات وضع او که مثالً وضع او شدید البروز بسو  خارج گردد و گردد و

ر مجرار   و اشرتها کرم گرردد و اگرر د    مجار  معده بسو  کبد و بسو  طحال و ذرب حادث شود اگر در مجار  کبد باشد در

معده گاه واقع می  سوءمزاجمعده ریا  و نفخ به سبب اغایه و به سبب ضعف نفس معده و طحال باشد و گاه عارض میشود و در

شود از اسباب خارجی از حرارت و برودت و غیر آن و گاه واقع می گردد از اسباب داخلی و از امراض معده آن است که هیجران  
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در آن    هماد   هز حرارت شدید یا به سبب معونت او در تجلب مواد رو  بسو  آن و یا به سبب مونت حرارت آن بر احالکند ا

متشرب غائص در جررم آن باشرد و یرا       ها مادی هماد  باشد خالی از آن اینست ک سوءمزاجبه معونت رو  غیر طبیعی و چون 

اه خلط موجود در معده متولد در آن باشد و گاهی منصب از عضرو دیگرر بره    طسقق بر جرم آن و یا مصبوب در تجویف آن و گ

سو  آن بود چنانچه از دماغ بنوازل حار یا بارد به معده ریزد و بدان سبب مزاج معده گرم یا سرد گردد و به مزاج آنکه بسو  او 

ن در بعضی کسان باشد که رگ بزرگ از اخالط صفراو  میریزد و ای   هنازل شود میل کند و همچنین گاهی بسو  آن از زمر

مراره بسو  معده آنها آید عوض رگی که در اکثر مردم از مراده بسو  امعامی آید پس به سوت معده ریرزد آنچره انصرباب آن    

بسو  امعا واجب بود و چون ماده طول کند مالح و ماد آنان در معده قرو  پیدا کند و یا روتفه مالست و زلرق احرداث نمایرد و    

بساست که تأثیر او بسو  اول امعا آنچه متصل اوست متاد  گردد و اما افساد اومر شهوت و مضرمم را اول شرجرت و گراهی    

بسو  آن سوء از طحال میریزد و اکثر بسو  آن صفرا از کبد منصب می شود و گاهی اعانت این می کند از اسبابی که در معده 

آن و بساست که سبب در آن غضب یا غم یا انضرحال نفسرانی مری       هت دافعباشد مثل وجع شدید و تأخیر طعام و ضعف قو

باشد آنچه تحریم ماه و انصباب مواد بسو  معده می نماید و لا  ملوث کند که بدون قی زائل نگردد گاهی بسرو  آن مثرل   

هی بسو  آن سودا نیز این محرکات خصوصاً گرسنگی افالط صدید  میریزد السیما چون درین خود  قرو  باشد و معالم گا

منصب می گردد و سبب در انصیاب سودا بسو  آن کثرت سوداست و ضعف معده و سبب انصباب خون بسو  آن کثرت دم و 

هیجان او در عضو اشرف از آن مجاور آن باشد یا در جانب آن مثل جگر و یا فوق آن مثل دماغ چون از آن دم بسرو  حلرق و   

معده امانت بر قبول جمیع مرواد منصرب بسرو  آن مری نمایرد و از         هردد و ضعف قوت دافعمر  بریزد و بسو  معده نافا گ

اسباب قویه در انصباب دم بسو  آن و به طرف غیر آن احتباس دم سیال از حیض یا خون بواسریر یرا ذرب یرا تررک ریاضرت      

ل دم دفع می گرردد و بداننرد کره ضرعف     ا قطع عضوست که احتیاج می افتد به دفع آن از طریق معده و بقی و اسهای همستفرغ

افته می شود و یا در آن متولد می گردد از اخالط آن بلغم ی همعده سبب قو  است در انصباب ماده بسو  آن و اکثر آنچه در معد

است و سبب درین آنست که کیلوس قریب الطبع از بلغم است و و  چون منهضجم نشود به هضم تام خرون و صرفرا و سرودا    

 بسو  معده در غالب احوال عمفرا بررا   ایضاشود و  رور بلغم زیاده در معده متولد میدد و عند قصور هضم معد  بالضنمی گر

دهد نمیریزد پس آنچه از بلغم در آن متولد می شود مجتمع می باشند امرا صرفرا در بعرض     غسل آن مانند آنکه امعاء غسل می

میریزد باوجود آنکه صفرا در معده حار متولد می شود چون غاا قابل استحاله بره  معده پیدا می شود و در اکثر بسو  آن از کبد 

دابیر سرعت بسو  دخانیت مالقی گردد و گاه عارض می شود معده را در خلقت و یا به سبب طول امراض و اوجرا  و سروء تر   

   هجمیع احوال او میشود و در معالجر ود  به ضعف در النسج  سخیف القوام رقیق امجلد میگردد و این م  آنکه جرم او متهلهل
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رجی باد  و داخلی غیر باد  سابق ه اسباب امراض ماکوره او اسباب خاامراض معده و هم اسباب آن احتیاج به گفت می افتد و

و واصل است و مخصوص بدان اغایه است به نوعی که مقتضی شود هضم باشد و اگرچه معده بر صحیح تر احوال بود یا بسیار 

در فصل  اردمعتاد استعانت ب   هباشد حتی که معده صحیح مود  نجافت و ضمور گردد و یا کثرت استعمال ادویه که معد اندک

خود گردد و یا تعب کثیر به قی و اسهال و خصوصاً قی که محتاج به حرکت خیف غیر طبیعی اوست پس تخلخل نسج لیرف او  

مضعف به افراط  سوءمزاجتعد تباذ  و تالم از هر اونی سبب ست و هر شدید الحن مس   هو تهلهل نسج آن عارض شود و معد

   هسربب غلبر  سکه ب در فعل نقصان پیدا می کند حتی که حرارت ساذج اکثر سبب زلق معده می گردد و بنابر احداث ضعف ما

که  آفاتین میگردد و رطوبت سرخیه حادثه از کثرت شرب آب و مرطبات در طبائع حاره و حرارت بماده صفراو  بیشتر سبب ا

در افعال سعده حادث می شود یا در قوت مشهیه و جاذبه افتد به طور  که اشتها اصال نشود و یا اشتها قلیل گردد و یرا بسریار   

کثرت پایرد و یا شهوت فاسد شود و این یا به سبب غاا باشد و یا به سبب آب و یا در قوت ماسرکه کره امسراک او شردید یرا      

شود و غراا  ردد پس طعام را به سرعت متفرق گرداند و یا در قوت باضمه که هضم او باطل یا ضعیف یا فاسد ضعیف یا باطل گ

ران بسو  طریقه طبیعیه و یا بسو  فوق اشتداد نماید و ازد و یا در قوت دافعه که فعل اودت مستحیل سرا به دخانیات یا حموض

ر معده طول کند و بطی گردد از آن تبخیر هولم محرک اخالط عرارض  که مکث او د فع او ضعیف یا باطل گردد و هر شییا د

شود و مثل فوا که منجر  نیست بنا به کثرت رطوبت آنها و گاه ارجا  ممدوه و مااعه و غیر آن به معده حادث شود و گاه تابع 

و یا بطالن آن یا فساد آن یا ضعف این همه قو  یا به معض اوطفو طعام و بطور انحداد ادیا سرجهت انحدار او و ضعف هضم ا

سقوط شهوت یا شهوت کلبی یا شهوت فاسد می باشد و تابع این قراقر و جشا و نفخ و لا  و غیر آن می باشد و بساسرت کره   

آنچه حادث می شود ازینها مود  می گردد بسو  مشارکت میان اعضا  دیگر خصوصاً دماغ بره شررکت فیمرابین هرر دو بره      

تشنج یا مالیخولیا حادث گردد و یا در بصر ضرر واقع شود و بسیار باشد که خیال کند پیش چشم کره  عصب کبیر پس صر  یا 

پشه و نسج عنکبوت ودخان و ضباب ست و اکثر قلب مشارک معده می گردد و غشی حادث می شود یا به سبب شدت وجرع و  

ا مستحیل به سمیت و اگر مراده از احرداث غشری    خصوصاً در اورام عظیمه آن و یا به سبب کیفیت مفرط در حرارت و برودت ی

 ضعیف باشد 

محق و کرب و تناوب و قشعریره حادث کند و مثل اینهاست کسانی که در حق آنهرا بقرراط گفتره کره شررب شرراب ممرزوج        

و بره   معده مستعد میشود گاه بالمناصفه ایشان راحت می بخشد و این بنابر آن است که در آن تنقیه و غسل مع تقویت است و

دتی غضرب و صروم و غرم و    ر  و تشنج گردد و این انسان را اصنفعال از سبب اندک و این مود  بسبب شدت حس او به مبرا

سبب شدت حس م معده او منصب می گردد از آن ب  بسو  فد و چون بدان سبب خلط مراد  االذسبب محرک افالط ایاا ده
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دماغ به فم معده او واقع می شود و این انسان را عارض مری گرردد ماننرد     او ایاا می یابد و صر  و غشی و تشنج به مشارکت

 آنکه به سبب ضعف و فم معده عارض می شود که چون تخمه کند یا افراط به شرب شراب یا جما  نماید تشنج و صر  افتد و

کره  نسبات طول به هم رساند تا آنگار  خالصی می یابند و بساست که اعتال  کثیر ایشان را بیشتر مثل اینها به قی کراثی وز

کره  بداننرد  اگر قی کنند بیدار شوند و بساست که این سبب وقو  در مالیخولیا  مراقی و در افکار و اعالم فاسرد مری گرردد و    

رویه در خلقت این است  شوند و از آفاتسج لیف آن و عسر تدارک و حالج میامراض معده چون طول کنند ستاد  به تهلهل ن

و کمرونی و ماننرد آن بره     فی این نوازل مثل فالفلی و فوتنجیحدوث نوازل باشد و معده حار بود و امتحال منمهیا ب که سربارد

حرارت ننماید و انصباب مواد و نزول نوازل از دماغ به سو  معده کثرت پایرد و در آن باقی مانرد ترا آنکره       هسبب خوف غلب

جامع الصناعه گفته که امراض معده بعضی در فم آن حرادث   مولف یر آن نماید ومعده را ضعیف کند و تطهل نسج الیاف او و غ

گردند و بعضی در قعر آن افتند اما آنچه در فم آن حادث شوند صعب شدید باشند مبر آنکه در عضو ذکی الحرس انردازد و فری    

و مشرارکت اوهرر دمراغ را در     سبب الم شدیدمی یا بدعتی که گاهی مود  به هالکت می شوند به سبب مجاورت او بره قلرب  

امراض عارض به فم معده بعضی از آن عام بدان و بسائر اعضا می باشند و بعضی از آن مشترک در آن و دیگر اعضا مثل دماغ 

و قلب می باشند اما مشارکت او دماغ را مثل ارق و ذباب عقل در حمیات و وسواس و تشنج و اعالم رویه و صر  و سبات ست 

ر کتاب حیله البر ذکر نموده که دیدم شخصی را که به آن در تپ دفعه در تشنج بغیر ظهور عالمات تشرنج در آن  و جالینوس د

رویره مری      هعارض شد بعد از آن او را قی صفراو  عارض گردید و آن تشنج از آن فوراً زائل شده کسانی را که اکثار از اغای

کنند آنچه در معده ایشان باشد زائل مری گردنرد و امرا    وند و چون قی مییرقان عارض می ش کنند اعراض رو  مانند حمیات و

اشرتها و   غشی و خفقان و غیر آن است و بعضی از آن خاص بره فرم معرده بروده و آن فسراد        همشارکت اومر قلب را به منزل

 .بولیموس ورجع الفواد و ملفو  طعام بر فم معده و عطش استشهوت کلبی و بطالن اشتها معروف ب

 ذکر وجوه استدالل بر احوال معده

کنند آن از احوال طعام در احتمال معرده آنررا و عردم    از این استدالل بر احوال معده میبدان که به قول شیخ الرئیس امور  که 

دفع امروز معده و از شهوت طعام و شهوت شراب و از حرکات اضطرابات آن مثل خفقان معد  و فواق از هضم او احتمال آن و

وریح نازلره   و جفاف و خشونت و مالست او و از آنچه خارج می شود از معده به قی و بداز بلتز حال دهان و زبان در طعم وو ا

 ورنگ چهره و از اوجا  و آالم معده  و ازبصورت یا غیر صورت وریح صاعده که آن آروغ است و ریح محتبسه که آن قراقرست 

ذ  او از مطبوعات و مشروبات و ادویه باشد و از احوال مشارکت آن به اعضائی دیگر از حس معده و از جهت آنچه موافق یا مو

اما استدالل از احتمال طعام و عدم احتمال او اینست که اگر معده احتمال نکند مگر کمتر از معتراد کره عرادت آن شرخص بره      
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عف امتال  بدن از رطوبرات باشرد کره از    خوردن آنقدر جار  است در معده ضاف باشد به سببی از اسباب ضعف خواه منشاء ض

از طریق هضم  استداللخوردن مقدار معتدل مستثنی بود و یا امر دیگر غیر این باشد و اگر احتمال کند قوت آن باقی بود و اما 

خرانی یرا   دشراد طعرم   و ثقل در معده و قره قرونفخ و جگردد و عقب ا لست که چون بر طعام معده مشتمدت هضم اینپس جو

ض و فواق و اختالج و تحدد حادث نشود و مدت بقا  طعام در معده مدت معتدل باشد و نرزول او از آن در وقرت مناسرب    حام

بودند قبل او و نه بعد او و خواب مستو  باشد و انتباه خفیف سریع بود و بر چشم تهیج و در سرگردانی نباشد و اجابرت از طبرع   

فتخ گردد و این داللت می کند بر جودت التفاف معده بر طعرام و حسرن اشرتمال    سهل بود و امضل شکم قبل از تبرئه اندک م

یرد  اوبران و این داللت می کند بر قوت معده و موافقت طعام در کم و کیف و چون معده مشتمل نشود بره اشرتمال نیرم و ج   

بل از وقت واجب نازل گردد و ازشان حادث شود و طعام مدت طویل در معده و باقی ماند و یا ق شاالهضم نباشد قراتر و تواتر ج

صفرا نیست که منع به هضم کند منبع بطل یا ناقص خام زیرا که این امور از افعال برودت است و از صفرا اصرالً حرادث نمری    

حاد افراط کند تا آنکه قو  را ضعیف نماید و اما ازشان سوء آن است کره منرع    سوءمزاجشود بلکه آنرا فاسد می کند مگر آنکه 

فونت و فساد ائل تر از سود است بسو  افساد به سبب کثرت رطوبت هائی که آن مهیا به عم و افساد او معاً نماید و بلغم مهض

ت او احداث غلیان می نماید طعام را بیشتر فاسد می کند و بدانکه چرون در معرده ورم و قرحره    است و بلغم حامض که حموض

بود و اکثر آن از برودت و رطوبت باشد و بعد او حار و بعد او یا  سوءمزاجم نباشد سببش نباشد و نه در غاا فساد باشد و هضم نی

ان و بطالن او و یا به نوعی از انروا   پس استدالل از آن می کنند یا بزیادت او و یا نقص از اشتها  طعام استداللبس بود و اما 

ش و گاه بسو  ناشف و مالح و حریرف و یرا مجتمرع گرردد     بود و گاه شوق بسو  تر ند آنکه گاه عطش و شوق بسو  باردمان

تفطیع غلط ضار پس دلیل بر ضرعف معرده      هشوق بسو  حریف یا مالح یا حامض معاً از جهت آنکه اینها مشترک اند در افاد

معده قرو    بود به توسط داللت او بر کثرت فضول در آن و این وقتی باشد که چون قوا  معده به دفع این فضول وافی نبود و

اشخار و غیر آن شرود و  نائل بسو  رسومات باشد و گاهی شوق بسو  اشیا  رو  منافی طبع باشد چنانچه اشتها  انکشت و 

ذوق صحیح باشد اثر نمی کند شهوت طعام دیگر    هلط فاسد غریب غیر مناسب باخالط محمودست و چون ماسسبب در آن غ

آن است بود پس اگر اشتها  مفرط و سومات باشد در آنجا نقبض و تکاثف باشرد و   در آنجا را بر خلو و چون شهوت فاسد گرد

مسخنه کراست کند و بسو  بارد بالفعل مائل بود در آنجا حرارت مستولی باشد و اگر خواهش مسخنات    هاگر طبیعت از طعم

لط لزج باشد و فرق میان مزاج طبیعری  کند در آنجا برودت باشد و اگر اشتها  مقطعات و حموضات و مریضات باشد در آنجا خ

معده و مزاج غیرطبیعی آن است که صاحب مزاج طبیعی را اشتها به مشاکل مزاج معده او می باشد و صاحب مزاج خارج از امرر  

حاد شهوت آب بیشتر از غاا می باشد مگر آنکره عطرش مفررط گرردد و        هطبیعی را به مخالف و مضاد او اشتها بود و در معد
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گررم یرا مراء العسرل      برآب حساسه را که به آن ادراک الم عطش می شود ساقط کند تجلیل کثیر وارد برا  و اگر عطش قوت 

صفراو  باشد و گاهی شدت حرارت به سربب     همسخن و ماء الشعیر ساکن شود از بلغم مالح بود و اگر بدان تسکین نیابد ماد

هیج جو  شدید گردد و قسمتی از جو  شود که بر آن صبر نتوان کرد و قوت تحلیل آن و حلب بدل و لا  قبل از سقوط قوت م

که سود او بلغم حامض انصباب نماید شهوت زیاده می باشرد     هبا آن غشی یار بود خصوصاً چون در غاا تأخیر گردد و در معد

ت بسو  ادراک و شعور می کنرد و  عنی قوت فاذیه افعال خود به تمام و کمال بغیر حاجی هچون قدر آنها کمتر قوت خاذ به جاذب

معده مخصوص به شهوت نفسانی است بهر آنکه حساس است و آنرا قوت نفسانی مع شعور و درک در مبداء این قوت اسرت و  

گاهی بعضی کسان را اتفاق افتد که گرسنگی بسیار گردد و طعام بسیار خورند و ایشان را تخمه نشود و نه ثقل کثیرر در فرائط   

 اما استداللشهوانی و    هم بدن قربانی شود و سبب این حالت تحلل کثیر سریع است مع صحت هاضمه و جاذببرآید و معال

از طریق فواق آنست که اگر صاحب او بلا  احساس کند در آنجا خلط و حامض یا حریف یرا تلرخ باشرد و اگرر بره آن تمرد و       

ش نباشد خلط بلغمی باشد و اگر عقب استفراغات و حیات بود محسوس گردد در آنجا ریح باشد و اگر به این احساس نکند و عط

معده شردید الخشرونت و حمررت برود     از حال دهان و زبان این است که اگر زبان در اوجا   اما ستداللو در آنجا یبس باشد و 

بره سیاسری برود سربب     در معده داللت کند و اگر حائل بز رو  بود آفت صفراو  باشد و اگر مائل  دمو غلبه دم یا ورم حار بر

سوداو  باشد و اگر مائل به سفید  و لنیت بود سبب رطوبت باشد و هر رنگ که درین وقت در زبان پیدا گردد داللت می کند 

صرفراو      هورم مگر رنگ سیاه که بیشرتر از مراد  مورم باشد یا غیر مبر آنکه در معده مادامی است که آنرا این لون ست خواه 

زبان متصعد می شود سیاه می گرداند و اگر بس تنها یعنی حقیقی باشد نه از  می باشد آنچه از آن بسو  به حرارت آن محترق

او داللت بر رطوبت معده  خشونت حادث از فقدان رطوبات بر زبان از فرط حرارت سبب یبوست باشد و کثرت آب دهن و زبدیت

یس معده داللت می نماید و حرارت او برر حررارت اگرر درینرا     مائیست معابیه می کند و خشکی فم و قلت آب دهن بر بمرسله 

خشکی دهن بر دو وجه بود یکی هیبل حقیقی و او آن است که آب که بداندر داللت بر حرارت باشند و  عالمات دیگر معین این

دان گرردد  دهن نباشد و دوم پس کاذب رو  آن است که آب دهن غرو  لزج باشد لیکن به سبب حرارت بخار  که متاد  بر 

جب است که فرق نمایند متان بس و جفاف آب دهن لزج در دهان که آن داللت بر بس و این برر رطوبرت   اخشم شود پس و

لزج دارد خواه از معده منبعث شود و یا از سر نازل گردد و اما طعم دهان پس تلخ داللت بر حرارت و صفرا می نماید و ترش در 

معده لیکن کمتر از برودتی که به آن طعام اصال منهضم نشود و بساست که داللت بر حرارت اکثر امر داللت می کند بر برودت 

ضعیف مع رطوبت نماید که رطوبت را اندک به جوش آرد بعده خالی شود از آن قاصر از انضاج پس حموضت عارض گردد مثل 

ضعیف و گاهی حموضرت از انصرباب    عصیر که ترش می گردد چون سرو کرده و نیز ترش می شود چون جوش کند از حرارت
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حائص از طحال بسو  معده می باشد و آنچه به سبب طحال باشد به آن اشتها اشتداد نماید و نضخ و قراقرو شود، هضم    هماد

سمجه داللرت برر      هکثرت پایرد و آروغ ترش آید و تفه از طعوم فم بر بلغم تفه و شور بر بلغم مالح داللت کند و طغوم غریب

از آنچه خارج می شود از معده پس اگر در قی تهو  فقرط باشرد و مراده برنیایرد      اما استداللط غریبه عفنه رویه نمایند و اخال

عسل باشد مثل ماءالعسل و ماءالسکر ماده در آن جال و لحجه منتشر به بود و اگر قی سهل باشد و عند تناول چیز  که   هماد

قی و تهو  باشد که ماده تمام به سهولت منقلع نشود بر اجتما  وب در تجویف نماید و اگرمصب   هدبه سهولت برآید داللت بر ما

   هتنها نمی باشد بلکه ازماد منتشر به   ههر دو امر یا برلحوج خلط یا بر خروج چیز  و بقا  چیز  داللت کند و غیثان از ماد

د و یا اندک باشد و حجم زیاده حاصل کند باختالط آن با طعام به نیز می باشد چون بسیار باشد و فم معده را لا  کنغیر منتشر

ی گردد و لا  آن نماید و لهاا گاهی قاف اخالط بعد طعام سهل باشد و قبل او سرهل نبرود   قو از قعر معده بسو  فم معده مرت

ئم باشد ماده در معرده علری   منصبه بود و اگر دا   همگر آنکه ماده کثیر باشد لیکن چون حدوث تهو  و غثیان هر دور باشد ماد

قی داللت می کند بر وجود آن ماده که از آن خارج می گردد پس بر صفرا و سودا به رنرگ داللرت    ایضااالتصال متولد شود و 

بلون مخاطی و بدانچه با آن از نروازل  اجی به رنگ و بو بلغم نازل از سرکند و بر بلغم حامض و مالح بلون و اطعم و بر بلغم زج

اعضا  دیگر باشد و بعضی کسان باشند که چون ایشان طعام تناول نمایند احساس می کنند که اگر حرکت زیاده نمایند بسو  

طعام قی شود و این بر رطوبت فم معده و یا ضعف معده داللت کند و آنچه از رطوبت باشد بر فلو معده نیز عارض گردد و آنچه 

فرق فیمابین چنان کنند که در کائن از رطوبت بالضرر و اندر قی عارض آن چیز   اایضاز ضعف بود بر ابتال تنها عارض شود و 

در کائن از رطوبت البته شهوت طعام ضعیف بود  ایضااز قسم آن رطوبت برآید و در کائن از ضعف معده طعام تنها خارج گردد و 

داللت بر جودت هضم می کند و جودت هضرم  و در کائن از ضعف چنین نباشد و اما برازپس مستو  معتدل در رنگ و بو  بد 

داللت بر قوت معده می نماید و قوت معده بر اعتدال مزاج او داللت می کند و آنچه از آن نامنهضم باشد داللت برر برر ضرعف    

مایرد برر   آن می نماید و رنگ براز داللت کند بر ماده که در معده بود و اگر در آنجالین و نتن باشد داللت ن سوءمزاجمعده و بر 

آنکه از معده قبل از وقت نازل شده مثل سوء امتوا  معده بر آن بنابر ضعف قوت ماسکه و اگر این نباشد بر این امر داللت نکند 

بلکه بر ضعف هاضمه داللت نماید و در استدالل از صوت بعضی گفته اند که نزول او دلیل بر جودت هضم و قوت نیز هست و 

ی فرماید که صواب درین آنست که نزول او داللت بر قوت نمی کند بلکه بر قدر  ضرعف ولریکن   کالم قلت نتن او و شیخ م

آن خلعف کمتر از آن است که جشا بعد انهضام حادث کند و اما بودن او عظیم الصوت اگر بنابر جوهر او باشد آن به سبب غلظ 

و لطیف رقیق که آنرا صوت نباشد دال ترر برر قوتسرت از    او بود و اگر به سبب قوت دافعه باشد آن داللت بر قوت اندک نماید 

مرسله باشد و اما صوت خارج از تلقات نفس او داللت بر اختالط ذهن کنرد     هکثیف مصلوت و خصوصاً آنکه تصویت او از اراد
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کند و اما جشرا   و اما قلت نتن داللت بر جودت هضم می نماید و نتن دلیل فساد اوست و عدم نتن او سال بر فجاجت او داللت

گاهی ترش بود و گاهی منتن و خانی ویژه نگار  و یا ذهمی و یا حمائی و یا عفنی و یا سمکی و گاهی شبیه به طعرم چیرز    

که صاحب از تناول نموده و گاهی ریح صرف که در آن کیفیت دیگر نباشد و آن صحیح ترین جشاست و اگرو دخانی باشد و در 

بیضه مطبخن و ترب و یا طعامی که با آن در صنعت و    هستحاله بسو  دخانیت نباشد مثل زردآن سبب جوهر طعام سریع اال

ساذج و  سوءمزاجا ی هت معده باشد به مادیایجاد او کیفیت و فانی بود مثل حلوا  معمول به آتش و غیر آن پس سبب در آن نار

صرفراو  تلخری محسروس شرود و در کرائن از         هکائن از ماد اگر به ماده بود بر یکی از اقسام مواد در طعم آن باشد مثالً در

سابق بریزد یا    هصفراو  بود که بسو  معده از مراده بر وجه ماکور   هسوداو  ترشی احساس نماید و اکثر این از ماد   هماد

ب حرارت ماد  یا سراذج  استدالل می کنند بر آنکه سب ایضامزاج نباشد و  سر و خصوصاً چون انسان سفراو    هحاد   هاز نزل

برر از   ایضرا است جهت تقدم تغایه به غاا  بعید از دخانیت مثل نان جو که چون برا  به شاهی خانی آید سببش معده برود و  

معاینه نمایند اگر آن مرار  باشد داللت کند بر آنکه سببش حرارت در معده است و اگر برازهرار  نبود واجرب نمری کنرد کره     

قی اگه صفراو  بود سببش معده باشد واالجائز ست که از  ایضاحاد ساذج باشد و  سوءمزاجه بساست که آن سبب معده نباشد چ

حاد ساذج باشد قی اول دلیل است بدانچه در آن خارج گردد و بر آنکه سرببش حررارت    سوءمزاجاطعم باشد و از معده بود چون 

حاد بسیار نباشرد و گراهی جشرا        هه باشد زیرا که این بلغم و معدمعده است و اگر بلغم غلیظ پایائی تفه باشد سیب او اطعم

ل گردد و سخونت پایرد و آروغ دردناک فراغ کافی برا  هضم نباید و مشتع خانی و حامض داللت کند بر سهر که با آن معدهد

در آن افرراط کننرد بسرو     ی کره چرون     حامض از غاا  حامض نبود و نه از غراائ ام ناگوارید بماند و اما اگر حشاشود و طع

ثل عسل تجربه کنند و دریابند موضت متغیر گردد پس این به سبب برودت معده باشد و خصوصاً چون اغایه بیداد تحمض مح

ا به ماده و بدانچه با ماده بود ثقل در فرم معرده   ی هموضت می پایرد پس حکم کنند که سبب در آن برد معده است بال مادکه ح

این به اصحاب سودا یا اصحاب طحال و به کسی که به سو  معده او نوازل بارد فرود آید مثل اصحاب مراقیرا  دائم بود و اکثر 

حلو مضادفت نماید پس آنرا جوش دهد و ترش گرداند چنانچره     هعارض شود و گاهی ترش می شود بشا از حرارت چون ماد

این چنان بود که حرارت معده طعام شیرین را بجوشاند و ترش جرجانی نوشته که آروغ ترش بیشتر از طعام ها  شیرین افتد و 

گرداند لیکن آروغ ترش از حرارت ضعیف تر تولد کند و اگر حرارت قو  تر باشرد آن شریرینی را بسروزد و تلرخ کنرد و آروغ را      

لخی دهن و عطرش  دردناک سازد و بر آروغ ترش از حرارت داللت می کند آنکه جشا  حامض با عالمات حرارت و التهاب و ت

و انتفا  بمیرد باشد و دلیل بر آنکه حرارت معده گاهی ترش می کند طعام و جشار این است که حرارت هوا شیر تازه را زودتر از 

منتن باشد داللت کند بر عفونرت   ابر ماده استدالل می کنند و چون جشآن ترش می گرداند که برودت هوا و گاهی به قی نیز 
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لت برر رطوبرت متعفنره مری     لت بجز و گاهی بر قرو  در معده داللت نماید و سهیکی و سمکی و حمائی دالدر معده مانند دال

نگار  داللت کند بر حدت و حرارت مع عفونت و این داللت شدیدتر می نماید بر حرارت ازوخانی و امرا اگرر جشرا     نمایند وز

طعام کند و    هناول طعام بود او داللت بر ضعف معده از احالغیروخانی و غیرحامض باشد و مود  به طعم طعام بعد مدتی بر ت

از رنگ چهره پس بدانکه رنگ  اما استداللاما قراقر داللت می کند بر ضعف معده و سوء اشتحال او بر طعام و بر غائط رطب و 

اصحاب اورصاصی بود و اگر  شدید الداللت بر حال معده و کبدست در اکثر امر و اکثر امراض معده بار در طب می باشد و رنگ

به آنها صفرت باشد مائل به سفید  بود و اما استدالل از اوجا  معده مثل وجع ممدوست که آن داللت بر ریح می کند و گاهی 

ت و برا انتقرال برود و وجرع ثقیرل      به سبب شدت امتال  معده از طعام باشد و فرق میان هر دو اینست که ریحی در اکثر با خف

لت کند و الذ  داللت می نماید بر خلط حامض یا حریف یا عفص یا تلخ و اما استدالل بدانچه بران از حرس معرده   امتال دالبر

 سوءمزاجآن یا بغیر ثقل باشد و آن  سوءمزاجمی کنند تفصیل او آن است که چون احساس کنند در معده بدانچه داللت نماید بر 

با این ثقل لا  بود یا نه اگر الزم نبود یا سقوط نبض و سرد  اطراف و مانند آن  ساذج بود و یا با ثقل بود و آن ماد  باشد پس

در آنجا باشد او به سبب دم جاما در معده بود و یا چنان نباشد و آن به سبب بلغم تفه بود و اگر ثقل السیار بود بلغم زجاجی باشد 

و آن است که آب دهن درمائی رقیق و بسیار باشد و اگرر برا   و اگر اندک بود مائی رقیق یا زجاجی اندک باشد و فرق میان هر د

بلغرم حرامض   ا قحل و سهرو مانند آن باشرد واال  ثقل لا  بود پس اگر با آن التهاب نباشد ماده حائض بود یا سوداو  اگر آن ب

تلخری دهرن نباشرد مراده      بوده و اگر با آن لا  التهاب باشد ماده حار بود اگر معالم تلخی دهن باشد ماده صفراو  بود و اگر

سوداو  محترقه بود اگر در آنجا قحل و سهر و وسواس باشد واال بلغم مالح بود بعده تلخی دهن یا زائد بر ثقل بود پس صرفرا  

دیگر بود یا سوداو  اگر به مرارت حمونست یا عفوصت باشد واال بلغمی باشرد     هصرف باشد یا چنین نباشد پس مخالطت ماد

از آنچه موافق یا منافی یا موذ  باشد چنان است که نظر کنند که آیا اشریا  سررد او را موافقرت مری کننرد یرا        اما استداللو 

چیزها  گرم یا خشم یا تر بعد از آنکه رعایت یم امر کنند چه بیشتر غلطی واقع می شود چون رعایرت آن نکننرد و او ایرن    

ائی رطب یا شوریت خلط بلغمی را بشرکنند پرس گمران شرود کره از      است که بسیار باشد که اشیا  مبرده غلیان خلط رقیق م

چیز  گرم بیشتر خلط حاد را دفع کند و آنرا  ایضااستعمال آن انتفا  حاصل شد و درینجا حرارتست و حال بر خالف آن باشد و 

پس بر طبیب واجب اسرت  تحلیل نماید و گمان افتد که از آن نفع به هم رسید و درینجا برودت است و حال به عکس آن باشد 

 ن نشود و گراهی در ایرن اسرتدالل بروجهی    که باوجود این هردو امر به طرف سائر دالئل نظر دارد و بر چنین منافع کاذبه مفتو

دیگر نیز غلطی واقع می شود و آن این است که دوا  وارد بدن چون نفع کند پس گاهی نفع او بدین جهرت باشرد کره سربب     

کی از این هر دو مضاد ی هع او بدین سبب باشد که زائل می شود اعراض مرض و جائز است که نفع بمرض قطع کند و گاهی نف
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نافع بدیگر باشد مثال این آنچه عارض می شود اصحاب مراقیا را که گاهی ایشان نفع مری یابنرد باشریا  برارده و ایرن بنرابر       

اشیا  حاره از مهر تحلیل آنها ریا  و اهی منتفع می شوند بمی باشد و گسوداو     هاصطال  آنها مزاج کبد را و کسر حدت ماد

سربب زیرادتی در   رض می شود پس گاهی افرراد را و ب چون ایشان را از دوا ضرر عا ایضانفخ را که در ایشان بسیار می باشد و 

شود مثل بهمن اعراض می باشد چنانچه درینجا و کالم بعضی از امراض آن است که به اجتما  دو سبب متضاده عارض می 

انوا  مراقیا که آن از حرارت کبد مع برودت معده حادث می گردد و درین هنگام گاه منتفع می شوند باشیا  حاده و گراهی بره   

چیزها  بارده و گاهی از هر دو ضرر  می یابند و این همه از آنجمله است که رعایرت آن در اسرتدالل بره موافرق و مخرالف      

به احوال مشارکات چنین باید کرد که مثالً نظر کنند که آیا دماغ منفعل از اسباب نوازل باعث بسو   اما استداللسزاوار است و 

معده برا  نوازل است و یا کبد مولد صفرا باعث اینجاست و یا طحال عاجز از نفض سودادوارم کثیرالسود اسرت و ایرن تعررف    

یر ثابت متخیل می گردد و آیا حادث می شود صدا  و وسواس برا  سبب است و نظر کنند که آیا پیش چشم شجر غیر معتاد غ

آیا حادث می گردد خفقان بر امتال و یا بر خوایا غشی و تشنج و این معرف     هافلو  معده و کالم دو از خاصبا امتال و ثقل ب

ادث کند معده ممتلی و ا خفقان یاسبات عظیم حی هخیاالت یا صدا  یا وسواس و ضامات مختلف برا  عرض است پس اگر امتال

باشد و اگر خفقان و صدا  و غشی و وسواس در حالت خواپیدا گردد بدانند که معده قبول می کنرد بره    سوءمزاجضعیف و بدان 

ین بسائر عالماتی که ماکور رصفرا او خلط لاا  را که به سبب فم معده نزد خال آمده و یا خلط سوداو  و یا خلط بارد او فرق د

د و آنچه از این اسباب در اسفل معده باشد صدا  و صر  و غشی و تشنج که از آن پیدا گردد و عظم نمی پرایرد و  شد توان کر

اعراض واله بر احوال او به مشارکت بعضی و ناعی اند مثل اختالط ذهن و سبابت و جمود و وسواس و بعضی قلبری انرد نامنرد    

 .ن نفس و عسر او و سوء اوغشی و خفقان و سود نبض و بعضی مشترک اند مثل بطال

 طریق تشخیص

و ریا  و فساد غاا این است که اگر کسی شکایت مرضی معده کند اول دریافت این امر  سوءمزاجاسباب امراض معده حادث از 

ساذج است یا ماد  و این چنان باشد که از مریض بپرسند که در معده سبکی معلروم مری شرود یرا      سوءمزاجنمایند که سببش 

مریض را غاا  محمود خورانیده قی کنانند پس اگر بره طعرام مخرتلط بره      ایضای اگر سبکی گوید ساذج بود واال ماد  و گران

به بول نظر کنند اگرر   ایضاساذج بود و  سوءمزاجعاد  بود و اگر آمیزش چیز  از اخالط بدان نباشد  سوءمزاجبعض سود برآید 

 سروءمزاج غثیان قو  تررین عالمرات    ایضاساذج بود و  سوءمزاجاف رقیق باشد ماد  بود و اگر ص سوءمزاجتخمین غلیظ باشد 

بود به خالف ماد  که سهل العالج است بعد از آن سوال کنند و تشنگی هست یا نه و ء رساذج مزمن عسرالب ایضاماد  است و 

ا بخرار  قلیرل الدخانیره و    هضم قو  ست یا ضعیف اگر تشنگی مفرط و هفتم قو  گوید حال قلت اشتها و بشا  و خرانی یر  
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لطیفه مثل گوشت طیور و مانند آن هرچه حرار و قلیرل المقردار       هسهوکت آب دهن و انتفا  از مبردات و احتراق و فساد اغای

ا مقام در ی هه و تقدم استعمال ایشان حاررخشکی دهن و التهاب معده و تضرر به مشروبات حاو دلیظ بارغ   هباشد و انهضام اغای

حاد ساذج باشد و اگر با آن تلخی دهن و غثیان واهم بصورت  سوءمزاجگرم نیز برسند اگر این آثار تنها یافته شوند سببش هوا  

ا رسریدن او بسرو  فرم معرده و قری صرفراو  و       یر  همعده و بعد طعام به حالت قلرت مراد  ا بودن او متشرب در قعری هرت مادکث

ر رو  بول و براز ولا  فم معده بعد تناول طعام و آروغ منرتن حریرف نیرز باشرد     برازمردهی اگر ماده در معده متشرب نباشد وز

ول او و تخفخض آب و قربض  زبان نماید و با آن هزال بدن و زبصفراو  بود و اگر صرف  تشنگی و خشکی  سوءمزاجسببش 

یا بس برود و اگرر براوجود ایرن      اجسوءمزیابسه باشد سببش    هرطبه و مرق و ادهان و نفرت از اغای   هطبع و انتفا  به اغای

ا زمختی دهن و صرفرت  ف هضم و کثرت فضخ و وسواس خیاالت فاسد و وحشت و حرقت معده و ترشح یضعکثرت اشتها مع 

ی آن و بطور صغر و تواتر نبض و کثرت قی حامض مضرس و عظم طحال و اختالج مرراق  سیاه غلظ قاروره و لون مع سودا و

و سفید مائل بزرو  باشد و  سوداو  بود و اگر تشنگی کمتر و هضم ضعیف بیان کند و رنگ چهرهماد   سوءمزاجباشد سببش 

حریفره انتفرا  یابرد و اشرتها        هنرم و غیر منهضم و منتفخ برآید و به وضع اشیا  حاربالفصل بر معده و تناول اشیا  حادبر از

بدان حد رسرد   سوءمزاجبارد ساذج بود و باشد که این  ءمزاجسوخفیفه هضم گردد سببش    هزیاده بود و آروغ ترش آید و اغای

وجع عظیم که بدون قی رطوبت ترش ساکن نشود عارض گردد و گراه مرود     که هر روز بعد چند ساعت از طعام ماکول تمدد

 سروءمزاج اق تفر شریم گردد و صدا  و طنین و مانند آن ظهور نماید اگر ا سوءمزاجات این مه ذرب گردد و یا دماغ در آ باستقا

 بفصرد  و جفاف و عطش کثرت پایرد و فساد زیاده گردد و اگر به سببی دیگر احتیراج  بارد به اخراج اصلی حارافتد قراقر و نضخ

نباشد بلکه میرل بسرو  چیرز     شتها ساقط بود به طعام کثیر آن غاا رقبت افتد و بدق مود  گردد و اگر باوجود عدم تشنگی ا

ثیان ظهور نماید و به آروغ استراحت یابرد و جشرا    آنرا تناول نماید نفخ و تمدد و غ افت بود و چونباشد که در آن حدت و حر

ل بدن و بیاض قاروره و خامی آن و بطور فید  و ترمحائض و تخمه و کثرت آب دهن مخصوصاً وقت خواب و تغییر رنگ به س

از آن و از شرب سومات متنفر باشد و اگراز اغایه رطبه و دماد  بلغمی بود و  سوءمزاجنبض ولینت آن و قی بلغمی باشد سببش 

که رطب و به قول یارد ایاا یابد و از تقلیل غاا و از غاا  یابس انتفا  حاصل گردد و کثرت لعراب دهرن و   آب بارد و تناول فوا

آله باشد و صراحب او  غثیان و سرعت الخدار طعام باشد سببش سو  مزاج رطب ساذج بود و بساست که بر فم صده رطوبت به 

اگر باوجود آثار برودت تمدد در معده و پهلو و شراسیف و طفو   ایضاهر آنچه بخورد توهم کند که اگر حرکت نماید قی گردد و 

طعام کثرت ریا  نازله و بشائیه دریافت گردد و سببش ریا  باشد و اگر باوجود تمدد شراسیف غثیان و حرقت معده و تغییر آروغ 

از باشد سببش فساد هضم غاا بود و بدانند که ترکیب عالمات بعض انوا  شور مزه جات دلیل شور مزاج مرکب باشد و و نتن بر
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اگر لعاب از دهن سائل شود خصوصاً وقت گرسنگی و در حالت پر  شکم ساکن گردد و غثیان تکلیف دهد هرچه بخرورد   ایضا

حاد رطب بود و اگر باوجود تشنگی و خشکی  سوءمزاجدا  آرند سببش نمبوست متغیر گردد و بخارات بر سر متصاعد شوند و ص

حار یا بس بود و اگر بدن سفید و متریل نماید و کسل در حرکات پدید آید و  سوءمزاجزبان زبول بدن و یبس براز باشد سببش 

بارد در طب بود پرس   سوءمزاجج تر بود و آروغ ترش و غثیان رنج دهد سببش و دهان مریض پیوسته از رطوبت لز براز نرم آید

کثرت رطوبت داللت کند و اگر حموضت دهن غالب باشد برر کثررت   بر خموضت طعم دهن و جشا باشد بر اگر آب دهن غالب

مریض هر روز الغرتر شود و دهان خشم باشد و میل آب کمتر بود و آروغ تررش آیرد و طعرام    نماید و اگربرودت مزاج داللت 

 .بارد یا بس باشد سوءمزاجبض و سفید  قاروره و کثرت اشتهامع تخمه بود سببش بدگوارد و صغر و بطور ن

 عالج کلی معده

بدانکه معده و به منزله عوض بدن ست و صحت بدن موقوف بر صحت آن چه سالمتی حال اعضا موقوف بر تندرسرتی مرزاج   

و این هر دو بدون سالمتی حرال معرده    است و آن منوط به صالحیت اخالط و صالحیت اخالط موقوف به ترتیب وجودت غاا

نفعی نه بخشد و ازینجاست که جمعی از اطبا  ذ  اعتبار مثل مختار ابن اسهل و کند  محمدبن الیاس و غیررهم معرده را از   

آن بکار برند و رواست و موجب صحت جمیرع     هاعضا  رئیسه شمرده اند بالجمله عضویت شریف هرقدر که اهتمام در معالج

از آنکه تقاضا  غاا و هضم آن مخصوص به معده است و محتاج الیه سائر اعضاست او را عضو و مشارک گویند و آفت اعضا و 

معده را می باید که در معده از  او موجب آفت همه اعضاست لهاا روایت او ضرور  است در عالج هر مرض پس حافظ صحت

د و شرب آب و شراب بر نهار خصروص در مرزاج برارد و اسرتعمال     اجتما  اغایه و اشیا  دیرهضم و مفسدات اشتها محرز باش

فواکه رطب خام جمله از مفسدات معده اند از آن اجتناب نماید و لزوم ریاضت معتدل و گاه گاهی خاقره کرردن حرافظ صرحت     

د چرون  اسرتعمال دوائری اسرت کره دباغرت او کنر       اولمعده است و اصول سبع که در اصال  معده دائم رعایت آن الزم است 

آنکه مالسرت او زائرل سرازد و    دوم مسترخی گردد و این معنی در دوائی بود که عفوصت و قبض باد  بوده باشد همچون آبله 

او را بجنبانرد و     هآنکه شراهی سوم خمل او را پاک کند و این معنی در ملطفات و مقطعات و محالت صورت بندد مثل قرنفل 

آنکه ریرا  را تحلیرل   چهارم وحت داشته باشد حاصل آید مانند لیمو و خردل و آبکامه این معنی در آنچه حوضت و حرافت و مل

آنکه قوا  او را باغعاش آورد ششم آنکه شده او را بگشاید همچون صبر  پنجمکند و رطوبت باله از و  زائل سازد چون زنجبیل 

افکرار صراحب نزهتره اسرت ورا  جمعری از       ئجنترا آنکه حرارت غریز  او را نگاه دارد چون مصطکی و از  هفتممثل زعفران 

 آن بسوزد پس   هنو بجوشانند تا سوم حص   همتقدمین بر آن قرا ساخته که چون مصطکی بابست وزن آن ماء الحدید در کوز

کبارست و آب آهن تاب و معدن حدید و گرالب     ههفت مثقال از آن بنشوند صحت معده را نگاه دارد و قائم مقام ادویهر روز
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گالب دو آتشه انداخته چهل آواز در آفتاب بدارند و شب به بردارند    هرنفلی که سه توله قرنفل کالن کالهدار را در یم شیشق

و به عده از سه توله تا هفت توله استعمال کنند بسیار فائده می کند و اگر با سفو مصطکی سه ماشه و برابر آن نبات بدهند بره  

و از آنچه معده را قوت دهد و صحت او را نگاه دارد و شاهیه را قو  سازد و رطوبرات را زائرل    قول علو  خان اثر عجیب دارد

سکند و سوء هضم و تخمه و ریا  را دفع کند و در تقویت باه اثر  عظیم دارد معجونی است که انصاکی ترتیب داده و آنرا بره  

بریان قرنفل هرکدام یرم جرزو پوسرت تررنج        هچلغوز معجون مغنی سمی ساخته و آن این است زنجبیل کرد یا انیسون مغز

مصطکی عود هند  هرکدام نصف زعفران برگ سداب آمله خبث الحدید بر سعد هرکدام ربع جزو کوفته بیخته برا چهرار چنرد    

مجمو  عسل مصفی و نصف آن آب نعنا  و ربع آن هریم از آب لیمو و آب سریب و آب آس برشرته در آخرر قردر  عنبرر و      

ش تا بیست سرال  گالب حل کرده و اضافه سازند و این ترکیبی است که مثل او یافته نمی شود شربتی دو درم و قوت مشم به

در امراض معده عالج کرده می شود به مشروبات واضمده و نطروالت از آبهرائی کره دریرن ادویره       قول شیخو بباقی می ماند 

متخا از موم مطبوخ در آبها که در آن ادویه پخته باشند اما نفرع اطلیره و    جوشانیده باشند و باطلیه و مروخات از ادهان و مراهم

اضمده درینجا زیاده از نطوالت ست که نطوالت را در آن تأثیر ضعیف ست به خالف دماغ و چون بنطول عالج کنند اگر عالج 

معتد به باشد بریزند و اگر مراد عرالج  جرم معده از طرفی که متصل پشت است مردد باشد باید که نطول را از مکانی که بعد او 

آنچه در داخل معده است از طعمه و رطوبات و مانند آن باشد باید که سکوب از مکان متوسط بود و جالینوس گفته که ضماد و 

در کیفیتین فراعلتین یعنری حررارت و     سوءمزاجکما در نفع سریع تر از مشروب است و بدانند که عالج آنچه عارض می شود از 

آن هر دو که شدید القروه انرد و اطبرا را در ایرن        همضاد   هبرودت سهل تر است به سبب سهولت وصول طبیب بسو  ادوی

اختالف ست بعضی گویند که عالج بارد باید که سهل تر باشد زیرا که ادویه حاره قو  تر از ادویه بارده اند بره ضررورت آنکره    

 ضعیف   هبارد   هحار بر تسخین می کند و ادوی   هسخونت باطن بدن اعانت ادوی حرارت اتو  کیفیات فاعله است و بهر آنکه

عرین آن  ار خیلی سهل ترست بهر آنکه مزیل امراض فی الحقیقه طبیعت اسرت و ادویره م  می نماید و بعضی گویند که عالج ح

حاد قو  تر  سوءمزاجس قوت آن برازاله بارد پ سوءمزاجدر ارالمحاله بسیار قو  تر از آن باشد که ح سوءمزاجاست و طبیعت در 

نفس اوست و این المحاله به    هباشد و بهر آنکه البد دارد بر معده از آب و غاا بیشتر از آن باشد که احتیاج به سو  او در تغای

رد اوست و حق بترید واجب می کند و بر آن مشکل می گردد و بهر آنکه اکثر در معده بلغم بسیار پیدا می شود و این معین برت

ا نزد انتها امر بالعکس باشد و این بهرر آن  د در ابتدا  او وامبار سوءمزاجحار در ابتدا عسر ترست از  سوءمزاجآن است که عالج 

بارد لیکن او شدید االهتمام به دفع ایرن   سوءمزاجحاد اگرچه شدید القوه از آن باشد که در  سوءمزاجاست که طبیعت در ابتدا  

با رد چنین نیسرت و امرا در انتهرا طبیعرت بطرول مقاسرات        سوءمزاجبنابر قلت منافات میان طبیعت و حرارت و در مزاج نیست 
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بارد چنرین نباشرد و    سوءمزاجدید الضعف می باشد و در ود و درین وقت غیر شحار در ایشان به دفع او متضرر نمی ش سوءمزاج

 سوءمزاجف گردد واال در اول امر آنرا دفع می کرد و اما عالج آنچه از چه برودت مستقر نمی گردد مگر آنکه طبیعت بسیار ضعی

هر واحرد     هدر کفتیتین منفعلتین یعنی رطوبت و یبوست عارض می شود صعب تریست و خصوصاً مزاج یا بس بهر آنکه مقابل

طبه صعب تر از همه است و مردت  مزاج یا بس عارض به استعمال اشیا  مر   هاز اینها به قوت ضعیف التأثیر می باشد و مقابل

تسخین بارد مثل مدت تبرید حارست و خطر در تبرید عظیم ترست در هر عضو و در مثل این اعضا  شریفه شدیدتر و خصوصاً 

معده    هآنست خوف در تبرید آن اعظم از تسخین ست السیما چون به بض اعضا  مجاور   ههضم غاا و احال   همعده که آل

امرراض   کره بدانت اال مدت ترطیب اطول اسرت و  کدیگر اسی هیب و به تخفیف مشابطا ضعف باشد و خطر در تررد یبا سوءمزاج

چیز  نافع تر برا  او از ایار  نیست زیرا که او معرین ترر ادویره برر     به آن متحقق نگردد    همعده چون ماد  باشند و نو  ماد

مقو  معده منقی فضول اوست فلهاا او نافع تررین ادویره اسرت در     آنست و جمیع ایارجات   همصالح معده و تمام افعال خاص

استفراغ آن و خصوصاً چون نو  ماده که احتیاج به اخراج آن باشد متحقق نشود زیرا که مخرج اخالط مختلفره اسرت و واجرب    

  ترر از آن اخرا نماینرد و    بال ماده باشد و آن مضر حاد و یا بس است و دربارو قرو  سوءمزاجاست که ایارج اختیار ننمایند چون 

معده نمودند از خلط خاص در معده خلط دیگر از عضو غیر منصب می گردد پس باید که بعد از آن تقویت معرده     ههرگاه تنقی

نمایند تا آن خلط را قبول نکند و بستن اطراف و تسخین آنها در حبس ماده و منصب از غیر بسو  آن امانت می کند و شرربت  

هند مثل مصطکی و قررص درد  باشد مقویات که بعد استفراغ د اب مواد حاره است پس اگر خلط بارددید انصبخشخاش نافع ش

ودینه خشم و عود خام و قرنفل و مانند آن بکار برند و اگر خلط حار باشد ربوب و اقرراص برارد کره از گرل سررخ و      صغیر و پ

صالبت و نحافت میان معده و کبرد او یافتره شرود غراا و دوا  او     طباشیر و امثال آن ساخته باشند استعمال نمایند و کسی که 

م برار یرا دو برار    ی هماءالشعیر سازند و در شرب او روز بروز تدریج نمایند از ده تا بیست تا صد در طول روز تا آنکه بر شرب او ب

سرت و  نع از کیلروس بسرو  کبد  ورمی مرا    هقادر شوند عوض غاا یا مزوره و قریب دوا  مستفرغ و فصد نگردند زیرا که سد

ول بدل ما تحلل جمع شود با نصر در مریض هالک گردد و این قرص برا  تقویت موصروف  چون فصد و استفراغ با عدم حص

ا مبیه ی هست بگیرند مصطکی قرص درد هر واحد سه درم کهربا پودینه خشم مربا خور عود خام هر واحد دو درم به شراب کهن

کره از معرده جرداول       هدر تنقیه معده و آنچه در فضا  او جمع شود یاال حج یا منتشرب باشد ادویر  بخورند و واجب است که

قریب به معده تجاوز نکنند استعمال نمایند و اگر در یم دفع نجا  حاصل نشود تکرار آن کنند که این افضرل از آن اسرت کره    

مر برازد بول در امراض معده نمایند و چون آنها اصال  یابنرد  استفراغ نمایند بدون حاجت به استفراغ و واجب است که رعایت ا

معده به صال  گراید و واجب است که در معالجات معده اگرچه به حرارت او باشد چیز  شدید البردوار نکننرد مثرل آب شردید    
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  در شرر  حکیم علری شند و قوت خالی نبا   هحافظ   هقابض   هالبرد و خصوصاً در کسی که معتاد نباشد و ادویه محلله از ادوی

قانون می نویسد که ادویه مستعمله در عالج معده اگر مرض در فم معده باشد باید که استعمال آنها بعد طعام نمایند که دریرن  

هنگام قریب از موضع مرض باشند و اگر در قعر معده باشد باید که قبل از طعام و بر نهار استعمال کنند بعد از آن مراد بره ایرن   

اگر عالج معده باشد فقط بغیر حاجت بسو  آنکه به عضو دیگر مثل کبد نافا گردد باید که استعمال او بغیر آب باشد بررا    دوا

بطوء نفوذ او و طول مالقات او به معده و خصوصاً اگر از سرعت نفوذ او خوف ضرر به عضو دیگر باشد چنانچه اگر معده برارد و  

برا  تعدیل مزاج معده اگر خوف آن باشد که دوا به سبب قلت مقدار و تأثیر در معرده نخواهرد   کبد مار بود و در استعمال ادویه 

اندک استعمال نمایند تا مقدار دوا کثرت پایرد و به اکثر اجزا  معده تالقی گردد و این آب باید که سرد باشد  بآبکرد باید که 

بارد بود و درین وقت آب حار بها  دوا مرضری بایرد یکری     سوءمزاجحار بود و نیمگرم باشد اگر به آن  سوءمزاج   هاگر به معد

آنکه فاز سریع النفوذ از جهت معده بود و ردا از آن خارج گردد و دوم آنکه ازشان آب نیمگرم ست که در معده طافی می گردد و 

در عام موضع باشد و اگررم او   لهاا مقی ست و چون طفو یابد ارتفا  بعض اجزا  دوا بسو  اعالی معده الزم گردد پس فعل او

مستعله را در تقویت معده باید    هگرم نمایند و گویند که ادوی بآببه آن دو ایاعالج معده مثالً کبد نیز باشد باید که استعمال او 

افع تر و زود خوشبو و غاا  لایا ن   هکه جریش یعنی غیر باریم دارند تا ادویه دیرتر در معده ماند و خطی وافر بر دارد و ادوی

این عضو بعضی ادویه عطریه بکاربرند فوائد جلیله مشاهده نمایند و حتی الواسع    هگوارتر از غیر خودست لهاا هرگاه که با ادوی

از امتال و سوء ترتیب دراکل و هرچه مضر معده است از آن احتراز ورزند و گرفتن خون از نفس معده خواه از زلوخواه از محاجم 

 .لعابیه و ادویه سرفه همه مضر معده اند   هعده است و ادویباشد مضر م

 معده   هذکر امور موافق

اما بهترین اغایه برا  معده آن است که در آن قبض و مرارت بالحدت و بدون لا  باشد و اما اصحا و نفع یابند در تقویت معده 

نچه قبض او شدید باشند ننمایند که اینها بره تخفیرف   به قبواض و بر محمومین واجب است که افراط در استعمال قبواض و بدا

آن از خروج می کنند و این شدید االضرار است و لهاا می بایرد کره    ه آنها تخفیف ضار و تسدید مسالم مواد و امتنا افواه معد

نماینرد و از اغایره بررا     اقدام بر هلیله و مانند آن در حمیات نکنند مگر بعد نفنج تام پس اگر البد از آن باشد برفق اسرتعمال  

ضعف معده به قول جالینوس پوست اندرون سنگدان ماکیان است و ترک جما  در تقویت معرده بسریار نرافع اسرت و از تردبیر      

موافق برا  اکثر معد و استعمال قی در هر ماه دو مرتبه است حتی که در معده خلط بلغمی جمع نشود مگر کسی را که موانع از 

قی آن است که ترب و ماهی بخورند تا آنکه چون و سهل تر در کسانی که ایشان را قی الدم اکثر عارض شود قی باشد چنانچه 

گرم نوشیده قی کنند و واجب نیست که بر آن زیادت نمایند و طبیعت  بآبعطش بسیار شود بر آن سکنجبین عسلی یا شکر  
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یر عنیف و غیر متواتر در دولت حاجت شدید المنفعت است و معتاد قاف فضول بسو  معده گردد و بدانند که قی سهل خفیف غ

از تدبیر موافق برا  اکثر معده اقتصار طعام بر یم نوبت بغیر ابتال در آن نوبت سست و اما موافق ترین معده مویز شیرین است 

قو  ترر از آن  محتاج ب ال  خودست و الز  بسیاربنابر آنکه در آن جال  معتدل است و او مسکن لا  اندک عارض معده به ج

کبر مطیب و از بقول کاهوست برا  معده مائل به حرارت و همچنرین شراهتره و امرا     ایضانافع معده است و  االس حبدست و 

کرفس عام النفع است برا  معده و کالم نعنا  وراسن مربی به سرکه و از آنچه بالخاصیته موافق معده و مرر  اسرت تعلیرق    

 .جاور معده باشد چه جائی که آنرا در معاجین داخل کنند یا به وزن نیم درم از آن بخورندسنگ شیب است حتی که م

 ذکر امور مضر به معده و امعا

قه در کمیت و کیفیت غیر مواف   هبدان که اکثر امراض معده تابع تخمه می باشند پس احتراز از آن نمایند و از اسباب او از اغای

لهاا بدن ممتلی و از اعدا  معده امتال  طعام است و . امویه و سیاه مانع جودت، هضم اجتناب کنندمعتاد و از  او و بودن اوغیر

مسم از طعام که به مگردد پس بدن از آن تازگی حاصل نمی نماید و اما ام از نیم نهضم نمیشود زیرا که طع از طعام فربه نمی

طعامی که فی نفسه موافق معده  کهبدان ضم طعام تیم می نماید واو ه   هآن بقیه از شهوت باشد فربه می شود بهر آنکه معد

واحرد از آن اگرر بره    میت خود و یا به سبب کیفیت خود وهرنباشد نه به سبب اجتما  او با غیر او یا آن موافق نباشد به سبب ک

ق چنانچه عندالکثار آب سبب غلیان مصعد او بسو  فوق و یا حدوث ریا  در آن و یا حصول جسمی تحت غاا و رفع آن به فو

مائل نجفت باشد طافی گردد و استدعا  دفع به قی نماید و اگر مائل به ثقل باشد را سبب گردد و اسرتدعا  دفرع بره اسرهال     

نماید و گاهی بعضی از آن طافی گردد به سبب اختالف او در خفت و ثقل یا اخرتالف حرکرات ریرا  کره در آن حرادث شرود       

عظیم الضررست و بساست که ثقل آنرا به فوق رو کنرد حتری کره     منع ثفل و ریح کهبداندو نماید و   قی و اسهال هر استدعا

س هیجان نماید و کرب و سقوط شرهوت حرادث کنرد و    دبسو  معده عود کند و ایا  عظیم رساند پس گاهی از آن مثل ایال

د ایاا شدید رساند و آنچه در معده است فاسد کند گاهی ریح به سو  معده ارتداد نماید پس بخار او بسو  دماغ مرتفع شو ایضا

و بدان که هر آنچه در آن با حرارت قبض نباشد از عصارات خصوصاً و در غیر او عموماً برا  معده رو  است و جمیع روغن ها 

معرده در اکثرر   ضاره ب   همرضی معده و غیر موافق است و سالم تر آنها زیت و روغن پسته و روغن گل است و از ادویه و اغای

 ر یمرانی مگرر بره سررکه و مر        هبقل ه است و چغندر و بادروج و شلجم غیر مهاا به طبخ و حماض و سمرق وامر مغز چلغوز

ه مضر معده است و کرالم افحراخ و   اند و شیر و عسل و خربز مضعف معدهوزیت و ازین قبیل ست حلبه و کنجد که آن هر دو 

له و مسره    هجمیرع ادویر  که بدانو حب الفقد و اقحوان اسرت و   باشد و از ادویه حسب عرعرها آنچه غلیظ حدیث ادمغه از شراب

  ست و جما  معده را مضرترین اشیاست و ترک او از انفع اشیا باشد و قی عنیف اگرچه از جهت جمله آنچه معده را پر کند ر د
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طعام غلیظ و اشیا  ثقیل و ادخرال طعرام برر طعرام     تنقیه نفع می کند لیکن ضرر کثیر به تضعیف می نماید رجو  مفرط و هر 

دمران اکرل مصررم و روغرن پسرته و کثررت       خوردن مشمش و شرب حجرالیهود و ا که گویند هضم ناشده رضا و معده است و

 .استعمال آب گرم و شراب کثیر المزاج و دوام استعمال فقا  شعیر و لحم تنفا مضعف معده است

 ار ساذجمزاج حسوءعالج امراض معده از 

ی و عطش مفرط و فواق و هضم تخمه و نقصان و بطالن اشتها وجو  کلبی و جو  الغشجع معده و ضعف هضم  و سوءدرآن و

شیر سماق با سرکه و میخته بخورند و صندل زرد ورد طبادست پوست سماق و زرشم سائیده سکنجبین و شربت انار آوجع الفوا

بت انار ترش و شربت لیمون هریم دو توله در عررق نیلروفر و بیرد سراده و کاسرنی      گالب سائیده بر معده ضماد کنند و یا شر

سبز هریم دو توله و صندلین یرم نریم تولره ضرماد      کشنیزکدو و برگ خرفه و کاهو و  م پنج توله بنوشانند و از تراشه هری

و سرکنجبین سرفرجلی بالجملره     سواد خیلی مفیدست و اگر در معده ضعفی بود شربت سیب شربت لیمون دهند دسازند و ضما

شرند و  لیمون و رب ریباس و سیب بنوو صندل و بنفشه و انار و غوراو  مسکن حرارت چون شربت عناب   هاشربه ور بوب بارد

صرمیه و ساقیه با بطون گاو نافع است و اگر معده ضعیف باشد رمانیه و زرشرکیه و حصررمیه برا    غلیظ ترش بدهند و ح   هاغای

ت مفیدسرت و بره گرل سررخ و     یبغاگرم را    همرغ غاا سازند و باال  طعام آب شدیدالبرد نوشیدن معد   هچوزگوشت طیور و 

خشم تخم کاسنی هرکدام  کشنیزصندل و خرفه و عدس ضماد کنند و این دوا جمیع امراض گرم معده را مجرب انطاکی است 

هرکردام سره درم همره را     السوس ربسفید گل بنفشه  یم اوقیه گل سرخ هلیله زرد مصطکی هرکدام چهار درم فوفل صندل

آورده بسرشند و به قدر  بقوامکرده بدارند و خشم سازند آنگاه با شکر طبر زد  بّ لیمو سه مرتبه ترکوفته بیخته در آب نعنا  و آ

بارد مثل زرشرم و  عود گل سرخ و آمله با رب سیب سرشته نیز مفید و دیگر معدالت  طباشیرحاجت استعمال نمایند و خوردن 

و  طباشریر انارین و تمرهند  و سیب و به و غیر اونارنج و برگ عماض و رب آن و سماق و آمله و هلیله عروسرم و صرندل و   

و انار دانه و گل سرخ و پست جو و گالب و ماء الشرعیر   االس حبو تخم خرفه و  الثعلب عنبو کاسنی و  کشنیزو  کافور و گلنار

ه و جغرات و آب مائب و دوغ گاو بعمل آورند و شرب و ضماد صندل سفید و سرخ و کاا شرب گل بنفشه و لیمو ذاب خورد سرک

و ضماد آن به گالب و شرب ترشی ترنج و کاا شوربا  ماکیان و نهادن دست و پا در آب سرد و ضماد شکوفه سریب تررش و   

خبوط نررم     ه  است و کاا شرب و ضماد عصاربهی هر واحد در تسکین التهاب معده و مجرب سوید   هشرب و ضماد عصار

عصمی المراعی و بند قطونا و انار ترش و خیار و بارتنگ و شیر زنران و     هخرفه و عصار   هانگوره عصاره وحی العالم و عصار

ع آب انار ترش و شربت انار ترش عااب انرار تررش مر    بآبو ماء الشعیر  السوس اصلشنجار یعنی کاهوبر  و کاا اشرب طبیخ 

سبز و گل بستان افروز به سکنجبین و آب مصرم و سرکه و ترشی نارنج قدب توت شامی و ماء القر  و دوغ گاو کاا اکل  کشنیز
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الو  بی نمم و لحم سفید اترج و انار ترش و دماغ ماکیان و اسفاناخ سلوق و محم تشا  مقشر و شفت   هبقله گرسنه و پنیر تاز

اسرفاناخ و یرا روغرن گرل        هپخته و ونبق و فوفل و کاا ضماد آب کاسنی بسویق و یا عصرار  پخته و قوت شامی و کدو مهرا

تصاص ریباس هر واحد مسکن التهراب وحررارت معرده    معصاره قتاد کاا ا سرد کرده و یا اذن القبس و یا بآبمخلوط به موم و 

او و فساد او در    هامن از سرعت قبول استحال شیخ می فرماید نفع می کند التهاب معده را شرب جفرات چون حااقاقوال است 

و رایب به قرو مغز خیار و کاا ماهی تازه خاصه مسکن التهاب معده است اگر امرن   کشنیزحار باشد و سرکه خصوصاً به    همعد

کراهو و بررنج و    از استحاله و فساد او باشد و آب سرد و کاسنی و قثا و شفتالو غیر شدید المامیت که مستحیل به صفرا نگردد و

قررص طباشریر    ایضرا و صندل و گل سرخ اگر احتیاج آن افتد و  بکافور سبز به سرکه و کدو و مانند آن مخلوط کشنیزعدس و 

ه میمسلوق در سرکه و عدس در رمانیره و سرماقیه و مصرر      هبیضخورانند و خصوصاً چون درینجا اسهال صفراو  باشد و غاا 

مرغ است و اگر حرارت او به حد انهاک قروت     هوزن می دهند آن لحم تیهو و وراج و چت آدهند و گوشت که ایشان را رخص

خوراننرد و رب خشرخاش و   هر آنچه در آن قربض باشرد ب   ایضانرسد غاا با رد غلیظ مثل قریص سمم تازه و قریص بطون و 

آنها می نهند و چون تضمید معده    هر معدسرد ب بآبو گاهی مثانه مملو  نددمر نافع است و تضمید به مبردات سوشربت اوبسیا

جاب و کبد که ضرر به افعال او رساند احتیاط نمایند چه بیشتر از آن آفت در نفس و مبرده کنند باید که از سرد شدن م با ضمده

نمایند و  تکمید باران برودت در کبد عارض می شود پس اگر ضرر  از آن دریابند تدارک او به ریختن روغن گرم برآن موضع و

تخم خرفه بره شرربت      هو شیر مسیحی و غیره نقل کرده که شرب ماءالشعیر مبرد از شار  گیالنیشروبات کنند بدل اضمده 

رب سیب و شرب آب سرد بر حوامض و سکنجبین سکر  مع سکنجبین مفرجلی نرافع اسرت و   حصرم یا برب انار میخوش یا ب

ملحم به قر وزیرر براج معتردل و قرعیره     ریص بلحوم جد  و ماهی تازه و سکباج بصالحیت دارند اهال و قاغایه که به ایشان 

مررغ     هاج و کبم و چروز ها  فوا که  حامضه یا ضروره و یا به مثل دراست اگر هضم قو  باشد والحصرهیه و مانند آن از آب

ت و به قول نافعه کاهو و کاسنی و مرغ است که بالطبع مسکن حرارت معده اس   هوجد  و حمالن شیرخوار و بهترین آنها بچ

باردست و سکنجبین شکر  و آب انار میخروش   بآبرب به میخوش ممزوج اگر حرارت قو  باشد قرص کافور باست و  کشنیز

   هارد دوغ بقر مفروست یا بین قرص که اصال  فساد مرزاج معرد  دو آلو بخارا مناسب آن است و از آنچه به ایشان صالحیست 

اب و تسکین عطش نماید طباشیر صندل سفید مغز تخم کدو  شیرین مغز تخم خیارین تخم خرفه هرر واحرد   تهالحارو اطفا  

خرفره سرشرته قررص     برآب او شش عدم گل ارمنی چهار درم    هپنج درم گل سرخ هفت درم کافور یم درم زرشم یا عصار

رب ریباس بدهنرد و تضرمید معرده بره     ترنج و یکبار ب آببغوره و یکبار  بآببه دوغ گاو و یکبار  یکمثقالسازند و یکبار به قدر 

مبردات مثل صندل و گالب و خرفه و آب غالف و طحلب و کافور و آب پوست کدو نمایند و آلو بخارا و انار و مغز خیار و کدر و 
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و شربت لیمو و  شیر و گل سرخرارت ساکن شود گلقند شکر  به طباشفتالو بخورند و اگر باوجود حرارت معده ضعیف باشد و ح

و  ت ده درمر صبا  سکنجبین سراده صرادق الحموضر   گویند که ه ترویج مضف حاو  صغیر و صاحبشربت حماض بخورانند 

ا نارنج یا لیمو هرچه ازینها حاضر باشد ده درم به گالب پانزده درم و برف یا جلید ی هرب ریباس یا سیب یا غورگالب ده درم و یا

برودت قبل طعام و دوغ مع برف نوشیدن مفید و غاا مزوره تیر باریس یا تمرهند  یا آلو  بخرار را  تاب صادق ال ایضابدهند و 

حرار   سروءمزاج گوید که هرگاه فم معرده   صاحب کاملبه مغز بادام و شکر و یا شش دهند و مضیره بهترین غاا  ایشان ست 

شانند و این سفوف گل سررخ تخرم خرفره مغرز     عارض گردد مریض را آب انار میخوش و شربت غوره و رب سیب میخوش بنو

 کشرنیز تخم خیار مغز تخم بادرنگ هر واحد سه درم طباشیر صندل سفید گل ارمنی هرر واحرد دو درم تخرم کشروث زرشرم      

 یکمثقالخشم در سرکه تر کرده خشم نموده هر واحد دو درم و نیم کافور نیم درم عود خاک یم درم باریم سائیده به قدر 

ممنو  عربی کتیرا مغرز تخرم    طباشیرخوش و شربت سیب یا رب حصرم بدهند و این قرص با دوغ استعمال نمایند انار می بآب

صندل سفید هر واحد یم درم کافور ربع درم همه را با یم سائیده طناب اسرپغول   السوس ربخیار مغز تخم کدو تخم خرفه و 

قرص طباشیر نین یا قررص کرافور بره دوغ یرا      ایضااجت بخورند و قرص سازند هر قرص اندام تا شقال و با دوغ گاو به قدر ح

ترشی ترنج یا رب ریباس یا رب حصرم با آب انار میخوش حسب قوت حررارت و ضرعف آن بدهنرد و     بآبا ی هشربت سیب ساد

ی الوطی گل سرخ یا آب عص   هو آب کاهو و آب عصار کشنیزخرفه و آب حی العالم و آب کاسنی و آب  بآبتضمید فم معده 

 بآبمرغ معمول    همرولیف انگور نمایند و غاا به چوزکافور و مانند آن به اندکی سرکه خصندل و گل سرخ و کدو ب   هو جراد

و سکه باج ماهی هاربی و جروار  ایضاتر و خشم و اندک نعنا  دهند و  کشنیزع شاخ خرفه و ا آب انار یا آب انبر باریس می هرغو

   هو اسهال اسرت و در معالجر   بفصد بدن اول   هحاد تنقی سوءمزاجگوید که عالج  طبر زرشم بدهند انار و آب  بآبمعموله 

بسیط البته استفراغ نشاید مگر در مزاج حاد و سبب این آن است که حرارت در معده اگرچه بسیط باشد او مولد فضول  سوءمزاج

نند و اطعمه ز آن بغاائی که شهوت او بدان میل نماید مداوا کست پس درین حالت استفراغ بدن اولی است و بعد اسورث امتالو 

ریاج متخرا از   یروز مرغ کوچم مبرد   هفاغ یابد آن بارد بالفعل والقوه است مثل حصرسیات متخا از بچتنکه معده حار از آن ا

ب و رب سرفرجل و  لحوم جد  مبرد و از فوا که سیب خوشبو و امررود وجهری و مغرز قیامرت و از ادویره رب حصررم رب سری       

سکنجبین ساده و تخم خرفه و اسپغول و دوغ گاو تازه و واجب است که طبیب تفقد مزاج کبد نماید اگر بر اعتدال نباشد بسو  

مری کنرد و از   معده در حالی که جگر متغیر از مزاج خاص خویش باشد کرم نفرع    سوءمزاجاعتدال خاص او رو نمایند چه عالج 

کدو و بررگ بیرد و بررگ اسرپغول و بررگ         هده باران ضماد می کنند مثل آب عصی الراعی و جرادمع حار سوءمزاجآنچه در 

شیاف مایشا حل کرده باشند اسفنج بمعاب بزر قطونا که در آن اندک  ایضابارتنگ و پست جو مطبوخ به کاهو و کاسنی هست و 
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تا که ریاضت  ند و نشستن در آب در گرما بر نهارنع کنآغشته بر معده نهند و مریض را از گرسنگی مفرط م سولمغا صوف ی هتاز

معده با تنراول   حار سوءمزاجمی نویسند که اسباب  ایالقی و جرجانیو تعب نکرده باشند نافع است واال بعد از آن موافق نباشد 

گاوست و آب انار شیرین و  دوغگرم باشد و یا مقام در جا  و هوا  گرم و درین بهترین چیزها و    هطعام ها و شراب ها و ادوی

پست جو در آب سرد و اگر حرارت قو  تر باشد دوغ با طباشیر و یا قرص کافور دهند و آب غوره و ترشی ترنج و شربت ریباس 

و شربت لیمو موافق باشد اگر قرص ماکور به این اشربه دهند جائزست و کالم باب خرفه مفید و نسخه او همان است کره در  

تخم خرفه بیاشامند و برگ کاهو و ساق او با سرکه دادن    هور شده واشربه بارد قابض آنرا موافق است و شیرقول گیالنی مسط

 بآبغوره و  بآبسرکه و حصوص معمول به گوشت ماکیان به سرکه و کدو و کاهو پختن و به طون گاو بتر و  کشنیزو در طعام 

ی ارت معده ضعیف باشد سکنجبین سفرجرین نو  سفید ست و اگر با حررات بنز دآب زرشم و آب سماق سود دارد و مزدانار و 

یا شربت انار یا سکنجبین بزور  هر واحد تنها یا به این صفوف دهند گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقری سره درم   

سرفید سروده بره آن    خشم و درم شربتی دو درم و تراشه کدو برگ خرفه و ساق آن برگ بید همه را بکوبند و صرندل   کشنیز

 .است ندمدآمیخته بر معده ضماد نمایند و طحلب به صندل و اندک کافور خیلی سو

 بارد ساذج سوءمزاجعالج امراض معده از 

جع معده و ضعف هضم و تخمه و نقصان و بطالن اشتها وجو  کلبی و جو  البقر و نفرخ معرده و حشربا و فرواق اسرت      و آن و

عرود پوسرت تررنج در     الطیرب  سنبلماشه سائیده در گلقند آمیخته تناول نمایند و مصطکی مصطکی پوست ترنج هر واحد یم 

سرکه و گالب سائیده بر معده ضماد سازند و جوارش کمونی و دواء المسم خورند و دیگر جوارشها  گرم چون جوارش عود و 

برا  جمیع امراض بار و معجون فنجنوش  ربی و جوزبواووج و گلقند بخورند ودارچینی و مربا  گرم مثل زنجبیل ممصطکی و 

هیل مصطکی هریم یم درم و نیم رطرل آب     هطائی دانو ماه فرفین نیم مثقال دارچینی قرنفل بادیان خ رباستمعده از مج

رد معده و ریح بارده تالیف حکیم شریف خان ست با سوءمزاجه نموده نوشیدن برا  بجوشانند تا سریع آید عسل چهار درم اضاف

خشرم و زیرره    کشرنیز شوربا  مرغ و نخوداب و گوشت کبم و گنجشم و دراج و مانند آن دارچینی و قرنفل و فولنجان و و 

بهری   برآب شراب یا مثقال زعفران یم درم باریم و ب قرفه عود صبر افسنتین هریم دو الطیب سنبلخوشبو کرده غاا سازند و 

و قیصوم و روغن او و کرویا و بیخ ران دزد فرا که آن فراست و درد رنج طال نمایند و شرب حب بلسان و صرف و عود بلسان و 

ع و عود البخور مثقال و سکنجبین و خبطیانا و کباش قرنفل و اسطوخودوس و ورم مع پوست کبر یم ورم دسته خولنجان و نض

   هاسره و زنجبیرل و اکرل بقلر    بو سنبل هند  و ضد توقا و بادیران و افیسرون و بس   چینی و قره العین یعنی کرفس الماءو دار

ترنجان مسلوق مطیب بزیت و تخم آن معده و گند نانی مسلوق مطیب به سرکه وزیت و زیره و فلفل مطبوخ بالحم و کاا جوز 
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مربی که به قدر فندق با شامجرب سوید  است و همچنین فرنجمشم که مجرب اوست و شرب و ضماد نارمشم و فراغره و  

ن بلسان و جغد بواواسارون فم روغن به طعم و در فلفل و معتر و اختالط خردل بطور هر واحد مسخن زرنب و برگ ترنج و روغ

افسنتین و ثوم و سرعد وا بخردان و   اذج هند  و پسته و پوست فارج آن  وو مصطکی و کندروس قاقلهباروست و هیل و    همعد

ر و کبابه و کاشم و عسل و گلقند عسل و قانصره ماکیران   کرفس و کهون و قرفه و نانخواه و پوست ترنج و حلقیت واذخر و کب

باردو و تحریم ماه بعدیاس از آن دو فع تخمه هرا و فثیران و      هنیز مفیدست و ابن معجون فنجنوش جهت سائر امراض معد

و در سوء هضم و ضعف جگر و سوء القنیه بواسیر محرب انطاکی است بگیرند براده خبث الحدید صراف هرر قردر کره خواهنرد      

کابلی سریاه و زرده و     هبعده سائیده از آن یم جزو بگیرند و از هلیل ر کنند و هر روز تبدیل سرکه نمایندسرکه تند خفت روز ت

کابلی سیاه و زرد و آمله و بلیله هر واحد نیم جزو و شونیز مصطکی عود بند  واحد و ربع فرو جروز شرامی و      هآمله و از هلیل

یل و دارچینی هر واحد ثمن جزو کوفته بیخته بسه چند آن عسرل کرف گرفتره بسرشرند و اگرر خوشربو       هند  و قرنفل و زنجب

که اگر ایرن مرزاج خفیرف باشرد      نوشته اقوال حکما شیخ الرئیس یکمثقالخواهند مشم و عنبر و آب حل کرده آمیزند شربتی 

   هخل بود بالطبخ زیره و نانخواه مطبوخ در ظرف آبگیناقتصار کنند در عالج آن بر اقراص و رو که در آن افسنتین و دارچینی دا

ین قرو  الحرراره و برزور حرار و     د البدست از اسرتعمال مراب  صاف و نانخواه در این منفعت عظیم است و اگر قو  تر از آن باش

ومعجرون  ه و کمرونی و امروسریا و فنالویقرون و دواءالمسرم مر    شروویطوس بره شرراب و منجرر نیبابمیبر    فالفلی و تریاق و م

کی و طو مصر  الطیرب  سرنبل خیقون و کندر  هنگامی که طبیعت نرم باشد نافع ست و باید که امثال این ادویه مطبروخ  ماصط

قرص درد با مثرل آن عرود و همچنرین فالفلری بره شرراب کره آن         ایضااذخرو مانند آن بخورانند و زنجبیل مربی نافع است و 

ت و فلفل در اغایره اسرتعمال   یر او به فواق و می باید که حلتیکنند بر غایت تأثشدیدالتسخین است برا  معده و استدالل می 

روغرن   ضرماد نمایند که اینها کثیرالنفع اند و ثوم نیز نافع ترین اشیاست و از اوبان نافله در تمریخ معده روغرن بابونره و روغرن    

ه قو  ترافنداشق و مقل در آن افزایند و اگر بره  سوسن و روغن مصطکی است که در آن پیه ماکیان داخل کنند و اگر احتیاج ب

قو  تر از این حاجت آید روغن قسط و روغن بان و زنبق است و از سائر مسوحات مثل شراب سوسن بعود و مشم و عنبر و از 

 صراحب کامرل  بروز حلبه و تخم کرفس و خطمی است و بدانند که تسخین اطراف عنقریب به تسخین معده مود  می گرردد  

و مزاج بارد حارض گردد صاحب او را گلقند عسلی به قرص ورود کوفته آمیخته بدهند و بعد آن  ه که هرگاه فم معده را سوءگفت

د و اگر از گالب که در آن عود و مصطکی یا قرنفل یا آبی که در آن اینسون و تخم کرفس و مصطکی جوشانیده باشند بنوشانن

ی کره در آن  بآبیقون یا شرویطوس یا تریاق کبیر هر واحد بقدر حاجت یا معجون فند او ینا پا دوارالمسماین فائده نشود سنجرن

جوش داده باشند بدهند و فرم معرده را بره ضرماد  کره در آن مصرطکی و سرم و         الطیب سنبلزیره و انیسون و مصطکی و 
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هی و شراب ریحانی سرشت باشرند  ب بآبعودبند  و گل سرخ و صبر و افسنتین و زعفران هر واحد بقدر حاجت باریم سائیده 

ماکوره را باریم سائیده به روغن مصطکی و روغن قسط و روغرن نراردین کره در آن مروم سررخ         هضماد نمایند و اگر ادوی

و مروم سررخ و    مرزنجروش گداخته باشند آمیزند و مرهم ساخته بر فم معده ضماد کنند نفع بخشد و قیروطی معمول از شرام و  

بار و در جمیع معده باشد ماءاالصول برا امرر    سوءمزاجوغن مصطکی و زنبق و مانند آن بسیار نافع است و اگر روغن ناروین یا ر

بدهند و فنا مطبخنات معموله از فراخ نروامض و   سوءمزاجمعده به حسب مقدار    هوسیا یا با سنجربینا یا با دیگر از معاجین نافع

ریحرانی و شرراب عسرل و ضردیقون        ههداب یا نخوداب باشد و شراب کهنزیت و مر  و سکنجشم بدراج و تیهو و بازو  

رم بنوشانند هر واحد سه درم و گلقند عسلی ده د گاوزبان بادرنجبویهگوید که هر صبح مطبوخ بادیان و  ابن الیاساستعمال کنن 

ل مربی ده ورم و یا جروارش مشرم یرا    مبر ره دهند و زنجبی   هو غاا مزوره به نخود به مغز قرطم و دارچینی یا قالیا  متوبل

جوارش مصطکی سه مثقال بخورانند و این جوارش اصحاب این علت را نافع ست کند و نانخواه مصطکی هر واحرد شرش درم   

می  خجند فلفل و اوخروحسب الغار و عود خام هر واحد سه درم کوفته بیخته به مویز مع تخم سائیده بسرشند و دو درم بدهند 

روغن نراروین یرا قسرط حراز     فم معده به قیروطی معمول از  عسلی بعود و مصطکی بدهند و تمریخ ریض را گلقندنویسد که م

گل سرخ انیسون نانخواه مصطکی مشرم هرر واحرد یرم جرز و       الطیب سنبله خوشبو نمایند و این ضماد نافع ست ادهان حار

هند و د مسطنجات مبزر و محوم فروج و تیمواز اغایه قالیا و سائیده به قیروطی آمیخته با نازک زعفران بر معده ضماد کنند و 

گویند که استعمال چیزهرا  گررم    جرجانی و ایالقیباید داد  اربعه نوشید و جوارش غود و تریاقآب برف و ضادق البروده نباید 

زاج و بر فم معده روغن المطب مثل شیر با عسل و شراب ریحانی قلیل ر باشند جائز نیست لیکن اشیا  حار که محلل و محفف

ه بمالند و طفل نرر  رطب خوشبو مانند روغن سوسن و مصطکی و قسط با روغن بلسان آمیخته و یا اندکی موم گداخت ها  حار

فربه در کنار گیرند تا معده را گرم کند حرارت غریز  را به افروزد و احتیاط باید کرد تا عرق نکند که خشرکی   هیاس   ها گربی هب

ید که شهوت او حرکت نکند بهر آنکه حرکت شهوت حرکات قوت غاذیه را مشوش کند و در طعام دو زیره و نرانخواه و  آرد و با

بر فم معده در  مفرط شوء طال  زفت گرم کرده تنها سوءمزاجدارچینی و فلفل وابخدان و انگزود ثوم و کرد یا داخل کنند و اگر 

انیسون دهنرد و معراجین کره در قرول شریخ       بآبد برداند و هر صبا  گلقند عسلی روز دو سه بار نهند و قبل از آنکه سرد گرد

بارد معرده در   سوءمزاجمسطور شد همراه و جالب که وران انیسون و مصطکی و عود بلسان پخته باشند بدهند طبر  گوید که 

است و آنچه داللت می کند بر صرحت   اصلیهل آن ننا  رطوبت غجمیع اجزا  او و یا در فم ادویا در قعر او می افتد و سبب فا

شیا  حاده و بالفصل و القروه و  روند و استراحت به اچون به معده فرو برد مستولی برآن سوء هضم است و کراهت اشیا  بار و 

ایرن     هاللون باشد و بسو  کمودت وارفیست اگر احمراللرون برود و از آنچره معالجر     تغیرلون بسو  حصبیت اگر بالطبع ابیض
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دوا نکنند مگر آنکه در سائر اعضاء امتال به حسب ادعیه باشد که درین صورت بحقنه کنند اینست که البته استفراغ ب ج بارانمزار

ورث امتال گردیده استفراغ باید کرد و اگر این نباشد استفراغ نکننرد و لرزوم نمایرد بره     بل به قوت خلطی که در سائر اعضا ممقا

و مسحنه و شرراب معتردل   غایه ب سائر قوانین به تناول معجونات معتدل در حرارت و احسب سن و مزاج خاص و وقت و حس

امر می کنند اینست مصطکی سنبل انار مشم ناروین تخم کررفس انیسرون نرانخواه     ل او دائمالحراره و انا معجونی که به تانو

ر  هر واحد سه درم کوفتره بیختره بعسرل    رم مرصاف صبر سقوطبه حاد پنج درم پوست بیخ کبربست د بادیان لسان العصا فبر

کف گرفته معجون سازند و سه درم بر نهار تناول نمایند و به ران اندک شراب بنوشند و تا ظهور اشتها برر آن صربر کننرد و در    

انگیرزد  اول ابتدا  طعام بشوربا  و صافیر یا قنا بریا لحم حمل یکساله نمایند و باال  طعام شراب به مقدار  که حررارت او بر 

بیاشامند و در آخر هضم قبل استعمال او داخل حمام شوند و آب نیمگرم بر معده و سائر بدن ریزند و تکثیر آن ننمایند بمعده از 

حمام برآیند و معده را به پارچه بپوشند اگر موسم سرما باشد و اگر فصل گرما باشد داخل حبش شوند و به هوا  برار و تعررض   

و مداومست برر تنراول او    است واحد  نیست که شکایت برد معده کرد که مداومت آن واجب این معجونننمایند و از معاجین 

نمود و آن شکایت او زائل نشد جنطیانا  رومی شی درم و درشیشمان مشکطر امشیع چوب دج اسارون اشنه حب طبسان هوم 

البسفر هر واحد پانزده ورم مصرطکی زعفرران   رم تخم کرفس بر  انیسون نارمشم طمجوس زنجبیل دارچینی هر واحد ده دال

رم سرحق کررده   درم سعد مقشر پانزده درم جوز فلفل کبا به هر واحد پنج مرباخور صعتر فارسی هر واحد پنج دهر واحد دو درم 

کند و واجب معجون سازند و به قدر بندقه صغیرا بر نهار و مثل او بعد طعام بخورند و این معجون برد معده را به الکل زائل می 

یر نموده و واجب اسرت  توجه بسو  سائر اعضا مبالغه در تحاعلیل بغیر    هاست که طبیب بداند که جالینوس در امر عالج معد

حار نماید و تفقد مرزاج سرائر اعضرا       هبارد بادوی   هغیر ماهر الحا  بر معد شود در مثل این موضع که چون طبیب که دانسته

مشارکت مابین معده و دماغ ترک کند مزاج دماغ متغیر می گردد و در امراض صعب مهلم می اندازد و  سیما مزاج دماغ از قوت

وده معده که در آن سلوک مقرون به احتراز نمایند پس نهجی که او وصیت نمر    هبدین جهت جالینوس وصیت کرده در معالج

و حفظ آن از تغییر باشد و درین عالج اطبا  حناق را سر   تفقد مزاج سائر اعضا سیما مزاج دماغطبیب ب   همی باید که معالج

بود در مداوات او تعرض نمی نمایند و اگر  او در اصل بارد   هج معداست که ایشان نظر می کنند بسو  مزاج اصلی پس اگر مزا

د مزاج او بسو  اعتدال غیرر  در ثانی متغیر گردد مزاج او بسو  مزاج اصلی رو می نمایند و از آن در عالج تجاوز نمی کنند و ر

ممکن است مراج براج کل اعضا  او بسو  اعتدال و این امریست بعید و اگرچه ممکن است وادارد یکی از اعضا بسو  اعتدال 

که سائر اعضا غیر معتدل باشند غیر ممکن است و از آنچه معده بارد را بدان ضماد می کنند این ضمادست که او تنهرا صرحت   

رد او متمکن نگردد بگیرند ترس تلخ بست ورم و جوش داده سائیده به روغن ناردین با سوءمزاجکثر اوقات چون د در امی بخش
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او باشرد و  نان بپزند تا خشم گردد و پس سرد کرده بسائید و به مثل او از صربر و مرروزن کننرد دمرر نصرف      شند و درتنوربسر

ج سه درم مغرز پنبره   ان پوست بیخ کبر هر واحد ده درم چوب وبادیه درم پوست بیخ رم سنبل سهمچنین صبر مصطکی پنج د

آمیخته به شراب صاف بسرشرند و روغرن    باقی بود یا نباید با ترس رمم تخم کرفس جبلی سه دو درم جند بید ستر دو درددانه 

خورند این ضماد را جردا   کنند و بر نهار بر معده گاارند و چون طعامبچکانند بعده بر پارچه طال  سطبر بسان مقدار صالح بران

نمایند و روغن بسان تنها چون بر معده بارد تمریخ کنند نفع بین نماید و دلم معده بدست و چسبانیدن طفل نرینه که سرن او  

بیغ بخشد و موافق ترین اغایه آن است طبار نهند نفع    همیان چهار و هفت سال باشد به معده و جلد سمو روشن چون بر معد

د و نجفف نباشد مثل شوربا  عصا فیر و حسا  متخا به شحم بط و نخروداب بره فرراخ نراهض و تررک جمرا        که مسخن بو

 ود و آن حریص بر جما  بود روز  در حالت مجامعت بمرد وکی را فراج معده بارد بی هده اند کضرورست و بعض افاضل ذکر کر

عرار کننرد و      هباشد عالج بادویر  ه بارددبدان که چون مزاج معمل باید کرد ان عداوات سعد و قانون بیان نمیکنم برم بالجمله

حار رطب بحسب برودت و یبوست او به    هس بود مقابله به ادویرت ادویه باشد و چون مزاج او بارد یا ببحسب برودت آن حرا

جره و  باشند و کالم سرائر امز بس شد ادویه که مقابله بدان کنند حار یاطب بار دبت دوا نمایند و اگر مزاج آن بارحرارت و رطو

بر مزاج که مقابله او کنند در کدامی از کیفیات زائد نباشد بلکه مثل او باشد و این موضعی است موضع اختر ازردین آنست که و ا

بارد به ماده  سوءمزاجشود صاحب معده بارد چون نرا دریافت نماید و گاه منتفع میکه طبیب محتاج آن است که به معرفت جید آ

سول به خاکستر یا آب دریرا  شرور اگرر    دال گرم کنند و اسفنج نود و یا مغمتمکن در آن نباشد به اینکه شراب قابض را به اعت

حار جروش واده باشرند و      هن به چیز  از ادویکهنه باشد در آن تر کنند و بر معده نهند، و همچنین و روغن یا سمین که در آ

ن قدر  گرم کنند و در آن اسفنج آغشته برسده نهند نفع بین نمایند و بدان که ایرن عرالج   سان و سائر ادیان حاره چوروغن بل

در اعضا مختلف باشد مثالً معده بارد و مزاج دمراغ حرار برود     سوءمزاجمزاج نباشند و اگر  کبد و قلب حاروقتی است که دماغ و 

مسخنه    هکن باحتراز بلکه چون تضمید معده باشیا  حارحار در معده به طما نیست نتوان کرد لی   هدرین وقت استعمال ادوی

   هرا قبول نکند و یا حررارت ادویر   و تقویت راس نمایند تا بخارات حارنمایند چیزهائی که مسکن حرارت دماغ باشند بنوشانند 

ی نویسد م گیالنیاز کنند ضماد معده کم کنند و یا تعدیل میان هر دو نمایند و بالجمله در مثل این حال آنچه ممکن باشد احتر

نات به حسب خروج از اعتدال بره بررودت از سرن و زمران و مرزاج اصرلی باشرد و از مبرردات و         واجب است که استعمال مسخ

حموضات و فواکه بارد البان و آنچه از آن بسازند اجتناب باید کرد و ثابت این دوار استوده است مصطکی قرص درد هریم سه 

انیسون و مصطکی و  بآبریحانی یا    ها شراب کهنی هرم بیسو سرما خورد عود خام هر واحد یم دخشم    هجزو کربا و پودین

قرنفل بخورند و از آنچه نفع می کند ایشان را شراب ریحانی است و جالب مقو  بانیسون و مصطکی و عود و سرنبل و سرم   
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عود و عنبر و سفر جلی جنجبرین عسرلی بانیسرون و    جوارشات مقو  معده برا  ایشان صالحیت دارند مثل جوارش کمونی و 

 .رازیانه و پودینه و نوشیدن ماءالعسل مفوه بعود و نقا  از خر و مصطکی مفید

 رطب سوءمزاجعالج امراض معده از 

دد و بهر تعدیل مرزاج  و آن ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است باید که در عالج این اهمال ننمایند که موذ  با سقا می گر

و خشرم   کشرنیز و قرص در دو یا هلیله مربی به اندکی مصطکی تناول کنند و گالب به شربت آس یا شکر و یا ریفل صغیراط

به گالب استعمال نمایند و خوردن گلقند شکر  با مصطکی و کاا صحنات اسکندرانیه و کندا اسرتفراخ   سماق و زرد و در گلنار

ا یر  هشرراب کهنر  یا گل سرخ مع انیسون یا زیرره ب  است و شرب کاشم به شخم حنطل در تخفیف رطوبت معده مجرب سوید 

سنتین یا فا کندر یا سرما حوز یا با طبس یعنی علیق اطراف نرم یا ثمر خام او یا ملم البطم یا انجدان یا گلقند عسلی یا ای هعاب

صفار یا آب آهن تاب یا بادیان یا    هقاقلست یا خور مثقال یا شابانم که آن هر نوف مر  شعر  یا ریحان کافور  یا عود الب

ا خولنجان یا سخاله ی هلی یا نانخوارگ آس یا حب آن یا برنج کابر یا با زربنا و یا ترنجان یا کبی هآمل خبث الحدید با برگ ترنج یا

نی یا وج یا کرویا و عدم یا یعه خشم یا مغز قرطم یا ریحان سلیمایا قره العین یا حما یا حاشا یا م ا راوند دو درم یا طراثیتی هنقر

اسارون دو درم و ضماد و شرب فشار کندرو ابتال  عدس مقشر  جزو صحیح و اتصاص امر دو مضع لیمومالح دو ورم بر نهرار  

فرماید که چون رطوبت ماد  باشد وآن اکثر بود عالج اطبا شیخ می اقوال بعضو ابتال  آن هر واحد مجفف رطوبت معده است 

آنچه در آن سرحدت و حرافت باشد بعد از آنکه اشیا  عفص بردان آمیزنرد و شرراب قرو  انردکی      عات نمایند وبنا شفات ومقط

 سوءمزاجمشویه باشد و آب کمتر نوشند و قرص درد معمول از گل سرخ تازه نافع  کنند و اغایه از ناشفات و مطخبات استعمال

سون و بادیان هریم یم ورم در آب جوشانیده پنج ورم گلقند مالیده رطب معده از آنچه رطوبت معده را زائل کند اینست که این

غاا آب گوشت م با گلقند عسلی ده درم بنوشند وگوید که هرصبا  مطبوخ انیسون بادیان هریم سه در محمود شیراز بنوشند 

ن اطرریفالت و زنجبیرل مربری و    ا لحوم ماکیان و تهو  توابل گرم بخورند و خرورد ی هبا توابل حار و با تخلیه ها  متوبله سبز ر

جوارش مصطکی نافع و بگیرند جلنجبین عسلی ده ورم مصطکی و عود خام هر واحد نیم درم سوده در آن آمیخته تناول نمایند 

و به روغن مصطکی و عود طال نمایند و گاهی به این انحالل طبیعت به سبب رطوبت و سوء هضم و تخمه می باشد و معجون 

زنجبیل فلفل نانخواه  هر واحد پانزده درم سنبل ازفرسعداه و هلیله و شیر آمله ن صفت نافع بود بگیرند هلیله سییاب الحدید خبث

م هفته بخیسانند بعده خشم کرده بریان ی هکندر هر واحد پنج ورم خبث الحدیده ورم نبث الحدید را بعد حق مثل غبار و سرک

یا دو مثقال بخورند که آن تقویت معه و  یکمثقالن سازند و تا یم هفته هر روز نمایند و همه را آمیخته بعسل کف گرفته معجو

   هنشف رطوبت فضیله بر آن و قطع فلسفه و تحصیل اون و قطع دم بواسیر و حیض و ادرار بول نماید و تجو  هضم و تصفی
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د حتی که معده مسرترخی و از آن  رطب مفرط باش سوءمزاجگوید که هرگاه  عباس ابنصوت و تقویت جمیع قوا  طبیعی کنید 

ی که در آن نمم و گل سرخ و بآببار ذکر کردیم بدهند و معده را  سوءمزاجکه در عالج    هخوف استسفا بود صاحب او را ادوی

سنبل و پودینه جوشانیده باشند تکمید کنند و صبر گل ارمنی شب یمانی هریم سه درم سررگین کبروتر نطررون بروده ارمنری      

سرکه خمر سرشته بر معده ضماد نمایند و صبر گل ارمنی شب همه را باریم سائیده بقردمانا هر واحد یم نیم درم  الطیب سنبل

قردمانا هر واحد یم نیم درمه همه را باریرم سرائیده بره     الطیب سنبلیمانی هریم سه درم سرگین کبوتر نطرون بوره ارمنی 

یهود کبم معمول و باراج و ت سولمغخوداب شبت و دارچینی و زیره و زیت سرکه خمر سرشته بر معده ضماد نمایند و غاا به ن

رطرب در معرده سرهل العرالج سرت       سروءمزاج س سازند و زیب قابض بخورند طبر  گوید که مرصوص بسرکه وسداب و کرف

وبت و عالج مختلف میشود به اختالف مزاج اعنی مزاج جمله بدن به حسب قلت و کثررت نره حسرب صرع    سرمزاجی که باشد و

عالج او اول استفراغ بدن است اگر در بدن امتال باشد باین دو اوالسیما اگر این در مشایخ باشد بگیرند فاریقون یرم نریم درم   

نمم نفطی دو ثلث درم ایارج فیقرا دو درم جاوشیر سکنجبین فرفیون هر واحد دو دانگ و مثل جمله هلیله کابلی تخم کرفس 

دیگر آمیخته    هادویه کوفتنی را کوفته و گداختنی را در شراب صاف تر کرده گداخته در آن ادویانیسون هر واحد یم نیم درم 

به عسل کف گرفته بسرشند و سه درم از آن متواتر خورده باشند آنانکه امتال نائل گردد و اگر مریض ضعیف القوه و در بردن او  

ده از رطوبات هست و هر وقت که خواهند تناول نمایند بر نهار و امتال باشد برا  او این حسب ترکیب دهند که منقی بدن و مع

کرمانی    همجلس بغیر تضعیف قوت آرد بگیرند نانخواه کرویا انیسون زیرآن در هر روزو یا بر شکم سیر  و در روز یا در شب و

ت درم صربر سرقوطر    سیاه و کابلی هر واحد دو درم مصطکی سره درم نمرم نفطری دو ثلثر       هصعر هر واحد یم درم هلیل

رم بدهند و اگر نیم دترنج سرشته بها  بزرگ سازند پس اگر خواهند که بعد طعام بخورند  بآبمساو  همه ادویه کوفته بیخته 

رم خورند و مداومت آن نمایند رند و اگر در شب میل نمایند نیم درم و ربع آن و تا یم درم بخوتناول او برنهارخواهند یم نیم د

وت ضعف محسوس گردد ترک نمایند و چون بدن و معده پاک گردد در آن وقت گلقنرد عسرلی هرر روز پرنج درم     و چون در ق

قرو  باشرد در اسرتعمال     سروءمزاج مر و سیا و معجرون اصرفر سرلیم تنراول نماینرد و اگرر        ایضابخورند این در مشائخ ست و 

بعسل وقت عصر و تناول او وقت سحرست و ج فیقرا مخمراسلم از آن ایار و رج ارکافانیس باکی نیست و بهترمشرویطوس و ایا

مرغ کوچم مگر آنکره بریران کننرد و       هاز عالج خاص این معده است که صاحب او شیر و از آن بسازند تناول نکند و نه بچ

و مشو  اقتصرار  که به قول زلب هم نخورند و از اطعمه برلحورم حمالن یکساله قلیه مالح بپاشند و انوا  ماهی و فوا بران مر 

ورزند و شراب او عسل یا مطبوخ عتیق باشد و اگر طبیعت میل به شیرینی نماید شکر و عسل جمع کنند و کسی را که در نفث 

خون یکبار آید و یا درصد را و قرحه در وقتی از اوقات عارض شده باشد عالج او به قی ضریف مناسرب نیسرت و چرون عرالج      
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ه ترب و مالح نمایند و بهترین مالح طریخ ست بعده کورج مع پوست ترب یا بریخ او کره متصرل    ممکن گردد ابتدا در طعام او ب

کنند بعد از آن شوربا که بسرکه کبد مطبوخ باشد بدهند بعده خردل و مانند آن از اغایره دهنرد و روز     ل ورق اوست ابتدااصو

طعام نبیند تازه و آب گرم پی درپی بنوشند و چرون   نباشد و برخصوصاً تازه در طعام او جه به این نمایند لحم بقر و پنیرکه معال

ابد آب گررم جرعره جرعره بنوشرند و برار دیگرر       ی  هو هرگاه معده تنقی دروغن بادام آلوده در حلق بگرداننپرمرغ دروامتال گردد 

ند و فرد را به آن انردک  تحریم نمایند پس دهن شسته سیب خوشبو نمایند و ثقل آن بیندازند و در آن روز و شب چیز  نخور

گالب که در آن قدر  مصطکی جوشانیده باشند بنوشند و از طعام بر نان بابا زیر ورمر  بنطی تر کرده اقتصار کنند اگر خروف  

نان خشم تنها بخورند و اگر خوف ضعف قوت و دائم معتاد به خوردن گوشت باشد و یا بر آن ریاضت ضیف نباشد ورنه تشنگی 

محرقه بخورند و اندکی شراب ممزوج بیاشامند و از آنچه تضمید مثرل     ها قلیی هبود لحم عمل مشو  یا طباح یا صناعت کاوه

این معده کننده این ضمادست مر صبر زعفران مصطکی سنبل فوفل ناردین تخم کرفس مساو  بره سرانیدن و بردان مروم و     

ند و گاهی اسفنج در آب دریا  شور و در شراب نیمگررم و روغرن   روغن از این گداخته اندازند و بر پارچه طال کرده بر معده نه

 سروءمزاج چون  اماناردین آغشته می گاارند و روغن ناردین تنها و روغن مصطکی و روغن قسط به مثل این معده نافع است و 

 .قو  الحراره بکاهند   هاو قصد زیاده نمایند و از ادوی   هرطب به جوان باشد پس در معالج

 بس ساذجیا سوءمزاجمراض معده از عالج ا

 معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و فواق و تشنج معده است باید که مرطبات مثل شیر گراو و روغرن برادام و    وآن وجع

هنرد و  ز به شربت نیلروفر و انرار شریرین د   و اسفاناخ و کدو و یا شیر خر و یا شیر زن و یا شیر بمانند آن مثل بهدانه و بزرقطونا 

روطی که از موم سفید و روغن بنفشه و کاهو ساخته باشند بمالند و غاا ماء الشعیر به شربت نیلوفر خورند و تردبین معرده برا    قی

شرود و  دهان رطبه نمایند و استحمام با آب گرم کنند و زودتر به عالج آن باید پرداخت که در آخر شکل گردد و مود  برابول  

ن نمایند به استعمال حمام مرطب و آویزن مستحکم باشد ترطیب سائد بد سوءمزاجو اگر    گردداگر با آن تپ باشد بدحق مود

   همرطب و غیر آن و به قول ابن الیاس هر صبا  جالب از نیلوفر سه درم و شکرده درم و یا آب هندوانه سه اوقیره و یرا شریر   

و مغز بادام و لحوم جد  و فروج و ماهی رضراضی ماش مع کد   هتخم خرفه سه اوقیه به شکر سفید ده درم بدهند و غاا مزور

یا برس باشرد    سوءمزاجسازند و یا غاا از تمرهند  به مغز بادام و اسفاناخ تناول نمایند و صاحب ملکی و جامع گویند که هرگاه 

برا آن   عنایت به ترتیب معده حتی االمکان نمایند که اکثر این مرض به علت معروف به شیخوخست مرود  مری گرردد و اگرر    

حرارت مضاعف گردد و از آن تپ دق حادث شود پس صاحب آنرا شیر خر و شیر زنان به سفو مرطب که در عرالج دق مراکور   

شیرین که در آن بنفشه و نیلوفر و کدو و کراهو و جرو مقشرر کوفتره و امثرال آن       بآبسفوف بدهند و بگردد و دوغ گاو به آن 
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مررغ معمرول بره کردو و کراهو و         هسوئی که برا  اصحاب دق مسطور گردد و بچر جوشانیده باشند استحمام نمایند و غاا ح

اسفاناخ و قطف به طریق شوربا دهند و معده را به قیروطی معمول از روغن بنفشه و روغن نیلوفر و روغن تخرم کردو بره مروم     

ن علت غایت عنایت مرعی دارنرد  سفید و آب کاهو و آب حی العالم و آب خرفه ضماد کنند و واجب است که به تدبیر صاحب ای

عالج آن قریب به عالج دق است چه این علت دق معده است چون مستحکم شرود اصرال    قول شیخ الرئیستا در ذبول نیفتد 

عالج نپایرد و ممکن نیست که برا  ترطیب او تنها تعرض نمایند و بدن را خالی گاارند بلکه ترطیب او واقع نمی شود مگر به 

از ترطیب این کسان استحمام و نشاندن در آبزن است و تکرار حمام به حسب مبلغ یبوست پس گاهی ایشران  شرکت بدن پس 

را رخصت در مشی بسو  حمام و از آن نمی دهند بلکه نقل می کنند بسو  حمام و از آن بر بستر او تا حرکت تحلرل نیرارد و   

ت است آنچه محلل است قریب آنهرا نیارنرد ترا آن مضراعف     حمام مرخی قو ایضاآنچه مترشح می گردد از آبزن نشف گردد و 

نگردد و واجب است که تحمیم ایشان نقو  کردن ایشان در آبزن باشد که حاجت آنها بهود  حمام نیست و آب آبرزن معتردل   

و توسیع مسام نماید نوعی که از آن منفعل نشود بلکه بدان لات یابد تا ترطیب رد و حار باشد چنانکه اقشعر ازولد  نیارد بمیان با

و مدت استحمام او چندان باشد که بدن منتفخ گردد قبل از آن که در ضمور شرو  کند و چون از حمرام برآینرد انردک راحرت     

گیرند پس البان لطیف بیاشامند اگر تپ نباشد و آن یا شیر زنان یا شیر خر یا شیر بز باشد و بهتر آن است که از پستان بمکند یا 

بدوشند قبل از آنکه از هوا منفعل گردد بنوشند و غاا  شیره آنقدر باید که هضم کند و قبل او ریاضت به اعتدال  در ساعتی که

کرده باشد و غیر او رضاعت نکند پس اگر حیوان غیز انسان باشد جودت هضم او از ارادت اوینتن بر از آن یا بعدم متن و اعتدال 

یکی از آن هر دو به استوا  او یا به نفخ او بنابر ریحیت در آن دریافت نمایند و حیوان را او یا رطوبت و جفاف او و افراط او در 

به بندند و در مرغزال برا  ریاضت او بگاارند بعد از آن به مریض نظر کنند که آنچه از شیر و ماءالشعیر نوشریده هضرم کررده    

استحمام آنها کنند بعده تمرریخ     هد ساعت چهارم یا پنجم اعاداست یا نه و این از آروغ االسکی احشا  او معلوم کنند سیما بع

حمام کنانند و اگر اقتصاد بر سوم    هآنها محتقن بماند و اگر معتاد به حمام باشند مرتب   هاعضا به روغن نمایند تا مائیت مکید

حت تام دهند و اگر مائل بشیم باشد مرتبه صواب تر باشد در ساعت متخلله میان دو استحمام ماکور شد زیادت کنند پس رادو 

بار دوم بیاشامند و اال ماءالشعیر محکم الصنفه که آب او بسیار باشد بعده خوب بجوشانند تا آنکه آب اندک بماند بنوشند و نران  

خمیر  نمکین تنور  محکم االنضاج و ماهی رمزاضی و بازو  طیور خفیف اللحوم نرم و خروس خصی خفیف اللحم مسمن با 

ریع االنهضرام لطیرف   یر بخورند و ازلزج و صلب و غلیظ اجتناب کنند و اگر کثیر الغاا باشد آنچه باوجود کثررت غراا  او سر   ش

رطب بود اختیار نمایند و کثرت غاا به مقدار  باید که ثقل و تمدد بسیار نیارد و اما از اندک البدست در مثل ایشران   الکیموس

ئل مقبض قلیل االحتمال برا  امتزاج آب که آن تنفیا غاا و انعاش قوت نمایند و از شرب والبدست از آشامیدن شراب رقیق نا
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آب بارد که نکایت ببر در ساتد غنی سازد ولیکن آن مقدار باید که بر معده طاقی نگردد و قراقر نیاورد ولیکن برا  تعدیل ثانی و 

مایند ولیکن طعام خفیف یابد تا طعام سابق غیرنهضرم را الحرق   اول تمام هضم یافته باشد و تا ممکن بود تفریق غاا  اینها ن

نگردد و این تدبیر آنها تا ایام کثیر باید و چون قدر  انبعاث نمایند در ریاضت و دلم و غاا ازدیاد کنند و هرگاه قریب صرحت  

ننده غاا قو  زیاده نمایند و معمول از خندروس ک ءشوند کشم شعیر و شیر قطع کنند و بدل ماءالشعیر دو روز یا یم روز خسو

بس بر اصحاب سودا مستولی مری گرردد و گراهی    یا سوءمزاجگوید که اکثر  طبر با کار  و اطراف و لحوم طیر نرم ابتدا کنند 

یا بس به مجرورین می باشد و میان هر دو در معالجه فرق است عالج اصحاب سودا صعب ترست و عالج محرورین  سوءمزاج

بس می کنند این است که البته استفراغ در ابتدا  معالجه نکنند کره بلکره معالجره بدانچره     انچه عالج مزاج یاهل تر و اما بدس

نضنج و ملین و مرطب باشد نمایند بعد از آن استفراغ نمایند اگر بدان حاجت باشد و اما اول تدبیر او اگر حاد مزاج باشد نوشیدن 

که سیب مرد انار شوربا  لحوم جد  سازند و از فوا مرغ رطب و   هوست و غاا بچوزماءالشعیر و شیره خرما ماءالجبن در وقت ا

رضراضی و هار باد دهند و اما مراء الشرعیر بعرد طربخ انردک سپسرتان و          همیخوش و طلع و حجاز و حفر  ست و ماهی تاز

گرم بردفعات کثیرر و    بآب ولسمغبنوشند و از انفع اشیا شرب پست جو  جمازدران به جالب و شربت خشخاش و شربت اجاص

خر را    هگرماست و اما شیر خر بنوشند بعد از آن که ماد   هبعد از آن انداختن آب سرد و شکر طبر زد در آن و خصوصاً در زمان

کاسنی بستانی و بر  و عصی الراعی و حشیش ماهیتاً اگر زمان ربیع باشد و بررگ غرالف و شرعیر مبلرول انردک و ماننرد آن       

 ندرم روغن کدو یا روغن بادام بنوشند و اما ماءالجبن به این طریق بنوشند که بگیرباشند و هر روز شصت درم با بیخ د خورانیده

شیر بز جوان که آنرا حشایش رطبه خورانیده باشند به وزن دو صد درم و در دیگ سنگین نوباتش مالئم بجوشانند تا آنکه سخن 

اناردران اندازند و از آتش فرود آرند و چون شیر به بندد و از آن آب جدا گرردد   آببشرو  کند پس بست درم سکنجبین معمول 

از صافی که در آن صوف سفید باشد صاف نمایند بعده آن آب را باز در دیگ کرده از یم طسوج ترا نریم دانرگ نمرم در آن     

پس بدن از ترطیب یابد و ایرن معالجره عرام    م جوش داده بنوشند و تا ده روز بیاشامند و غاائی که ماکور شد بدهند ی هانداخت

مختلف در اعضا   سوءمزاجیا بس در جگر بیشتر از سائر بدن یا در قلب در دماغ باشد و این را  سوءمزاجاست و جائز است که 

مختلف می نامند و جالینوس آنرا بغیر این اسم مسمی ساخته پس عنایت درین به ترطیب بسو  آن عضو مصروف باشد و اگرر  

عام ذکر کرده و حرانیران از   سوءمزاجدر جمیع اعضا مساو  باشد آن مختلف فیه است و ارجیحانس در کتاب خود در  سوءمزاج

یا بس چون در جمله اعضا متساو  باشد ظاهر نمی شود مگر هزال و سرودولون و سرحنه پرس     سوءمزاجآن نقل کرده اند که 

اویرابس بروده پرس       هماید که مریض در جبلت ممزول مخلوق شده و مادطبیب را استخراج جوهر علت ممکن نبود و گمان ن

مداوات او نشاید و طبیب ماهر بران باهون سعی استدالل می نماید و آن این است که آنکه در جبلت برین صرورت آفریرده بره    



572 

 

س حرادث شرود باشریا  برارد     یاب سوءمزاجمی یابد و کسی را که بس ایاا یا ابس متاذ  نمی شود و به اشیا  حاری اشیا  بارد

بس ایاا نمی یابد و دیگران فرق کرده اند که هرکه در جبلت بررین صرورت مخلروق    متاذ  می گردد و به اشیا  حار یابس یا

شده از غر می باشد و بدان بین غالب بود و هرکه بعد از آن حادث گردد بر بدن او شعر متوسط باشد و به مرور ایام نقصان می 

بس یرا  سوءمزاجاین فرق ظاهر شود آنوقت به تدبیر  که ماکور شد عالج کنند و اول را عالج نکنند و اما چون  پایرند و چون

سوداو  باشد و سودا غلبه رئیس در جبلت نباشد عالجش قریب به عالج اول است و در آن زیاده کند نوشیدن ماءاالصرول بره   

بادهان مثل روغن خیر  و سوسن و یاسرمین و در غراا  او گوشرت     روغن بادام تلخ و شراب متوسط میان کهنه و نو و حقنه

عنصل است بعرد  مال کنند سکنجبین معمول به سرکه حمالن مطبو  به ماش زیاده نمائید و بهترین چیزها که درین مزاج استع

ادت و نقصان درین و به مقدار  که سکنجبین بنوشند مثل آن شربت خشخاش و جالب اضافه نمایند و دائم بنوشند و مقدار زی

برگ بزر قطونا و آب  بآببر طبیب است و بر مثل این معده ضماد نمایند به قیروطی متخا از روغن بنفشه و روغن کدو قسقیه 

 برآب انار میخوش و گاهی بشیر نیز محمد  بآبعصی الراعی و آب بار تنگ داده و گاهی ضماد می نمایند بسویق شعیر مطبوخ 

ضماد می کنند و طریق تجهید او این است که شیر تازه بگیرند و بر آن مصرم یا انار ترش بیفشرند کره  انار ترش با آب حصرم 

 .فی الفور منجمد می گردد پس صاف کرده قبل از غاا هر روز یم ساعت بر معده ضماد کنند

 رطب ساذج رحا سوءمزاجعالج امراض معده از 

تبرید و به تخفیف اطریفالت بکار برند و مربا  هلیله برا   باید که بهر و آن وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است

مادامی که قو  نگردد ضرر  سوءمزاجمصطکی و امثال آن استعمال کنند و در دیگر تدابیر همین رعایت مرعی دارند و این قسم 

ه گالب پا و آثار جوش کنند که به نمی کند و قیروطی از موم و روغن سوسن ساخته بمالند و یا مصطکی نه ماشه نبات سه تول

حرار   سروءمزاج ه آنرا نافع است و هرر دو تردبیر   شفاو به قول شیخ باروات نضمیمه آید پس بنوشانند و غاا گنجشم نیان دهند 

رطب جمع نمایند و قرص درد معمول از گل سرخ تازه نفع می کند و اگر در اینجا اسهال باشرد قیروطری بره روغرن سرفرجل      

صطکی حار رطب بالماده باشد سکنجبین ساده و ورم و گل سرخ سوده سه درم م سوءمزاجند و محمود گوید که اگر استعمال کن

لحوم ماکیان و تهیو خورانند و باقی عالج از صرف عنایت بره     زرشم یا انار دانه به مغز بادام و یم دانگ بدهند و غاا مزوره

سه ورم مصرطکی   االس حببریان و ورم اثیث سه ورم    هنافع است انار دان تبرید مزاج معده و به تخفیف اوست و این سفوف

 سوءمزاجنیم ورم سعد یم درم کوفته بیخته و ورم از آن با دو دریم شربت به بدهند و هم او و مضف ترویج گویند که اگر سبب 

تربت است یا تخم ترب مطبوخ در آب معده حرارت مع رطوبت مائی باشد عالج او مبادرت به قی از سکنجبین و آب گرم و آب 

هر واحرد   گاوزبانده ورم روغن کنجد آمیخته و هر صبا  سکنجبین شکر  دو درم به سکنجبین ساده ده درم و گالب و عرق 
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 تند و شکر و یا از نارنج مع نخود و مغز بادام و قشمش خورانند   هده درم بدهند و غاا زیر باج معمول از نخود مغز بادام و سرک

ده درم سرکنجبین سراده ده درم و گرالب و و عررق      مربی و سرکنجبین شرکر      هو تنطیف معده به قی مکرر نمایند و هلیل

و غاا زیر باج معمول از نخود و مغز بادام و سرکه تند و شکر و یا از نارنج مع نخود و مغز بادام و  گاوزبان هر واحد ده درم بدهند

بطباشیر و جوارشات مجففه نافع است و این  مکرر نمایند و هلیله مربی و سکنجبین شکر قشمش خورانند و تنطیف معده بقی 

در سرکه تر کرده بریان نموده پنج درم کوفته بیخته سه  کشنیزسفون سفید گل سرخ طباشیر هر واحد ده درم سماق سیزده درم 

باشد ده درم بدهند و شریخ و دیگرر متراخرین     درم به شربت انار میخوش یا سکنجبین سفرجلی یا سکنجبین ساده هرکدام که

رطوبی باشرد عالمرتش آن اسرت کره        هحار رطب که با ماد سوءمزاجدر معده ذکر نکرده اند و بعضی گویند  دمو  سوءمزاج

شهوت طعام بر اعتدال باشد و لعاب از دهن بسیار آید خصوصاً هنگام گرسنگی و غثیان بود و طعام به نموسرت متغیرر گرردد و    

مربی و گلقند شکر  با    هشبست و سکنجبین به زور  است و مداومت هلیل بآباشد که قی رطوبی افتد و عالجش فرآوردن ب

حار در نرو    سوءمزاجگوید که مداوات این مزاج و عالج  طبر طباشیر و جوارشات و جز آن هرچه مجفف بود و مسخن نباشد 

ثرت و عالمتش رطوبت بدن صاحب اوست اگر در افساد از حد تجراوز  واحدست و مختلف می باشد به حسب قوت و ضعف و ک

نکند و اعتدال شهوت و نرمی طبع و تغییر طعام به نموست اگر بر مقدار واجب زیاده شود و ارتفا  بخارات ماریا رطب بسو  سر 

تجاوز نکند و  سوءمزاجمقدار قوت  س آنها ازحیبو سیالن آب از ذهن وقت خواب و انتفا  باغایه و ادویه بارد یا بس اگر برد و 

اگر قو  تر از این باشد به ضرر و فساد کثیر مود  گردد و به صاحب این مزاج قاف و غثیمان از اشیا  چررب رطرب عرارض    

ست که به صاحب این مزاج نظر کنند اگر قوت صالح باشد فصد باسلیق کنند و خون به مقدار فساد و غلظ این شود و عالجش 

رم دف خراشید و حضض مگر یم نیمره  فبعد از این دوا بدهند بگیرند فاریقون مالئم خفیف و لرزن یم درم تربد مجاو برآرند 

دو ثلث دوم جمله را سائیده  دکابلی پنج درم صاحب الفارسقمونیا زعفران مک   هدو درم هلیل دسیاه مک   هافتیمون افسنتین هلیل

آن بحسب قوت نمایند و اگر مریض جوان در سائر اعضا   ج و زیادت و نقصانو سه درم به قو  مزابه عسل بسرشند شربت ا

کاملی و زرد و سیاه    هواجب است که استفراغ او به این دوا نمایند بگیرند هلیلی سوءمزاجاو حرارت شباب و سن باشد از حرارت 

ش خاخث اسقولوقندریون هریم سه درم و آمله و بلیله از تخم ها پاک کرده و هریم چهار درم سنا  مکی اسطوخودوس حشی

رم مثل مطبوخ همه رتا بپزند بعده صد درم اگرر قروت متحمرل باشرد از آن بگیرنرد و یرم درم       دافسنتین افتیمون هریم پنج 

رم شکر فایند مدقوق در آن اندازند و سی درم مویز منفری در آن حرل کررده نیمگررم     درم نمم هند  و پنج دلحایقون و نیم 

معالجه به این ادویه است که ابتدا به ماهی شور و به ترب نمایند بعده شوربا  من می یابدز آنچه صاحب این مزاج نفع بنوشند و ا

گررم و   برآب ل بخورند و بران نبیند نو غلیظ ندک پیاز رطب و قدر  شیرینی از عسکه در آن ترب بسیار پخته باشند بنوشند و ا
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رم تخم ترب دم ی هک نمم نفطی و سعد عند امتالء امر کرده اند و بعضی گفته اند کفقا  بیاشامند و بعض افاضل به مضغ اند

تخم شبت کوفته به عسل آمیخته عند امتال بلیسند پس اگر قی بخود آید فبها واال پر مرغ به  درمرم تخم سرمق و یم دو یم 

گرم غرغره کنند در آن روز چیز  نخورند و صربا   روغن بادام چرب کرده در حلق اندازند تا معده فقا  تام یابد به عده آب نیم

بریان    همرغ بریان و تخم حمل شیرخورد   هآن اندک حلتجبین و گالب تجر  نمایند و طعام ناشف بخورند و بهترین آن بچ

یرن  او برود و اگرر ا     هاست و بران اندک شراب معتدل میان حدیث و عتیق بنوشند و این وقتی است که وثوق امکران معالجر  

او از فضرول     همعد   همربی استعمال کنند که این اصال  مزاج او و تنقی   هممکن نبود بدان تعرض ننمایند و اطریفل و هلیل

و  ف مامیثاایخوشبو مثل حضض و ش   هحار   همجففه است به اندک ادوی   هنماید و از آنچه تضمیدان معده بدان نمایند ادوی

مانند آن و اگرر از اعرراض مرانع     د جو و قصب الزریره و آس و سفرجلو آر و اندکی صبرخشم و مرو قدر  مصطکی  کشنیز

محلله باکی نیست اگر قوت علیل صالح باشد مثل این نسخه بگیرند خشم و بابونره و اکلیرل و بررگ       هشرب دوا باشد بحقن

ر حقنره گرفتره در آن انردک بره ورق و     م کوفته و بو مقشر کوفته جوشانیده به قدطچغندر و برگ کرنب و سبوس خطمی و قر

نمم سوده آمیخته به عمل آرند و این مزاجیست که به قول جالینوس چون صاحب از تپ کند بایرد کره ماءالشرعیر بره انردک      

محلله بنوشانند چه ماءالشعیر تنها در مثل این معده تلیین می نماید و صاحب این مرزاج اگرر رو  التردبیر باشرد اکثرر         هادوی

 .حمیات عفنی یا از عفونت دم یا از عفونت رطوبت عارض شود سیما اگر مزاج کبد او حار باشداورا

 بس ساذجحار یا سوءمزاجعالج امراض معده از 

ی که از آرد ئر ترطیب و تبرید مزاج معده شیر و ماءالشعیر و حسوهاهجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه است بوو آن 

ساخته باشند بنوشند و از این قبیل است ماهی رضراضی و بازو  طیور خفیفه و بر معده اشیا  مرطبه جو و روغن بادام و شکر 

مرطرب و   مترطیب همه بدن به اسرتعمال حمرا   اله او ممکن نیست مگرمتمکن شود از یا بس سوءمزاجبمالند و بریزند و هرگاه 

ترین اشیاسرت جهرت ترطیرب و اعانرت طبیعرت و بره قرول         مرطبه و شیر گاو نافع   هآبزن مرطب و ادیان مطیبه تناول اغای

غن بنفشه بمالند چنانچره در  و در آن بنشانند و روی باشد گالب و روغن بادام و شیر خریدند گرم شکم سوءمزاججرجانی اگر با 

در ترطیب ب ترویج گوید که عالج این قریب بعالج عار ساذج است لیکن درینجا واجب است که عالج وق ماکور گردد و صاح

تخرم خرفره      هبه شربت نیلروفر بره شریر   طبه خصوصاً به طبخ هند  و از اشراکه روو برید آن مبالغه نمایند و آب ف مزاج سده

بیاشامند و این ضماد نافع است ضد این گالب آب برگ خرفه آب کاهو آب کاسنی اطراف خالف پوست کدو مساو  مرع نریم   

ن است که میان برد  تدبیر بسیط آنها جمع نمایند پس اگر حررارت انردک باشرد تردبیر     دانگ کافور و به قول شیخ عالج این آ

اصحاب بیس کفایت کند و شراب ایشان تازه باشد و آنرا سرد در گرما و نیمگرم در سرما بنوشند و کرالم سرائر طعرام آنهرا و     
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د بسیار صحف تام می یابند و خصوصراً اگرر   آنها از روغن سفرجل و از زیت انفاق باشد و گاهی به شرب آب سر   هتمریخ معد

گوید که چون این مزاج متمکن گردد و مدت او طول نماید صحت او دشوار گرردد و صراحب ایرن     طبر س به افراط نباشد یب

حار مخرج رطوبات نشاید و موافرق     هباشد فاعل نگردد و به ادوی صفراود از آنچه منجرج خمزاج را دوا  است که از استفراغ 

زرد تخم دور کرده بست درم افسنتین پنج درم شاهتره پنج درم تمرهند  از لیف    هرین آن مثل این مطبوخ است بگیرند هلیلت

کف ترنجبین بست درم همره را   مکد یم و تخم پاک کرده سی درم عناب آلوبخارا هریم سی عدد تخم کشوث تخم کاسنی

د مالیردن  وت حلیل گرفته و به قدر نیم درم تربد و دانگ یا طسوج سقمونیا بعمثل مطبوخ بپزند و مالیده و صاف نموده به قدر ق

بس را رو  اسرت و  یرا  حرار    هدر آن انداخته بنوشند و بعضی گمان می کنند که سقمونیا صاحب معد خیارشنبره درم فلوس د

ند معرده را ضررر نکنرد  اخرالط     ب یا بهی اندک انیسون و قدر  مصطکی بریان نماییچنین نیست زیرا که سقمونیا چون در س

بن سیار صاحب این ا قائم مقام او باشد و ابوماهر صفراو  را بالخاصیه خارج می کند و چیز  از ادویه نیست که در اخراج صفر

و ممروس در آب کاسنی مروق مقو  بره انردک مقمونیرا  مشرو       خیارشنبرمزاج را استفراغ اگر احتیاج بدان باشد به فلوس 

اخالط صفراو  محترقه را اخراج می نماید و اگر مریض محتمل استفراغ نباشد به سبب ضعف  خیارشنبروده و گفته که اختیار نم

ه به غشی او را الحق گردد باید که نیقوت او و یا به سبب آنکه چون اخالط صفراو  محترقه به سو  امعا  او جار  شوند شب

پنجاه درم ترنجبین سی درم آلو  بخارا پنجاه عناب پنجاه سپستان یم کرف   این نقو  بدهند تمر هند  منفی از ریشه و تخم

و عسالیج گررم   الثعلب عنبخشم و طلع مجفف و برگ  کشنیزب باقه بالتخم کشوث و تخم کاسنی هر واحد یم کف برگ ل

هر روز یم قد  کبیر از این یر همه را در ظرف غضار کنند و باال  اوره چندان آب انداخته و روز در آفتاب گااشته کبمکه کف 

آب به اندک سکنجبین و جالب و روغن بادام بنوشند و هرگاه این نقو  متغیر گردد و تجدید آن نمایند و بعض افاضل گفته اند 

ن او را ای   هکه صاحب این مزاج را دوغ گاو و ماء الجبن اگر وقت ربیع باشد بیاشامند و دائم شرب ماء الشعیر الزم گیرند و معد

اعری حسرب   ی الربرگ اسپغول و آب جراده کدو و آب بارتنگ و آب عص بآبضماد نمایند بگیرند موم روغن به روغن بنفشه و 

عصری الراعری و بررگ انگرور و      ایضرا امکان تسقیه داده برسد گاارند که ترطیب و تسکین حرارت اوه اصال  مزاج او نمایرد و  

ئیده بر معده ضماد کنند و در روز  دو بار تجدید ضماد نمایند و گاهی ضماد بره  شکوفه او و برگ بزر قطونا و برگ بارتنگ سا

سویق شعیر مطبوخ در آب انار میخوش در مثل این معده نفع بلیغ نماید و ابوماهر گفته که صاحب این مزاج دوغ تازه بنوشرد و  

انار میخوش ست و آب فوا که  بآبت الزم بود ماء الشعیر از فواکه انگور و امر و دو آلو مبردو مانند آن بخورد و آنچه در اکثر اوقا

ده استعمال نمایند که تقویت معده و ترطیرب آن نمایرد و آنچره در غراا     نیمثل آب امر دو سیب و سفر جل همه را خوب جوشا

ا  مغلری  ربا  تازه و رضراضی و ماهی بزرگ معروف بر خو مطبوخ به سرکه و جرد مرغ رطب و ماهی ها   هاستعمال کنند بچ
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و بعد از آن مبرود بر طعام اندک شراب ابیض ممزوج مبرد بنوشند و از به قول کاهو خام و مسلوق و کاسنی بدستور بخورند  بآب

   همرغ و اطعم   هغلیظ مثل لهم بقر مسلق مطبوخ به سرکه در مثل این معده موافق ترست از بچ   هو به قول ابوماهر اطعم

خیار به سرکه در مثل این معده  مغزمی گردد و نزد من مختار از اطعمه همانست که ماکور شد و  خفیف در چنین معده محترق

نوشته که از عالجات او تبرید معده و ترطیب او به مثل ماءالشعیر و روغن بادام شیرین یا روغن مغز تخم کدو  گیالنینافع است 

ا اجاص یرا انرار یرا    ی هاگر طبیعت قبض باشد و غاا  آنها از آلوچ مانند آن است و با آن شربت آلو و آب تمرهند  مرکب سازند

بس معده نافع است حار یا سوءمزاجغوره سازند و در آن کدو یا خیار و مانند آن از بقول بارد رطب بپزند و ان معجونی که برا  

تخم حماض بررگ     هر تخم خرفارجیحانس استخراج نموده اند اینست گل سرخ طباشی   هو از قوت کالم جالینوس و از ادوی

زرد هریرم بسرت      هسوس طرسوسی خالص هریم ده درم مغز بادام مغز بریان و هلیل   هعصار بادرنجبویهبرگ  الثعلب عنب

و درم باریم کوفته بیخته آب سفرجل پنج رطل صغیر صاف نموده بجوشانند تا دو ثلث هر دو و یم ثلث بماند درم مصطکی د

ثخرین آورده   بقروام بدستور جوشانیده فرود آرند و هر دو بیامیزند و همچند هر دو شکر طبرز داخل کررده   فرود آرند و آب سیب

ا چینی بدارند و هر روز بر نهار یم ملحقه بخورند ی هسحوقه بسرشند بعده در ظرف آبگین   هفرود آرند هرگاه نیمگرم بماند ادوی

صطکی و حرانیان این ادویه زیاد کرده اند و به قول طبر  این معجون بعرد  و اما جالینوس اقتصار کرده بر آب سیب و بهی و م

 .ماکوره تناول نمایند بعد و اگر موافق بطما نیست استعمال نمایند و این معجون معروف به تریاق معده است   همعالج

 طب ساذجر دبار سوءمزاجعالج امراض معده از 

است جوارشات حار یا بس چون کمونی و مصرطکی و فالفلری و قررص     و آن مرجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه

ورود شربت عود و جوارش آن و مربا  زنجبیل و مانند آن خورند و مصطکی انیسون تخم کرفس در آب جوشانیده نبات داخل 

روغن قسط و نراردین و  کرده بنوشند و هرچه گرم و خشم باشد مثالً قلیه ها و مطبخات مرغ و در اوج با توابل تناول نمایند و 

هند  است درین باب ممدو  است بلیله هلیلیه آمله دار فلفل تربرد     هزنبق بر معده بمالند و این معجون که مسمی به فالسف

به روغن بادام چرب کرده هریم چهار درم شیطرج هند  دوازده درم با ریم سائیده به شکر مقوم به ترشی بسرشند و به قول 

ا ماده باشد استفراغ آن نمایند با دستور  که در عالج کلی معده مسطورست و اگر مراده زیراده نبرود اصرحاب     شیخ اگر در اینج

تجارب را در آن طریقه مشهورست اما در تغایه چون ماده نباشد بدانچه در آن قبض و تلخی باشرد غراا سرازند بهرر آنکره بره       

افسنینیه و شربت    همشروبه ادوی   هاست شراب عفص و از ادویتخفیف به قبض و تسخین به مرارت خود نماید و ازین قبیل 

قابضه    هه و مروفات پس اضمده که در آن ادویبه سفر جل است و از اضمده و اطلیافسنتین و صرف افسنتین و ادویه معمول 

آن و میعره داخرل    خوشبو مثل حماما و قصب الزیره و سنبل و ساذج و الدن و مقل و بیخ سوسن و بلسان و روغرن آن و حرب  
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باشد و اما مروخات پس قیروطیات متخا از روغن مصطکی و زیت و روغن ناردین و روغن سفرجل استعمال نمایند و اگر از این 

قویه اینست که بگیرند زعفران و سنبل سود     هقدر بخا  حاصل نشود اضمده محمره و دوا  ثافیا استعمال کنند و از اضمد

هر واحد یم جزو عسل سه جزو و هر سه جزو و صمغ بطم یم نیم جزو و فرهون یم جرزو از آن   و مصطکی و روغن بلسان

میعه چهار سوم سه مغز استخوان گوزن دو جز و صمغ بطعرم یکجرزو    ایضاضماد سازند و اگر اندکی از آن بخورند جائز است و 

میوه و روغن  ایضابر احمر سه مصطکی دو جزو و میعه سه مغز ایل سه ص ایضاروغن بلسان یم نیم جزو روغن ناردین دو جزو 

ناردین هشت روغن بلسان سه موم پنج از آن قیروطی سازند و اما اصحاب قیاس امر می کنند اول به ریاضت معتدل و استعمال 

دریرن  غاا  حسن الکیموس سهل االنهضام معتدل المقدار مائل به قلت به مقدار  که هضم کند بعد از آن تدریج می نماینرد  

مرض با آنکه    هماکور و مانند آن از جوارشات ماده خوشبو یا با عندال یا فوق العتدال بحسب مقتضا  مقابل   هال ادویعماست

مزاج تعدیل یابد و از این جوارشات فالفلی و کمونی ست و این دو واجیدست بگیرند حسب عرعر و صمغ بطم و فلفل هر واحد 

ناردین هر واحد و جزو فطراسالیون یعنی کرفس جبلی و کاشم هر واحد نیم جزو در عسل به قدر سائله و    هیم جز دمر و میع

کفایت معجون سازند و اگر برودت شدیدتر باشد امروسیا و سنجرینیا بخورند و از ادویه جیده برا  جمیع امراض ماد  رطرب و  

سه من و در ظرف آبگینه کرده سر او پوشیده  نمودهند عنصل مصفی پاک کرده قطع غلیظ الرطوبه این شراب عنصل است بگیر

طیا تامر مراحوز  خبرطب مع برودت این معجون ترتیب داده اند بگیرند    هنوشته که حرانیان برا  معد طبر شش ماه بگاارند 

کی ر فارسی هریم دو درم تخم کرفس انیسون بادیان هریم پنج درم عودفام مصطقیسفر صاطزوفا  خشم ناردین نارمشم 

درم  ی صبر سقوطر  هریم بستلششعان هر واحد پنج درم هلیله سیاه و کاب هریم ده درم وج دار السوس اصلهوم الجوس 

مویزج خردل سیاه هریم ده درم بهمن سفید بوزیدان مغز بادام تلخ هر واحد پانزده درم همه را  حاایارج فیقرا چهل درم عاقرقر

بدهند و بعض زانیان درین  وسنو چهل روز بدارند بعده به قدر حاجت و بحسب قوت  سائیده در عسل کف گرفته معجون سازند

گاوزبان زیاده می کنند و مقردار آنهرا مثرل اجرزا       بادرنجبویهابیض و برگ مرزبجوش برگ و مود فرود مشکطر الشیع و برگ 

و اگر در بعض مزاج موافقت نکند میان تنراول از  متوسط کمتر از صبر و طبیله و زیاده از خبطیانا و مرباخور می گردانند    هادوی

رز بدهند و مقدار او بکاهند و این معجون بیدست جابر قطیفی حرافی استخوان آن نموده واول و بار دوم فاصله سه روز    همرتب

 .و آنرا معجون اسودسمی ساخته و تریاق معده نیز گویند

 یابس ساذج بارد سوءمزاجعالج امراض معده از 

وجع معده و ضعف هضم و سوء هضم تخمه است و عالج این مشکل هست بهر ترطیب اغایه که در حررارت و رطوبرت    و آن

معتدل باشد بکار برند مثالً ماءالشعیر به اندک عسل کف گرفته آمیخته بنوشند یا شیر و عسرل و ماننرد آن بیاشرامند و کرالم     
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و یا انرار شریرین و زوفرا     گاوزباناین عالج مرض شیخونی ست و شربت اشربه و مروفات و آبزنات بعمل آرند و بالجمله عالج 

بنوشند و قیروطی که از موم و روغن مصطکی و روغن ناردین ساخته باشند بر معده طال نمایند و هرچه در افراد آن ماکور شد 

رطبرات مسرتعمله در آن   حسب حاجت ترکیب دهند و به قول شیخ تدبیر بروز نمایند بطور  که تردبیر بریس میکننرد یعنری م    

البالست که مسخن باشند و آنچه تجلیل خود یا به قبض قو  در بس می افزاید از آن اجتناب نمایند و جمیع تکمیدات آنرا ؟ و 

سود  ندارد و واجب است که از اسخان قو  سریع مجتنب باشند که آن به تخفیف و تزیید یبوست نماید بلکه تسخین انردک  

یب مابین آن کنند و زیادت در جوهر مار غریز  نمایند نه درنار  و از آنچه این فعل کند شراب قلیل المزاج اندک نمایند و ترط

و شیر یا ماءالشعیر ممزوج به اندک عسل کف گرفته است یا غاا  ماءالشعیر بسبب امتزاج عسل زیاده گردد و فضول عسل بره  

یخ معده به روغن ها  خوشبو مکه با ترطیب تسخین نمایند مثرل  سبب گرفتن کف کم شود و این برا  ایشان جیدست و تمر

می کنند یزند و گاهی بر روغن بلسان اقتصار روغن سنبل و ناردین و روغن مصطکی بیدست و گاهی به آن روغن بسان می آم

کنرد اینسرت کره     و نفع می بخشد و بهتر آن است که بدان اندک موم آمیزند تا لبث بر معده کند و از آنچه منفعت قرو  مری  

ودت شدت کند طال  معده بزفت مصطکی بسایند و به روغن ناردین آمیخته بر معده نهند و مصطکی چرب تر بگیرند و اگر بر

ست هر روز آنرا بچسبانند و قبل از آنکه سرد گردد بردارند و گاهی این در روز  دو بار استعمال می کنند که آن دم غاذ  البد

ید و از آنچه درین منفعت عظیم شدید نماید اختناق صبی لحیم صحیح المزاج است کره آن معرده را   بسو  معده جاب می نما

فربره و ماننرد آن در کنرار       ها گربر ی هسگ فرب   هحرارت غریز  و طعام را هضم شدید می کند و اگر طفل نباشد بچ   هافاد

ت آرد و ممکن است که بر شکم او چیز  کره منرع عررق    برود   هگیرند و باید که طفل در کنار گرفته عرق نکند که سرد شد

نماید طال کنند و افراط آب سرد ننمایند که آن مضرترین اشیاست و به قول جرجانی و ایالقی شیر خر و شیر بز با عسل دهند و 

مرغ خانگی فربه  ماءالشعیر که اندک فلفل در آن پخته باشند با عسل بدهند و روغن مصطکی و روغن ناردین بر معده بمالند و

گویند که این نو  خیلی بعید از قبول عالج است  رصیغ مولف ترویج و حاو با شوربا  گندم با دارچینی و فلفل دادن نافع است 

نخود به مغز بادام و مغز قرطم و لحوم    هبا گلقند شکر  ده درم بدهند و غاا مزور السوس اصلو  بادرنجبویههر صبح مطبوخ 

رطبه و مهم تیهو و ماکیان و کبم و دراج خورند و تمریخ معده با دهان حاره مثل روغن سوسرن و نررگس و      هحار   هخفیف

زنبق و خیر  نمایند و کالم ادهان رطبه مثل روغن کدو و قیروطی به روغن بادام و تمریخ به مسرکه و روغرن زر و مفیرد و    

و ایرن ضرماد نرافع     ندمدمربی نیز سرو  هلیله د و تناول اطریفالت و بادیان نافع بوبعرق  گاوزبان یابعرق  شراب ریحانی ممزوج

سفر جل آمیخته برسرد و   بآبرم کوفته بیخته سعد قصب الزریره واحد پنج د مرسه دسنبل مصطکی از خرنانخواه بر واحد است 

د دو ند و بعد و شکر طبرزضماد کنند و این شربت نیز نافع آب به ترش و پنج رطل شراب کهنه پنج رطل بجوشانند تا نصف بما
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رم کوفته در صرره بسرته در   دو دل انداخته باز بجوشانند و زنجبیل مصطکی قرنفل قاقله زعفران هر واحد یم درم دارچینی رط

عسل آید از آتش فرود آمده و صره را از آن برآرند و خوب بیفشرند  بقوامآخر جوش انداخته و دو سه جوش دیگر بدهند و هرگاه 

بارد یا بس معده اصعب العالج است و آن چون متمکن شود  سوءمزاجگوید که  طبر یم اوقیه از آن استعمال نمایند  و به قدر

آن می    هاین مزاج خلطی می کنند و باشیا  مرضیه مقابل   هسورث قربول و جفاف و هزال مفرط گردد و اکثر اطباء در معالج

ر قبول کند برر  سترفا می گردد و گاه حاد می شود و طعام قبول نمی کند و اگنمایند و حفظ جوهر معده نمی کنند پس سورث ا

   هاین مزاج و مزاج بار در طب اندک اسرت و معالجر     هرخاد فرق میان معالجبب فساد جوهر خود و استسآن محتو  نگردد ب

متوسط در ترطیرب زیراده کررده شرود و     مسخنه    هاین از اشیا  رطب   هآن به مقدار  زیاده بود که در ادوی   هاین از معالج

معالجه این مزاج به عالج قانونی نماید واجب است که سن علیل و مزوج اعضا  او مالحظه کند و حفظ هرر     هکسی که اراد

 عضو بر مزاج او نماید و از تغییر محافظت او سازد بعد مداوا  این عضو نماید بدانچه ذکر می کنم باید که از طعمه بارد یا بس

مادر طرب معتردل در حررارت و       ها بسه که پیوست او بر کیفیات دیگر غالب تر باشد اجتناب نمایند و بر اغایی هحار   هواطعم

و هرایس متخا بفرایخ سمن و لحم حمل ضیع وتدروفراریج میمن  رطوبت مثل لحم حمل ضیع و تدرود فراریح به من به گندم

 لحوم جد  وجوذابات معمول بمیرده ما باشد بگرو اگر زمانه  وم حمالن اقتصار ورزندبگندم و هرایس متخا بفراریج میمن و لح

مرغ فربه آویخته باشند باکی نیست اگر مال مقتضی آن باشرد و اال بدانچره      هیع و بچگندم و شکر سفید که بر آن جد  رض

ب باقال که بدان زیت غسیل و مانند آن داخرل  مشاکل او باشد از مزورات مثل آنکه میان چغندر و اسفاناخ و طوخیا و کرنب و آ

کرده باشند جمع نمایند و بیخ چغندر مسلوق مطیب برایت و امثال آن خورند و از آنچه مداوا باران نمایند همه آنچه در مزاج برا  

نچه دو رد گاشت مساو  ست و از خاص آنچه در عالج این زیاده می کنند تناول این معجون ست بگیرند تخم شبت و تخم آ

تور  و بوزیدان و تخم گز دبر  دبستانی و تخم کزبر  و بستانی و تخم رطبه و بهمن سفید و سرخ و انسان امضافیر و شخم 

معروف بالیه ادویه را کوفته مثل او نمایند مدقوق به این شخم آمیخته به شکر محلول مقوم بسرشند و بر نهار بخورند و باالبش 

بارد ماکور شد قدر شربت آنها کم نمود و استعمال کنند و از نفع اشریا   سوءمزاجسائر معاجین که در میش بنوشند و    هشیر تاز

که صاحب این زاج تناول نماید حساسی متخا از مغز قرطم و مغز حسب القطن و کنجده بریان مدقوق است ازین حسو سازند و 

نباشند اندازند و جمیع آنچه ماکور شد بر معده نهادن نافع ست بر آن عسل سفید شدید البیاض که در آن رائحه متعر و افسنتین 

و از اسرتفراغ   ندهمداین مزاج است و شراب انجیر و شراب عسل و مجمو  آن خیلی سو   هو نوشیدن شراب نو نیمگرم از ادوی

و ریاضت البته مناسب  حار مفیدست و جما    هحار کنند مگر عندالضروره و جیمع امراض متخا از لحوم حمالن مطیب با فاوی

سریاه و     هنیست و این معجون از آن جمله است که این مزاج را در زمان اندک اصال  دهد مع تدبیر  که مراکور شرد هلیلر   
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رم حب الصنوبر کبارحب درم بوزیدان بست درم مصطکی عود خام و ج هر واحد پنج دکابلی دافتیمون دافسنتین هر واحد بست 

رم مغز پسته مغز بادام قشر هر واحد سی درم همه را سائیده به عسرل  دخشم پنج  ناسرواحد پانزده درم الزام هر دو مقشر هر 

سفید بسرشند و بر نهار و هنگام خواب چون طعام او از معده متحد گردد و دائم تناول ننمایند و این معجون از تالیف موسی ابن 

آن قامع و دافع و محلل اخالط سودهی است و تسخین معده به اعتدال  سیارست و بسیار عظیم النفع است زیرا که جمیع ادویه

تعزیق معده با دهان  ایضاو تعزیر روم رطب می نماید و نافع ترین اوهان به مثل این مزاج روغن خیر  و صفر نیمگرم است و 

برا   سوءمزاجو چون متعلم در مداوات حار مثل روغن سوسن و یا سیمین نافع بود اما ادهان معمول با فاویه آنرا صالحیت ندارند 

 .و چون این فعل کند معالجه به صواب نماید صعب نیسترد نظر کند بر آن زیارت آنچه رطب مع اسخان 

 آنماد  معده وسد و سوءمزاجعالج امراض معده از 

ل ماده دریافرت  امراضی که از سده عارض شود نقصان و بطالن شهوت و عطش مفرط است به قول شیخ واجب است که از حا

رنرگ المرج فرائص در آن و     نمایند که آن مغشوف به نشف اسفنج برا  آب است یا متشرب خالص مثرل تشررب جامعره بره    

و یا مصبوب در تجویف که نزد بعضی اطبا سمی به طافی ست و منجمله این چهار قسم فرق میان قسم اول و ثرانی   تصقملیا

ازمت عالج اند فا     هت در مسامات ضیقه و وسیعه است و سهل تر در انوا  اربعبه سهولت انفصال و عدم سهولت آن و مداوم

به قی و اسهال نو  چهارم است و عسرترین آنها قسم ثانی و اما هر دو قسم دیگر اعنی اول و ثالث در این مختلف انار بحسب 

عنی نو  ماده و ی همواد بدن بدون تصرف امور عشرشاف و معلوم شده که اقدام ننمایند بر استفراغ فاختالف در مراتب التصاق و ا

مقدار آن و قوام آن و کیفیت آن دو خلع آن در عضو و حال آن در سکون و قوت حرکات و جهت حرکت ماده و حال حضور که 

و حرال   از آن اخراج نمایند و حال بدن در قوت و مزاج و سن و سحنه او و دیگر احوال مانع از استفراغ کره او را عرارض گرردد   

مبداء فاعلی ماده و موضع تولد آن و جهت انصباب آن دریافت باید کرد  ایضااشیا  خارجه مثل فصل و بلد و عادت و صناعت و 

پس اگر تولد او در معده باشد در عالج قصد آن نمایند و اصال  سبب مواد کنند و اگر بسو  معده از عضو دیگر مثل دمراغ یرا   

استفراغ آنچه در معده حاصل شده و اصال  عضو مرسل ماده بسو  آن و تقویرت معرده نماینرد ترا      ا کبد یا طحال برسدی همرار

آنچه بسو  آن سیریز و قبول ننمایند و گاهی انصباب ماده دقت گرسنگی به سبب قوت مدت آن عند حرکرت قروت جاذبره از    

ل نمی کند و ظاهر ست که اخرالط اربعره بسرو     کند از مواد آنچه در وقت دیگر قبو و سکون دافعه می گردد و قبول می معده

معده منصب میگردد بلغم از دماغ و صفرا از مراده و سودا از طحال و خون از جگر و این کسانی را افتد که احتمال جو  ندارند و 

ب اسرت  آنها شدید الجاب می باشد به سبب قوت حرارت محلله پس واجر    هگاه برایشان وقت آن غشی می افتد زیرا که معد

مقو  معده باشند و گاهی انصباب مراده در     هکه معده را خالی نگاارند و بر انصباب مواد سبقت خورانیدن طعام نمایند و اغای
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معده عند انفعاالت نفسانی مثل غضب شدید و غم و غیر آن میگردد و بنابر تحررک اخرالط در آن وقرت و هیجران بره سربب       

نی و اکثر وقت غضب صفرا می ریزد زیرا که اخالط را عنه غضب مثل غلیران عرارض مری    تحرک اروا  به تبع آن انفعال نفسا

شود و این موجب استحاله آنها به صفرا می گردد و هیجان در صفرا بیشتر می باشد زیرا کره او قابرل ترسرت بررا  انفعرال از      

از دمراغ  و آنچره  ون قی ساکن نمری شرود     عارض ایشان بدلاحرارت پس درین وقت از حدوث این انفعاالت احتراز نمایند و 

شود و نخستین و صبر در آن ضعیف  بآببسو  معده نازل می گردد و آن اکثر بلغم رقیق می باشد نفع می کند آنرا فلفل سفید 

قو  محلل و جالی است و پیش ازین ماکور شده که ترکیب عسر بررا      هالمنفعت است و ایاج از آن قویست چه در آن ادوی

حاد و سر بارد باشد که آنچه از سر نازل شود به مثل فالفلی و توبخی برا  آن حاجت افتد و آن بره     هآن است که معد عالج

از کبد منصب گردد و اکثر آن صفرا می باشد و عالج آن محتاج مری گردنرد تبیرین طبیعرت و      و آنچهجوهر معده ضرر رساند 

آن از معده و کبد هر دو فصد می نماید و بدانچه    ههلیله و سقمونیا و گاهی امالالجبن براغ خلط رقیق و مراد  به مثل ماءاستف

از طحال ریز و بدانچه در  آنچهوتقویت معده کنند نیز حاجت می افتد و واجب است تقدیم بلینات بر طعام و اتبا  آن به قوابض 

معده منصب می گردد و غشی و تشنج حادث می  باب شهوت کلبی خواهد آمد عالج نمایند و گاهی اخالط حاد لاا  بسو  فم

  می باشد و الزم است که تقویت فم معده نمایند ترا مرواد   به بطالن نبض می شود و گاه سوداو کند و گاه انصباب آن مود 

حررارت و در حمیرات مثرل قسرب و        همتجلبه را قبول نکند با ضمده که در آن قبض و عطریت باشد اما بارد در حال معالجر 

مثرل   حصرم و شاخ ها  علیق است و از ادهان مثل روغن گل و اما حاد ارزان در ضد حال مراکور    هفرجل و سم و عصارس

افسنتین و کندر و سنبل است و از اوهان مثل روغن ناردین و روغن مصطکی و بسریار باشرد   و مر و زعفران و صبر و مصطکی 

آن بود نه اصباب بسو  آن چنانچه عند ترک قی معتاد و در مثل    هنقیکه سبب اجتما  ماده در مسحده اقتباس استفراغات م

این آنچه جمع شد و استفراغ آن نمایند و تفتیح وجه سیالن او و اماله از معده بسو  آن کنند و از معرده خلرط را خرارج نکننرد     

قی نمایند و آنچه خالف آن است به بسو  سهیل او در استفراغ و اگر مشکل گردد اخراج طافی و آنکه قریب فم معده است به 

ول سر اسهال پس اگر خلط متشرب به داخل در جرم معده و رقیق در قوام باشد افضل شحرکه معالجه بدان کنند صبرست و مغ

تر اسرت  او ضعیف می گردد و ایارج موافق    هبر تنقیه است چه از غسل استفراغ و تنقی مغسولآن صالح تر برا  تقویت و غیر

مصلح و معین و مانع ضرعاست و خصوصاً ساده غیر مخلوط بعسل که مخلوط بعسرل اگرچره    ادویه زبهر آنکه در آن ا از هر دو

اسهال بیشتر از نواحی مختلفه می نماید بنابر آنکه بقا  او در معده به نسبت استعمال او به طریق سفوف زیراده ترر مری باشرد     

و در تقویت و تنقیه هر دو می شکند و واجب است که چون آنرا بخورند بعرد  وت اقلیکن تقویت او کمتر می شود زیرا که غسل 

آن به قصد و اعتدال مشی نمایند تا ایارج با ذایت غلط از حرکت امانت بر استفراغ نماید و برا  ازعابت تغییر تدبیر  نیست که 
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ج خلط متشرب مشکل است لیکن آن رقیرق  بدان عادت قبل استعمال ادویه نه مسهانه و بعد آن جاریست بهر آنکه اگرچه خرو

است نضج به سرعت می یابد و بساست که جیم شربت ایارج علت زائل می گردد و اگر در آنجا سقوط اشتها و یا عثیان باشرد  

زیراده   سروءمزاج بدل زعفران در ایارج گل سرخ نمایند و چون حرارت ملتهبه دریابند ایارج استعمال نکنند و چه آن بساست که 

صرفراو  و بلغمری و سروداو      سوءمزاجکند و خصوصاً چون خطا کنند در آنکه درینجا ماده هست یا نیست بالجمله عالج  می

مجتمع می شوند در معده و خلط مستضاد مثالً متشرب از رقیق مرار  و محرو  در تجویرف از    گاهی وجدا جدا مسطور گردد 

واقع در مجار  قریب از معده که بسو  او    هیم تر باشد و عالج سدغلیظ پس واجب است که قصد آن نمایند که آفت او عظ

 .یاورانست مثل مجار  که بسو  آن طحال را یا از آن بسو  کبدست به مفتحات مثل ایارج و مثل افسنتین نمایند

 

 ماد  صفراو  سوءمزاجعالج امراض معده از 

الن اشتها وجو  البقر و نفخ معده و جشراء قری و تهرو  و    و آن مرجع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نقصان و بط

نیمگرم و سکنجبین مکرر قی کنند و بعرد از   بآبر  الفواد است باید که صخلق و کرب معده و اختالج معده و غثیان و فواق و 

هل باشرد بره   حار ساذج معده گاشت استعمال نمایند و مگر احتیراج مسر   سوءمزاجآن پوست سماق زرشم و غیره که در عالج 

یا مقو  بسقمون   هو شربت افسنتین و یا به مطبوخ هلیل خیارشنبرمسهل صفرا یا تمرهند  و آلو  بخارا و هلیله زرد و فلوس 

حار ساذج ماکور شد و نقر  تمرهنرد  و   سوءمزاجن تبدیل مزاج نمایند بدانچه در عالج آ ازبه حسب احتمال اسهال آورند بعد 

یمانی به ترشی سرکه مقطر و نان دهنرد و بعرد نقرو        هشربت تمرهند  کنند و غاا پالم و خرفه و بقلآلو بخارا و زرشم با 

سرخن معرده   میرر  و مجفف معرده اسرت و جوارشرات مجفرف غ    صبر جوارش طباشیر مسهل و مربا  طیله و اطریفل که مبرد 

و روغن بنفشه با هم وزن او شکر و تمرهنرد  و  درصورتی که صفرا با رطوبت آمیخته باشد نافع است و شرب آمله و شیر آمله 

خبراز  و آب اسرفاناخ و    آبترنجبین و بلیله هر واحد منقی معده است و بالجمله منقیات معده از صفرا یا مقیات آن است مثل 

برنج ماش و    هآب برگ خیار معصور و آب پوست خرپزه و بیخ آن مطبوخ و تخم سرش و کشم جو بعد امتال به ماهی و مزور

زرد و آلو بخارا و مشمش و تمر هند  و شیرخشت و آب    هاحیاناً و یا مسهالت آن مثل افسنتین و گل سرخ و شاهتره و هلیل

جرجانی و ایالقی گویند که اول نگراه بایرد    اطبا اقوالو ایارج مشترک النفع است  و مویزانارین و ماءالجبن و شربت ورد و صبر 

می شود یا از عضو  دیگر چون دماغ و جگر و سپرز در آن می آید و همچنین نگراه بایرد کررد کره      کرد که ماده در معده پیدا

در فضا  معده جمع است اگر از عضو  در آن همی آید اول آنچه درآمده است  ماده را تشرب کرده است یا ماده  طبقات معده
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آن عضو مشغول شوند و فم معده  د پس به عالج و تنقیه سان تر باشپاک باید کرد به قی یا به اسهال به طریقی که به مریض آ

را قوت دهند تا ماده را که بدو همی آید از خود باز دارد و اگر معده در حالت گرسنگی ماده را قبول کند و این کسانی را باشد که 

ا شربت انار یا شرربت  ی هت غوراگر گرسنه شوند و طعام دیرتر یابند بیهوش گردند و تدبیر ایشان اینست که صبا  شربتی از شرب

لیمو یا شربت ریباس یا شربت به ترش یا ترشی ترنج با شیرینی بنوشند و طعام هرا نیرز از ایرن نرو  سرازند و صربح پریش از        

ایشان وقت غصب و غم و غیر آن موارد را قبول کند همین نو     هگرسنگی و حرکت ماده طعام خورند و عالج کسانی که معد

این کسان بعد قی راحت یابند و از پس قی شربتی مقو  معده باید داد و اگر ماده در فضا  معده ریخته باشد و بر باید کرده و 

صاحب او قی کردن آسان باشد قی باید فرمود خاصه اگر ماده میل به فم معده وارد و تدبیر قی کردن چنان باشد که بعد خوردن 

درم آب سرمق به طبوخ نمایند و این دو اصفرا به قی برآرد بگیرند ماءالشعیر سی  ماهی تازه قی بماءالشعیر ممزوج به سکنجبین

رم نمم طعام نیم درم همه را آمیخته بنوشند و آب سرمق تنها برا سرکنجبین   درم آب مطبوخ بیخ خرپزه و بیخ خیار ده بست د

انار ترش آمیختره   بآبیا سکنجبین شکر   برگ خیار هم قی آورد و بعد از قی شربت انار ترش بآبنیز قی آورده و سکنجبین 

بدهند و اگر عادت قی کردن نباشد و قی دشوار باشد یا ماده در قعر معده بود به این مطبوخ افسنتین اسهال آورند افسنتین پنج 

درم درم تمرهند  گل سرخ هریم بست درم همه را در چهار عدد درم آب بجوشانند تا یکصد درم بماند صاف نموده بقدر سی 

نجبین کنند جائزسرت و  یم درم داخل کرده بنوشند و اگر شکر عوض تر سولمغترنجبین در آن حل کرده باز صاف کرده صبر 

درم آلو سیاه بست دانه گل سرخ دو درم پودینه ترر دو سره شراخ همره را در گرالب بجوشرانند و سری درم         یا تمرهند  بست

ریوند چینی آمیخته بیاشامند و اگر به این مطبوخات اجابت نشود مطبوخ هلیله ترنجبین در آن حل کرده صاف نمایند و دو دانگ 

م درم یو درم کتیرا ندزرد    هزرد دهند به این طور که ایارج فیقرا یم درم هلیل   هدهند و اولی آن است که ایارج فیقرا با هلیل

ست و پنج درم سکنجبین ترش بدون آب هند و بر باربستاشکر دور این ادویه کاره باشند گل کاسنی سرشته سازند و اگر از بآب

باالیش بنوشانند و بعد آن دو سه ساعت آب ندهند تا معده بدین تدبیر پاک شود و اگر صفرا از جگر به معده ریزد یا در همه تن 

ل و عمر و قوت زرد و شکر و سقمونیا  مشو  و نمم هند  بدهند و اگر فصل سا   هامتال  صفراو  باشد ماءالجبن با هلیل

بیمار و دیگر احوال مساعد باشد فصد باسلیق نمایند پس تدبیر ماءالجبن کنند و این طبخ شاهتره و افسنتین درین باب سرخت  

نافع است افسنتین رومی پنج درم گل سرخ هفت درم شاهتره ده درم آلو سیاه بیست دانه مویز منقی بست درم همره را در سره   

ده درم شکر و یم درم صبر بدهند و شربت  درم با لقدر چهدو صد درم بماند صاف نموده هر صبح به من آب بپزند تا به قدر 

انار مسهل که در آن تربد و سقمونیا داخل ست معده را از صفرا پاک کند و جوارش مسهل محمدزکریا صفرا و رطوبت از معده 

معده را قوت دهد و اگر طبیعت نررم   طباشیرند و جوارش پاک نماید و اگر حرارت غالب باشد جالب طبخ تمرهند  و شکر بده



584 

 

ا ی هحبس او نمایند جوارش از طباشیر و گل سرخ هریم ده درم عود خام و سم هریم پنج درم سائیده در رب ب   هباشد و اراد

کنرد و گرل سررخ    ر قبول ندیگ   هرب سیب ساخته سه درم بدهند و چون دانند که معده پاک شد تقویت فم معده نمایند تا ماد

باشیر و اندکی کافور در آب مورد تر و گالب و آب سیب آمیخته و خرفه بدان آلوده برر معرده پوشرند و طعرام از     صندل سفید ط

و مصوص وافشره موافق باشد و اگر با صفراء اندک رطوبت آمیخته باشد و صاحب  بآب غوره و اناردانه پخته گوشت دراج و تیهو

تر بود و آب دهان بسیار بود و غثیان به هم رسد اول قی نمایند بعده معده را به نقو  صبر پاک کنند و علت را اشتها  طعام کم

 بدهند و حب اصطمخیقون نیز تنقیه حسب ساخته  الثعلب عنب بآبباشد صبر و غاریقون نیم درم  دهنداین حسب درین باب سو

می فرماید که ایرارج نرافع تررین     شیخند سرشته تقویت دهند ه بگلقرا به طباشیر و گل سرخ سود معده نماید و بعد تنقیه معده

این ماده نافع اسرت بگیرنرد    ایارج خفیف برا  تنقیه   هن نسخدواست برا  اخالط امر ارهی معده خصوصاً بطبخ افسنتین و ای

 تفراغ بدان نکنند بلکه تنقیهاس قوت   هفقا  اذخر و عود بلسان واسارون و دارچینی هر واحد یم جزو صبر شش جزو و اگر اراد

معتدل خواهند وزن هر واحد یم نیم جزو کنند و صبر را بحال خود دارند و از حبوب مجربه نافعه درین آن اسرت کره بگیرنرد    

جل و شکر و در آب کاسنی سبز بسرشند و سفرجلی مسهل معمول از سفر و هلیله زرد گل سرخ هریم نیم درمو صبر یم درم 

ساعت گااشته  می هاقتصار می کنند بر نوشیدن یم دانگ سقمونیا در سه اوقیه دوغ مصفی از مسکه حل کرد سقمونیا و گاهی

 ایضرا مررار  و  چنین شاهتره و خصوصاً بررا  مرواد   نیم گردد و حلنجبین مسهل برا  او عظیم النفع است و همکه امتزاج او

ن بهلیله و اندک سقمونیا و یا صوصاً در صیف و کالم ماءالجبو تمرهند  و آلو  بخارا و شربت ورد مسهل و خطبیخ افسنتین 

یدست بگیرند افسرنتین رومری پرنج درم    صفراو  کند و این دوا  جالینوس ج   هاستفراغ ماد   هصبر برا  کسی که بدان اراد

موافرق اسرت در   رطل آب بجوشانند تا نیم رطل بماند تنها یا به شکر اندک بنوشرند و صربر    و رم ورددگل سرخ صحیح بست 

ثل این مرواد انتفرا  مری    استفراغات معده سقمونیا موذ  معده ضماد آن است پس اقدام بر آن نکنند مگر وقت ضرورت و در م

د چون درینجا امتال باشد بنابر آنکه اخالط بسو  عروق و اطراف حرکت کنند و برا  اخالط معده منفا گردد کره در  یابند بفص

لحم ل به این صفت هم تجربه رسیده بگیرند مجرب است و سفرج ایارج در طبیخ افسنتین به غایت آن مندفع شوند و آشامیدن

جل درم و روغن شجر مصطکی و روغن سفرسفر جل بریان درآرد پیچیده مقدار سه وقیه و زعفران و افسنتین هر واحد یم نیم 

به این صفت باشد می نماید و منع قبرول او بررا    هشت در خم در شراب ریحانی سرشته استعمال نمایند پس تقویت معده که 

درم دارچینری پرنج درم عرود بلسران سره درم       ه شده اینست که بگیرنرد افسرنتین ده  از آنچه تجرب ایضااخالط حاره می کند و 

ر از رطل یا کمتدر آب بسیار بجوشانند تا به قدر سه درم برگ گل سرخ تازه دو درم عود دو درم مصطکی یم درم الطیب سنبل

آن بماند صاف نمایند و در آن صبر بخیسانند و هر روز یم اوقیه بنوشند تا صحت حاصل شود و اگر خلط مصربوب باشرد و در   
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از  ترب و سکنجبین و ماءالعسل و ماءالشعیر مخلوط به سکنجبین گرم و ماننرد آن  بآبآن لحوج و غلط نبود به قی منتفع گردد 

گرم تنها و آب گرم به عسرل   بآبتنقیه کند یا آب به روغن یا بزیت گرم تنها یا سکنجبین ها مقیات خفیفه و گاهی آب گرم تن

منجمد می سازد و گاهی معالجره مثرل ایرن    طبع می اندازد و گاهی با سفل می نماید که گاهی آنرا به قی بال ماده غسل اندکی

اسهال    همعده مائل تر باشد و چون اراد و یا بسو  قعر گرموادازآن منقلع نگرددماده به اسهال نیز می کنند بدانچه ماکور شد ا

با یا رج در مثل این ماده نمایند بعد حمام یم روز پیش آنان ماءالشعیر بیاشامند و گراهی ایرن غلرط الذ  انردک مری باشرد و       

معرده پرس مراده را     انار اذیت او زائل می کند بنابر کشف سویق و به تخفیف او و تقویت آب انار هضم بآباستعمال پست جو 

  باشد و از آن غشی و تشنج عارض شود پس تدبیر او بدانچه در باب غشری مراکور   خلط موذ  حار لااقبول نمی کند و چون 

شد باید کرد و واجب است که اول مبادرت به نوشیدن آب نیمگرم نمایند پس چون اخالقی کنند عوارض الحق ایشران سراکن   

راو  باشند قی بسرکنجبین شرکر  و آب گررم بعرد خروردن مراهی و       صف   همع مادارح اجسوءمزگوید که اگر  مجوسیشوند 

ا چهار بار استعمال کنند و بعد آن اشربه مسکن صفرا ی هماءالشعیر نمایند بهر آنکه خلط در اعال  معده می باشد و این در ماه س

و مطبوخ هلیله و گل سررخ و شراهتره و تمرهنرد     دهند و اگر مریض را عادت به قی نباشد و بران سهل نبود باید که اسهال 

رومی  له زرد سه درم ایارج فیقرا افسنتینمنقی به اندکی صبر و ایارج نمایند و اگر در آنجا تپ نباشد و این حب بدهند هلی مویز

یرا آب  رم بره سرکنجبین شرکر     شاهتره سرشته جداسازند شربت چهرار د  بآبگل سرخ هریم دو  درم همه را با یم سائیده 

را یم درم به جالب یا به شربت بنفشه  اه زرد سه درم کوفته بیخته ایارج فیقرا را بدهند هلیلاین دو ایضاو  تمرهند  و کاسنی

سنتین پرنج درم شراهتره ده درم آلوبخرارا    گاه بکار برند و این مطبوخ نیز نفع تمام می دهد گل سرخ هفت درم افسرشته سحر 

م نیم رطل آید صاف نمروده هرر   ی هی تمرهند  هریم بست درم در پنج رطل آب بجوشانند تا ببست عدد مویز خراسانی منق

وق بدهند و تضمید معده به گل سرخ و صندل و سم و قدر  کافور به گالب حل صبر مسح کمثقالی هصبح چهار اوقیه از آن ب

صبر سقوطر   یکمثقال خمل معاره مع شر بهمت   هقول شیخ گاشت برا  اخالط و امراری کرده نمایند و دوا  جالینوس که در

ه هلیله زرد گل ا به طرف سائر بدن بریزد فصد باسلیق کنند و به این حب اسهال آورند بی هنافع نوشته و اگر صفرا از جگر به معد

نجبین اریم سائیده بره سرک  رم بدشو  در سفر جل یم مرم سقمونیا  سرخ هر واحد پنج درم صبر هفت درم افسنتین چهار د

بره ایرن طرور نماینرد کره اول       معده حار مع ماده  سوءمزاجوید که معالجه گ مسیحیسه درم بدهند  تا و نیم و سرشته دو درم 

معده از ماده صفراو  باسهال و یا به قی کنند یعنی اگر ماده به سو  فوق طرف فرم معرده باشرد و عرادت قلیرل بره          هتنقی

ن ماهی تازه و نوشیدن ماءالشعیر به سکنجبین نیمگرم نمایند و اگر ماده گرل برا سرفل    استعمال قی بود تحریم قی بعد خورد

 و درمعده بود باید که اسهال شکم بدانچه منقی این اخالط باشد بره ایرن طرور نماینرد کره بگیرنرد صربر و هلیلره          طرف قعر
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و آلوبخارا مویز منقی ساخته باشند بنوشند  سکنجبین سرشته بخورند تا بعد دو ساعت مطبوخ که از افسنتین و شاهتره تمرهند 

نمایند تا معده پاک گردد که این بالغ النفع ست و یا دوا  جالینوس که در قول شیخ مسطور شد برا   ار و مکرر استعمال این دو

رند و ارا بخومانی و خیار و کاهو و آلو بخی هقلمرغ و کدو ب   هطب مثل بچرم شکر بدهند و اغایه بارد ردیم درم صبر و بست 

حاد مع  سوءمزاجمی نویسند که اگر  جند خابن الیاس و بخارا بنوشند شکر  و آب انار میخوش و آب آلودو سکنجبین آب سر

بره  و تخرم شربت و تخرم تررب ا گرر       السروس  اصرل صفراو  باشد قی به سکنجبین نمایند یا به مطبوخ تخم خرپزه و    هماد

اجراص مسرهل مرع     بشربتشمش و آلو  بخارا یا به مطبوخ آن یا مکه مثل تمرهند  و واسکنجبین نیاید بعده اسهال بماء الف

سرکنجبین   طباشریر نماینرد و  قررص  امضه و اقرراص برارده مثرل    خشت آورند پس تبدیل مزاج معده بربوب حترنجبین و شیر 

م و نیم سرخ پنج درم طباشیر دو دربخشد بگیرند گل  فع بین نماید و این سفوف نفع بلیغساده ن سفرجلی و ساذج و تمر  ومیبه

زرد هر واحد یم نیم درم مصطکی نیمدرم را مم نیمدرم شکر طبرزه همچند همه ادویه کوفتره بیختره      هپوست سماق هلیل

که اگر ماده لطیف و طافی و انسان معتاد به قی باشرد قری بره    سیامرست نوشته که در  گیالنیسرد بخورند  بآبم صبح سه در

ذ  آنسرت  وج معده و مر مب گرم بعد خوردن اشیا  مرطبه مثل سمم و ماءالشعیر نمایند و از تهو  شدید که مزسکنجبین و آ

ا شربت سیب میخوش نمایند و اگر ماده را سبب باشد ی  هوره شربت انار یا رب لیمو یا شربت غحار کنند و بعد قی تقویت معده ب

قری و تررنجبین مقرو  بره صربر و      من و مویزره و تمرهند  و آلو  بخارا زرد و مطبوخ افسنتین و شاهت   هاسهال مطبوخ هلیل

متشرب در جرم معده باشد و عالمتش دوام غثیان است ایارج فیقرا به مرات دهنرد و اگرر صرفرا بره        هسقمونیا کنند و اگر ماد

المتش سکون غثیان در سراعتی و  یزد و عر وا حار سوءمزاجسو  معده از کبد به سبب حرارت مزاج او یا از سائر بدن به سبب 

انار مسرهل   بشربتسقمونیا  مشو  یا  مع بماءالجبن مع سقوف مسهل صفرا یا بحپس ب بفصد عود آنست عالجش استفراغ

حصررم   بآبمبرده متخا از آب انار میخوش و    هو چون بدن پاک گردد به اغای طباشیرا گلقند و ی هاست و تقویت معده به میب

   هز مقویرات معرد  کی ازین آب ها بخورند و در غاا اتدویج نمایند تا آنکه معرده قروت یابرد و ا   ی هراریج مطبوخ بغاا سازند و  ف

و قدر  ریوند بررا  تقویرت    طباشیررجلی مخلوط به سکنجبین است و گلقند و مرکب به سماق و عصرم اایشان سکنجبین سف

 .جگر نیز آمیزند

 میماد  بلغ سوءمزاجعالج امراض معده از 

جع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و نقصان و بطالن شهوت طعام وجو  البقر و نفخ معده و جشاء قی و تهو  و آن و

و غثیان و فوق و قلع معده و اختالج معده و حرقت معده و تشنج معده است از نمم و آب نیمگرم و تخم ترب و عسرل مکررر   

در بلغرم لرزج    ایضارند و بارد رطب معده گاشت بعمل آ سوءمزاجکه در عالج  قی کنند بعد از آن مصطکی پوست ترنج و غیره
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بهر تلطیف و تقطیع ماده تخم ترب و خردل و تخم شبت و تخم شلجم هریم نه ماشه جوشانیده و صاف نموده نمم نه ماشه 

ل تلطیف به طیخ شبت و ترب و بوره ارمنی سه ماشه و سکنجبین عسلی چهار توله حل کرده بنوشند و قی کنند و یا بعد حصو

قی کنند تا ماده منقطع شود و بیرون آید و اگر عادت قی نباشد یا مانع بود بعد نفج بمنفج بلغم مسهل بلغم دهند و یا تبر بدهدو 

ا اسهال به جوارشات گرم مثل جوارش جرالینوس و مربرا    ی هجزو و زنجبیل یم جزو و شکر سه جزء اسهال آورند و بعد از تنقی

جبیل و یا به مطبوخ مصطکی چهار ماشه عود سه ماشه قرنفل سه و نیم ماشه در گالب پا و آثار تا به نیمه آید نبات سه توله زن

داخل کرده تبدیل مزاج نمایند و به قول حکیم علی از مقصیات رطوبات معده که دو بار یا زیاده از آن تا ده مرتبه بدان قی کنند 

ی و کوفته بیخته اندکی روغن بادام شیرین بر آن ریزند بعده مثل او عسل کف گرفته رقیرق القروام   این است که بگیرند جوز الق

تا دو سه مثقال بحسب قوت مریض و ضعف آن و کثرت رطوبات و قلرت آن باشرد و    مثقال یمآمیخته بدارند شربت از آن از 

آب گرم بلکه    هاز آن دوا دهند و باالیش یم سکرجطریق استعمالش اینست که اول شی قلیل رقیق مثل شوربا بخورانند بعد 

جالب گرم بنوشانند و ساعتی یا دو ساعت بدان صبر کنند پس طعام مختلف شکم سیر تناول نمایند بعد و یم ساعت یرا نریم   

وغن زرد و ا شبت دو باقه و نمم و ری هم اوقیی  هساعت بر آن صبر کنند و قد  بزرگ آب گرم یا آبی که در آن تخم ترب کوفت

عسل هر واحد دو اوقیه بدهند و بر فرش حرکت کنند بعد از آن به پر مرغ و روغن یا بادام یا کنجد یا زیت آلوده قی آورند و یا 

بدون پر مرغ و این به طریق احوط عمل ماکور شده واال دوا  ماکور در ابتدا  تناول دو بال حاجت بسو  اشیا  مسطوره قی 

یلی منقی است و نفع بالغ می نماید و گویند که از ادویه سفرده سنقی رطوبات از معده خوردن وج و قاقله می آورد و این مقی خ

انیسون وانجدان و بوزیدان و روغن بلسان وحب و عود آن و برگ تنبول و بیخ باد آورد ر و کما ذریوس و افسنتین واشنه وو صب

نزروت و آب آس مع صربر و مصرطکی هرر دو و کبراش قرنفرل و بریخ مثرا        کابلی و فلنجه و نعنا  و ا   هو فلفل سفید و هلیل

خولنجان و سلیخه و حماما  و کبابه و صرف و دارچینی دایر ساوبه عسل و دار فلفل و زعفران و قصب الزریره و درونج  یکمثقال

در  خلطرا و فلفل سیاه شرباً و  ست و کاا اسارون شرباً و ضماداًو مویزو سنبل هند  و سهیل وصعتر و برنوف و ریحان کافور  

بروعلی سرینا مری     اقوال حکمای معده است ضماداً نیز هر واحد منقاو شرباً و الدن شرباً و    هطعام و کرنب نبطی اکالً و عصار

مقطعره مثرل      هملطفه نمایند و ادویر    همقطع   هنویسند که اگر خلط غلیظ باشد صواب آنست که تقطیع و تلطیف او با شرب

ملطفه بکار برند معده اسهال بدانچه مخرج آن باشد باید کرد و اگر    هجبین و کوامخ و کبر و خردل و زیتون است واضمدسکن

شود قی نمایند بدانچه قو  تر باشد مثل طبیخ جوزالقی باشد و اگر ماده خائص بود و منقلع ن اسهال بعد قی استعمال نمایند بهتر

شبت حل کرده روغن غاربران انداخته بیاشامند و در آن پر  بآبغم است مغز تخم قرطم کوفته و خردل و فلفل و این دوا مقی بل

معده آنچه تعدیل مزاج و تسخین و تلطیف نماید استعمال کنند تا ماده برار دیگرر پیردا       همرغ آلوده از آن قی کنند و بعد تنقی
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شتر از آن بعد حمام نخود آب بیاشامند و دلرم بسریار اسرتعمال    اسهال در مثل این ماده نمایند یم روز پی   هنشود و چون اراد

آن    هحمات و اسفار و حرکات نافع است و بیشتر عادت بعضی انسان چنان باشد که بلغم بسیار در معرد  بآبنمایند و استحمام 

صاحب آنرا عارض گردد سلق و خردل استعمال نمایند و از آن صحت یابد تقطیع جرم خلط و اسهال که اب تمجتمع گردد و کرا

صرالح اینچنرین اخرالط       همسرهل    هج استعمال نمایند و ادویبه سکنجبین خورند و دوا و الفوتن و اگر بلغم حامض باشد ایارج

سکنجبین به زور  قو  البزور مرتب بعسل اسرت و ایرن    صاحب افادیه و حسب صبر کبیر و حب اصطمخیقون و صبردر غلیظ

غلیظ است بگیرند تخم کرفس شش جزو اطراف افسنتین انیسون بادیان هر واحد سره جرزو فلفرل       هدیارج مخصوص به ماد

سفید مراسارون هر واحد یم نیم جزء قسط سنبل رومی کاشم هر واحد دو جزو مصطکی زعفران هر واحد یم جزو صبر هشت 

ارجرات کبرار افترد و از    یگاهی احتیاج برا   د وفق نمایمعده برجزو قرص سازند و هر روز یم قرص به وزن مثقال بخورند تنقیه 

غایره  مربی و شربت افسنتین و زنجبیل مربی است و موافق تررین ا    هآنچه این کسان نفع یابند خصوصاً بعد تنقیه سابقه هلیل

ه ا  فراخ است که اجرام فراخ بطی االنهضام طویل المکث در معده اسرت و بداننرد کر   و کنجشم سوبر برا  اینها شوربا  قنا

رطب را نافع    ها مجفف معده و ناشف همه فضول از آن است و آب معدن آهن یا در آن آهن به مرات کثیر داغ کرده معدضم

و به فلفل و زنجبیل برا  مواد غلیظه بین سفر جلی ساده برا  مواد حاراست و سکنج دهنداست و سکنجبین عنصلی سخت سو

ر برا  محرور یم فوصت یم جزو و عسل برا  مبرد و شکجل مالی قلیل العاست و ترکیبش این است که آب سفر بارده خوب

ید کهنه نیم جزو بر آتش مالئم قوام نمایند و بردارند و اگر اراده کنند که برا  مبرد و سخت قو  النفع باشرد  ج   هجزو و سرک

رد بال حجراب  لغ خه چسبانیدن طفل غیر بادر آن زنجبیل و فلفل داخل کنند و از آنچه نفع می کند در تحلیل مواد غلیظ از معد

رطب باشد بر مسخنات محلله اقتصار کنند و از آنچه به تخفیرف او بره قربض نمایرد در آن      دبار اگر خلط ایضااز شکم است و 

ا باشد یا غاا به سبب حبس خلط متشرب در جرم و معده لیکن اگر خلط به کثرت خرود  وداخل نکنند که آن خطر عظیم است د

قی یا به اسهال نیز در آن مستفرغه ب   هل باید کرد و ادویباشد نه به فساد خود در تدارک آن ادویه و اغایه قابضه استعما موذ 

ر یا حرب ذهرب یرا حرب     بلغمی یا سوداو  باشد مریض راحب صب   هبارد مع ماد سوءمزاجگوید که اگر  مضف کاملالبدست 

لغم نمایند و اگر تنراول بره قری    مقی ب   هنقو  صبر استعمال کنند و امر به قی از ادویب قوقایا دهند و ا حب ایارج یا حی  هافادی

یلره مربری و   ربی و هلمآن سهل نباشد بعد خوردن ترب و نمم و خردل و عسل و شرب شراب قی کنانند و بعد قی زنجبیل بر

یگر قبول نکند استعمال نمایند مثالً قرص و رد ربی بدهند و چون معده پاک گردد مقویات معده تا مواد دم   ههلیله مربی و آمل

بگلقند عسلی و قدر  مصطکی بدهند و باالیش گالب که در آن عود خام و مصطکی جوشانیده باشند بنوشرانند و ایرن ضرماد    

ساذج هند  قرنفل هر واحد یم نیم درم همه را باریرم سرائیده و    الطیب سنبلصبرافسنتین رومی هر واحد پنج درم مصطکی 
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درم گداخته بیامیزند تا مسرتو    هوم سرخ پنج درم در روغن زنبق و روغن ناردین یا روغن قسط و روغن مصطکی هر واحد دم

ا قعر او ضماد نمایند و اگر برد معده قو  و بلغم در رآن بسیار باشد ماءاالصول به روغن بید انجیر قدر  امر  ی  هگردد بر فم معد

بره   مثرودیطروس ا به قدر  میسوسن بخورانند و یا ی هد از این تریاق کبیر یم درم به شراب کهنو سیا در آن مالیده بدهند و بع

شراب یا آب نعنا  و آب سیب دهند و این دوا مصطکی قرص و رد هر واحد سه درم کهربا نعنا  خشرم مربرا مروز عرود خرام      

ن مصطکی و سنبل و عود و قرنفل جوشانیده باشرند  ی که در آبآبباریم سائیده به شراب و یا  کمثقالی ههریم دو درم به سباس

بخورند و باید که هرچه مریض را از این ادویه بدهند به حسب قوت علیل و علت دهند پس اگر علت ضعف باشرد در عرالج او   

شد ل جوشانیده باشند کفایت کند و اگر مرض قو  بافحلنجبین و قرص و رد به مصطکی همراه گالب که در آن عود خام و قرن

یمیا گفته که چون انسان را کرب و قلق عمال نمایند و بقراط در کتاب ابیاماکوره و ایارجات کبار و ماء االصول است معجوناتاز 

عارض گردد و سببش بلغم عضن در معده باشد و باید که صاحب او را شرب ممزوج که نه کهنه و نه نو باشد بدهنرد زیررا کره    

کرمانی نقا  اذخر قرد مانا    هال و اعانت بر هضم نماید و چون طعام در معده ترش گردد زیرچنین شراب تسخین معده به اعتد

ع معرده  سروءمزاج گفته که اگر  ابوسهل با شراب ریحانی بخورند یکمثقالفلفل هر واحد یم جزو باریم سائیده به وزن درم تا 

وترب و عسل بره طربخ شربت و    ملطفه مقطعه مثل ماهی شوراشیا   معده به قی بعد تناول   هبارد مع ماده باشد باید که تنقی

از مصطکی و صبر کنند بعرد از  یه بمسهل مثل حب اصمخیقون و یا حب متخا ترب و سکنجبین عسلی نیمگرم نمایند و یا تنق

ا بره  ر و سری گر مریض متحمل آن نباشد امر آن روغن بید انجیر بماءاالصول بیاشامند و اگر کفایت نکند ایارجات کبار بدهند و ا

واحد سه درم است و در قول روغن بادام و ماءاالصول دهند و چون معده پاک گردد دوائی که در آن مصطکی و قرص درد هر 

قرنفرل   برآب انیسون و مصطکی یرا   بآبا شراب ریحانی یا ی هسباسه بدستور ساخته دو درم بهیببمل گاشت سوا  به صاحب کا

و زنجبیلی مربی و هلیله مربی نافع بود و طعام مثل نخوداب و قنابر و قالیرا و مطبخنرات   بدهند و درین وقت کمونی و فالفلی 

ا شراب متخا از مویز ی  هکه در آن ابازیروفادیه باشد بدهند و شراب اوضدیقون باشد یا ماءالعسل متخا بافادیه شراب ریحانی کهن

خوشبو    ه  حارعده باشیاضمید ممصطکی پخته باشند و ت و عسل مصفی یا ماءالعسل که در آن عود خام و نقا  از خروسم و

ابرن  عنبر و عود و مسم و سنبل نمایند و به روغن بان یا روغن قسط یا روغن سوسن تدهین معرده کننرد   مثل شراب سوسن ب

نمرم و  و عسرل و   السوس اصلطب مع ماده لزج بلغمی تضعیف معده به قی از تخم ترب و د ربار سوءمزاجگوید که در  الیاس

نخود    همقشر کوفته هر واحد سه درم بدهند و غاا ضرور السوس اصلتخم خرپزه کنند و هر صبا  مطبوخ انیسون و بادیان و 

نرد و  بخور یکمثقرال ه ورم یا کمونی به قردر  مبرزه سازندوزنجبیل مربی دمع مغز قرطم و دارچینی و زعفران و فلفل یا قالیا  

ایند و تمریخ معده به روغن زنبق دخیر  یا سوسن کنند و بحقنه ماده نم یا با جالینوس یا لوفاذاسهال طبع بحسب ایارج وایارج 
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پانزده درم خولنجران زنجبیرل هرواحرد دوازده درم    است فلفل دار فلفل هر واحد سه درم کندر  نددماین جوارش کندر خیلی سو

ل کف گرفته برشند و بعس   هحر بریخترا باریم سائیده ب همه ادویه جمله دنفل هر واحد سه درم شکر سفید همچنینجوز بواقر

ر اشتها  صادق خفیفه و تقلیل آن نمایند و ب   هنوشته که ریاضت معتدل قبل طعام و استعمال اغای خجند بخورند  یکمثقال

ل سمم مالح بس باشند مثل لحوم دراج و کبم و گنجشم مطبخن مبرز مطیب بر  و اشیا  مالحه مثبخورند و اغایه حار یا

و حریفه مثل مثل خردل و عسل و ترب به سکنجبین خورده قی کننرد و تقلیرل آب نماینرد و شرراب کهنره بنوشرند و اگرر از        

معده و لزوجت آن نکند بلکه بانضاج و تلطیف مزاج برفق نمایند تا نشف مواد درسخین ات استعمال کنند باید که تدریج تجوارش

شربت افسنتین بعرد  صلی بنوشند و کااسکنجبین بزور  و قرص درد و از آنچه نفع می کند مشغول شوند و اندک سکنجبین عن

بروقوقایا و ایارج لوغاذ یا بعد از آن استعمال سماجین کبار مثل شرودیطوس و امر و سیاست و این دوا برودت و استفراغ بحب ص

واحد ده درم فلفل زنجبیل دارچینری سرنبل مصرطکی     سیاه گل سرخ هر   هکابی هلیل   همعده و کثرت بلغم را نافع ست هلیل

   هبودینه سرماخور بادیان انیسون هریم سه ورم عود و نفل به سباسه ساذج هریم دو درم زعفران یم درم سرائیده بره میبر   

 آببر تا دو مثقال و این ضماد نفع می کند سعد سنبل گل سرخ مصطکی عود نعنا  سائیده و  یکمثقالعسلی بسرشند شربت از 

می نویسند که اول قی نمایند چنانچه ماهی شور و ترب خرورده   ایالقی و جرجانیبه و شراب سرشته بر فم معده ضماد نمایند 

طربخ لوبیرا و    ریده به قدر پنج درم در سرکنجبین سرشرته و د  ئر و تخم شبت مساو  باریم سایباالیش تخم ترب و تخم جرج

نران نمرم طعرام       هخم ترب تخم سپندان سفید تخم جیرجیر هریرم درم برور  شبت و کرنب حل کرده نیمگرم بدهند و یا ت

 ههریم نیم درم به سکنجبین عسلی به سرشند و در طبخ شبت و ترب حل کنند و بنوشند و بعد قی بر تشنگی صبر کنند و عیب

م بار ایرارج فیقررا   ی هو در هر هفت ا زنجبیل مربی یا هلیله مربی یا گلقند بدهند دو روز از قی بحب اطمخیقون استفراغ نمایندی 

نماینرد و بعرد اسرتفراغ     جرات یارا هند و استفراغ با یارج لوغاذ یاءبدهند و اگر رطوبت بسیار بود ماءاالصول به روغن بادام تلخ د

ود دهد و ایرارج  فلی موافق است و جوارش عود مسهل سجبین به مصطکی و عود خام و قرنفل دهند و کمونی و فالجلنصبا  

کربه برر مرریض شراق باشرد اغادیره         هکرد که قول شیخ گاشت معده را از اخالط غلیظ پاک کند و اگر خوردن ایارج و ادوی

مسهل دهند و قرص گل با هفت درم جلنجبین در آب انیسون حل کرده بخورند و شربت سنبل و شربت مشم و شربت عنبر و 

 قاقلره پوست ترنج ده درم عود هند  هفت درم زنجبیرل سراذج هنرد     شربت عود نافع است و این شربت مرکب مفید بگیرند 

ه در سره  فرنجمشم و در فلفل هریم دو مثقال قرنفل مصطکی جوز جواهر یم دو درم همه را نیمکوفته در پارچه سست بست

آرند و از آتش  بقوام یمه آید پارچه را مالیده افشرده دور کنند و دو من عسل و یم من شکر آمیختهسن گالب بجوشانند تا به نب

سوده بیامیزند شربتی سه درم تا پنج درم و جوارش عود و سفوف آن و جوارش عنبر  یکمثقالگرفته مشم و عنبر و زعفران هر
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و  معرده    هاسرحاق برن حنرین در تنقیر       هب صبر به نسخو حو جوارش نارمشم برا  برودت معده و ریا  بهترین اشیاست 

به عسل سرشته خوردن و در طعام کرد یرا   یکمثقالرطب نیز نافع و غاریقون    هزج معدرطوبت لآن برا     هسکنجبین نسخ

که رطب و از ترشری  سنی درم سه هفته بدهند و از فوا داخل کردن برا  آروغ ترش شود دارد و شراب محبث الحدید هر بامداد

کنرد   وزیان کرده خورند و این ضرماد معرده را گررم   ها پرهیز کنند و طعام گنجشم بریان و نخوداب و گوشت شکار به روغن ب

مصطکی هر یم مشت همه را کوفته بمیبه سرشته بر معده نهند و اگر افسرنتین   بگیرند سعد فقا  اذخر سنبل عود را مم کند

ز شراب کهنه و آب بسرشند روده باشد روغن مصطکی که در روغن زیت سراخته باشرند نیر   برومی و قصب الزیره زیاده کنند و 

ر اسرت بره جهرت تولیرد آن ابرتالل      طاگرچه کثیراالویت شدید الخ سوءمزاجمعده را قوت دهد و گرم کند طبر  گوید که این 

عالجه است مگر قوا  علیل صحیح و سائر اعضا  او مثل کبد و دماغ و قلرب قرو    مرباطات و اعصاب مربطه را لیکن سهل ال

شدید از جنس تمدد باشد و این حارت نمی شود مگر وقتی که در معده رطوبت  او صعب گردد اگر بادهی الم   هباشند و معالج

ر حرکرت و کثررت   هرل و کسرل و بطرو   ربسیار حاصل شود و از آنچه داللت می کند بدین مزاج تغییر رنگ به سفید  است و 

ر بسریار قرو  باشرد و    راز سفید منقطع مگر آنکه جگسرد  بدان و سیالب آب از بینی و هرسیدن تناوب و سرعت دمعد وقت 

ل رطب گردد و شرحم در اعضرا  او بره سربب     بد قو  باشد بدن صاحب این مزاج عبصفرا بسوئی امعا بسیار ریز و پس اگر ک

شحم زیاده شود اال آنکه کبد رطب مزاج یا ناقص الحراره بود که درین وقت خون بسیار رطب گردد حتی که بره     هکثرت ماد

نمایند و از ضعیف القوه باشد زیرا که این مررض  نآن اقدام    هن نباشد پس واجب است که بر معالجآن از استرفا  اعضا در ام

رطبیعری از  محتاج به استفراغ قو  است و معده چون مسترخی شود افعال طبیعی او باطل گردد و چون متشنج شود حرکات غی

فف پیدا مجلسه و تشنج از چیزها  مسخن مج   ها  مرطباد هضم بل بطالن او گردد و استرخا از اشیآن تولد کند و از آن فس

می شود و درینجا حالتی ثالث ست و او اینست که نه متشنج شود و نه مسترخی غیر آنکه او نموست کند و در آن رطوبت کریه 

وسرت واجرب   الرائحه حاصل شود مازان معده بسیار ضعیف گردد و بر طعام مستولی نشود و چون این حاالت ثالثه به صحت پی

این علت مرکب بوده از آنچه مسخن و محلل و مستفرغ و معطر باشد و همچنین امر دماغ و رحرم در حاجرت      هاست که ادوی

عطره است پس می باید که استفراغ کنند در ابتدا  امر و اول معالجه به حقنه معتدل نمایند بعد از آن بره انردک      هآنها بادوی

یق منفتح گردد و فضول خفت پایرد استفراغ به ادویه و استعمال تضمید و تنطبل و دلم نمایند و زیاده از اعتدال پس چون طر

الب هر واحد یم کف قرطم کوفته حلبه بزر کتان هرر  معتدل اینست خارخسم بابونه اکلیل الملم برگ شبت برگ س   هحقن

کبیرره سربوس      هبرگ جمسفرم هر واحرد باقر   برگ ساداوران برگ لبالب پرسیاوشانفنه عناب چهل سپستان دوازده واحد ج

م صد درم از آن صاف نموده در هاون کنند و ده ی هگندم خطمی هر واحد دو کف هر دو در صره بسته همه را بجوشانند و مالید
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یکبار  درم روغن خیر  و پنج درم روغن بید انجیر و دو دانگ به ورق سرخ انداخته حل کرده و نیمگرم نموده از آن حقنه سازند

طعام از معده تا سه روز متواتر و رعایت مزاج علیل نمایند پس اگر متغیرر   ار و یکبار در آخر روز وقت انحداردر ابتدا  روز بر نه

یکساله    هقو  تر از آن منع نکنند پس تا هفت روز راحت دهند و غاا به شوربا  لحوم عمالن خفیف   هنشود از استعمال حقن

تر و یرم درم  در آن دو درم سکنجبین و یم درم جند بید س دهند بعد از آن به همین حقنه استعمال کنند و و عصافیر و قنا بر

جا و شیر اضافه نموده بپزند تا همه گداخته مهرا شود و اگر باقی ماند از آن بقیه بگیرند ادویه بر مقدار  که ماکور شده و از هر 

قنه کنند بعد از آن پنج روز است داده این حسب رده دو دفعه در دو روز متفرق حل کدو روغن و به ورق طر  کنند و در هاون ح

اسارون حب بلسان هر واحرد  بدهند بگیرند گل سرخ سکنجبین انیسون تخم کرفس هر واحد دو درم زنجبیل چینی جاو شیروج 

هر واحد سه درم و نیم مصطکی رومی سیاه پوست بیخ کبر بادیان    ههریم دو ثلث ورم هلیان جندبیدسترابسه ی هیم درم میع

رم بعض حااق از حرانیان ذکرر کررده انرد کره صربر و      ن یم نیم درم صبر سقوطر  پانزده دچهار ورم غاریقون سه درم زعفرا

معده جمع نموده همه را سائیده و جا و شیر و سکنجبین را    هغاریقون را جمع نکنند و جالینوس در یم موضع هنگام ذکر ادوی

اب صاف جید خیسانیده حل کنند و ادویه آمیخته مثل فلفل حب سازند و در سایه خشم کرده ازین سه شربت در مردت  در شر

او ایرن ضرماد      هرنگ او درست گردید بر معرد د افت و براز اولین ی هه معده تنقیبیست و یم روز بخورند و چون معلوم کنند ک

و مصطکی هریم سه ورم قصرب الزریرره و افرواه     ی سازد بگیرند آرد که بسندراغ غنی منمایند و گاهی این ضماد تنها از استف

درم مرو صبر هر واحد یم نیم درم سنبل یم درم و ثلث فوفرل یرم درم جوزالسررد و     ه و نارمشم و ناروین هر واحد دوعقد

ه کننرد و یرم حصره در    رم همه را باریم سائیده و حصر یا برگ آن سه د االس حبم نیم ورم پوست بیرون پسته هر واحد ی

یست معده قطع کرده باشند مالیده و بر معرده  که به   هآمیخته حل کنند و بر خرققیروطی معمول به روغن ناردین و مصطکی 

دوم در آب سریب خوشربو یرا آب       هنهند قبل از غاا یا در آخر هضم و اما در وقت حصول طعام در معده ضماد نکننرد و حصر  

به خاکستر اگر کهنه باشد و یا حلوف سرفید   مغسولند به نحو  که رقیق باشد و در آن اسفنج نو و یا سفرجل و آب نمام بیامیز

تقویرت جررم معرده و    معده از رطوبات حاصل در آن و    هاگر اسفنج نباشد تر کرده در اوقات ماکوره بر معده نهند و برا  تنقی

ار عظیم النفع است قبل طعام و بعد از آن و با پرهیز و بدون پرهیز ب است که اهل حران ترکیب داده اند و بسیتقطیر آن این ح

سیاه و کابلی هرر     هو رطوبات باشد و آن ضعیف القوه بود بگیرند هلیلا   هتناول او صالح است سیما  برا  کسی که در معد

یرم نریم درم   م نمم هنرد   کرمانی انیسون هریم دو در   هواحد پنج درم مصطکی سه درم کرد یا نانخواه تخم کرفس زیر

برزرگ از نخرود    ته جهرا برگ ترنج سرش بآبهمه ادویه زعفران یم درم و نیم همه را سائیده و  مخیدصبر سقوطر  خالص ه

د طعام تناول نمایند شرربت اونریم   سازند و قبل طعام به وزن یم درم و ثلث بخورند و بر آن دو جرعه آب گرم بنوشند و اگر بع
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ب است و ایرن  ز رطوبات در مقو  آن است و این حب معروف به حقی معده انبل طعام و بعد او بخورند که مرم کنند و دائم قد

ر فلفرل فلفرل سرفید    صرفار دا    هحب دیگر استفراغ معده از رطوبات و تقویت جرم آن و اسخان آن نماید بگیرند زنجبیل قاقلر 

سه درم افسنتین رومی افتیمون جعد و کمافیطوس فوهرو هرر    ج هر واحد یم درم هلیله سیاه ده درم مصطکیقرنفل اسارون و

سره درم همره را سرائیده بره      السروس  ربواحد یم نیم درم حضض هند  دو درم زعفران یم درم صبر سقوطر  پانزده درم 

   هلجر از آنچه معا فص بسرشند و حب ساخته و دو درم بخورند و اگر بعد طعام خورند شربت یم درم یا کمتر سازند وشراب ع

یق الصدره مخرح االکتراف   ماکوره متسع نباشد و مریض ف   هیان می کنند چون مزاج و وقت تعالج به این ادورطب بد   همعد

ن شبت بسیار باشد طویل الرقبه نبود اینست که در اول طعام ترب و نمم بخورند بعده خردل مضروب بزیت پس شوربا که در آ

پس بر آن نبیند کدر حدیث بنوشند و دائم آب گررم کره در آن تخرم سررمق کوفتره       سل جوشانیده بنوشندبنوشند پس قد  ع

جوشانیده باشند با شکر بیاشامند و چون قی کردن خواهند پر به روغن بادام آلوده در حلق اندازند تا تقا  تام یابرد و در آن روز  

و بر گرسرنگی صربر کننرد واال طعرام خشرم       آب نباید نوشید و اگر تشنگی غلبه کند اندک اندک شربت سیب خوشبو بنوشند

بخورند و بهتر آن است که چیز  از ماکول و مشروب تناول نکنند و روز دیگر ترب برا نمرم بجوشرانند و آب او قرد  برزرگ      

 بگیرند و بر آن سکنجبین مثل او ریخته صبح بر نهار بنوشند و قی کنند و بعد فراغ از آن اندک گالب خوشبو بیاشامند و تضمید

معده بدانچه مقو  و معطر و جامع اجزا  آن باشد مثل گل سرخ و مصطکی و اقاقیا و کمم و آس و سیب خوشبو و مانند آن 

نمایند و غاا  او سه روز کبم و تیهو بریان یا قالیا  محترقه بلحم عسل یکساله باشد و بران شراب خوشبو اندک بنوشرند و  

ننماید و برد معده بسیار قو  باشد به عالج قویتر از این پردازند و آن این اسرت کره    اگر رطوبت متعسر باشد و این معالجه نفع

امرر و سریا   رم روز بست درم ماءاالصول و دو ثلرث د هفت روز ماءاالصول به روغن بادام تلخ و معجون امر و سیا بخورند و هر 

هر واحد یم درم و آنچه از آن تر کردنی اسرت در   جندبیدسترشیر سکنجبین مقل ب بخورند بگیرند جاوبدهند بعد از آن این ح

رم سوده آمیزند و بها به قدر یم درم سراخته  یم درم و تخم کرفس دآب گند نا  نبطی تر کنند تا بگاارد پس ایارج فیقرا دو 

ب ماءاالصول سه حب بخورند و بران آبی که در آن انیسون جوشانیده باشند بنوشند که این در یم دفعه معده را جال دهد و شر

او میدانست    همواد در معد   هتنها اصال  جرم معده بارد و تحلیل رطوبت نماید و ابوعمران چون استفراغ علیل می کرد و بقی

هر روز و ثلث دوم ایارج فیقرا  مخمر می داده در بعض اوقات تریاق کبیر قدر  حسب مزاج می خورانید و از آن نفع بین ظاهر 

ضو موافق عاین علت نشاید مگر آنکه بعض اعضا  او چنان باشند که ماکور شد پس فصد برا  نفس آن میشد و فصد صاحب 

رد مع ماده و غیر ماده مری کردنرد   با سوءمزاجده اند و بدان اصال  طریق نمایند و برا  این علت این شربت اهل حران ذکر کر

رم و طایفی منقی هر واحرد بسرت د   و مویز و سنا  کلی خالص بست ورم و صبر سقوطر  چهل درم   هبگیرند خبطیانا  تاز
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م رطل آید مالیده صاف نموده سه چند عسل سفید داخل کرده بجوشانند تا قریب بره  ی  ههمه را در سه رطل آب بجوشانند تا ب

رم معده را تقویت انعقاد رسد هر روز سه ملعقه تا چهار ملعقه بحسب مزاج و قوت بخورند که آن رطوبات را به سهولت برآرد و ج

دهد و اجزا  آنرا جمع نماید و همه این عالج تمام می شود تا آنکه مزاج علیل و مزاج عضو  از اعضا  او متغیر نگردد و اگرر  

مزاج عضو  متغیر شود حتی که ازین معالجه منع کند پس طبیب میان دو امر باشد یا آنکه ترکیب دوائی دهد که در آن آنچره  

معده ترک کند و اقبال به اصال  مزاج آن    هد و آنچه اصال  مزاج آن عضو متغیر نماید جمع باشد و یا معالجاستفراغ معده کن

بعرد   گیالنری معده اعاده نماید    هعضو نماید پس چون مزاج او اصال  یابد و نصیحت و اعتدال خود عود کند طبیب به معالج

افت تقویرت معرده بره قررص گرل بره       ی ههل نوشته که چون بدن تنقیحب افادیه و معجون اسود و جوارش مس   هتحریر نسخ

نعنع مع گلقند مقو  به بادیان و انیسون و بررگ نعنرع    بشربتمربی و یا    هسکنجبین عسلی و یا به گلقند عسلی و یا به هلیل

اسرهال باشرد و یرا    کنند و جوارشات و معجونات مقو  معده مثل جوارش عنبر و عود و کمونی و سفرجلی ممسم اگر بره آن  

مسهل اگر با آن قبض طبع بود و شراب رقیق ریحانی و فائیدن مصطکی و عود و فلفل ایشان را نافع است و غراا نخرود آب و   

بعد تنقیه فراخ و قنابر و عصافیر باشد و اگر در معده طعام ترش گردد شراب بیاشامند و به مضغ مصطکی و عود امر کنند و غاا 

 .یند و بعد از این قول صاحب کامل که مسطور شد تمام و کمال نقل کردهبعصافیر بریان نما

 ماد  سوداو  سوءمزاجعالج امراض معده از 

جع معده و ضعف هضم و سوء هضم و تخمه و جو  کلبی و نفخ معده و جشاء قری و تهرو  و نشران و حرقرت معرده و      و آن و

د دهند و پس از تنقیه تعدیل مزاج با شرربه و اغایره وادیران    جسارت معده و عضالت ست بعد از نضج بمنضج سودا مسهل سو

بارد یا بس ساذج معده و در مالیخولیا  مراقی گاشت باید کرد و اگر سودا غلیظ تر بود بر حمرام   سوءمزاجمناسبه که در عالج 

درین نو  تنقیه به قی بره   مرطب مداومت کنند و بهر اسهال مطبوخ افتیمون بکار برند و به گوشت مرغ و نخوداب غاا سازند و

سبب خلط ماده وتر سبب او دو مقعر معده مفید نیست لیکن اگر حادت قی باشد سکنجبین در آب شبت و ترب آمیخته نوشیدن 

کنند و به مطبوخ افتیمون فرواکهی علرو  خران و     باسلیقو قی کردن صواب باشد و بعضی متاخرین می نویسند که اول فصد 

می فرماید که اگر خلط موذ  و منصب  شیخعده کنند و باقی تدبیر آنچه در مالیخولیا نوشته شد بعمل آرند م   هحب البر و تنقی

سوداو  باشد طبیخ فوتنج به عسل و طبخ افتیمون و پودینه بر  نافع ست و شب یمانی و قلقدیس و مس سروخته     هدر معد

صراحب  عوبت مرض اسفنج بهلول به سرکه گرم بر معرده نهنرد   و باید که هنگام ص نددمبه عسل سرشته بر فم معده نهادن سو

معده به قی و اسهال بدانچه مخرج سودا باشد مثل حرب     هسوداو  تنقی   هبارد مع ماد سوءمزاجگویند که در  حاو  و ترویج

کند و غاا نخوداب بره   ند و ماءالجبن مع افتیمون نفع میده درم بنوش بادرنجبویهافتیمون و مطبوخ آن نمایند و هر صبح شربت 
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ان و ند شکر  و عسلی بانیسون یا بادیمغز قرطم دهند و تقویت معده به سکنجبین سفرجلی و سفرجل مربی و اطرایفالت و گلق

معده از سودا به قی اگر لطیرف     همی نویسد که سزاوار است تنقی گیالنیتسخین معده و تقویت آن به جوارش کمونی نمایند 

از مطبروخ  بق فالینده باشند اگر غلریظ باشرد بره اسرهال     به سکنجبین یا به ترب که در آن خر  یا آب شبت باشد به شراب فقا

ب افتیمون و سفوف مسهل سودا بماءالجبن بعد ترطیب خلط بحمام معتدل و ریخرتن آب نیمگررم برر    افتیمون و غاریقون یا ح

غلریظ و     هانار یا سماق باشرد و اجتنراب از اغایره و اشررب     آببمرغ یا متخا    هزیر باج یا بچوز   هبدن و غاا  ایشان مزور

محرقه دم ولد خلط سوداو  و از حرکت متعب بدنی و نفسانی واجب و بالجمه تعدیل مرزاج بدانچره در آن ترطیرب و حررارت     

 .معتدل باشد از اغایه واشربه باید کرد

 عالج امراض معده از ریا 

ا و تناوب تمطی و فواق است و بدانند که اسباب تولد ریح در معده و شرکم دو چیزسرت   و آن مرجع معده نفخ معده و قراقروجش

وسیب و خیار با  تناول طعام و شراب مولد ریا  چون لوبیا و عدس و شراب شیرین غلیظ یا اشیا  بسیار رطب چون امرود یکی

ضعف حرارت غریرز    دومب تولد ریا  است و درنگ و جغرات و انوا  به قول و خوردن طعام و شیراب به ترتیب از جمله اسبا

که رطوبات و بخارات معده را تمام هضم و تحلیل نتوان کرد و آن بخارات مجتمعه در شکم بعد مفاوقت اجزا  نرار  غلظرت   

ان یافته مستحیل به ریا  گردد بسیار باشد که بعد از آن طعام گرم ملطف خورده شود و رطوبت معده را تحلیل نتواند کرد و برد 

سبب ریا  و بخارات تولد کند و گاه سبب تولد ریا  خلو معده از طعام باشد و این هنگامیست که رطوبت غلیظ در معده بود و در 

خلو طبیعت متوجه تحلیل آن رطوبت گردد و بخار و هوا  فضا  معده و امعا در حرکت آید و از آن ریا  و قراقر تولد کند و این 

تولد ریح امراض طحال و کثرت سودا باشد در صاحبان  گاه سببساکن شود و اگرچه غاا قلیل باشد و نو  ریا  به خوردن طعام 

راقی ریح بیشتر پیدا می شود و مثل این حال عارض می گردد و لهاا ایشان را ریا  بسیار ایاا می رساند چه سبب ممالیخولیا  

آنرا تحلیل نماید و بخار انگیزد و سده در منافا ریح افتد و بردان   گرم معده باشد که رطوبات سوءمزاجعلت مراق در اکثر احوال 

دد پس قدر  از آن بسو  دماغ برآید و بعضی ترش گشته به رسبب آن ریح وافر نتواند که با معا فرود آید و به جانب معده برگ

تولرد کنرد آنسرت کره ریرح      آروغ مندفع گردد خصوص که معده ضعیف باشد و فرق میان ریح سوداو  و آنکه از طعام رطرب  

تر  دهان و نرمی پوست شکم و اجابت طبع بود و چون دست بر شکم  عموداو  غلیظ و طبع باو  قبض باشد و ریح دیگر با

تخم کشوث در آب بررآورده     هبادیان شیر   هشیر بالجملهمالند قراقر کند و احوال و تدبیرها  گاشته بر هریم گواهی دهد 

کاهه ریا  نیز مفید بود و تنبراکو در تحلیرل ریرا  معرده و        هگرم دهند و جوارش کمونی و غیر آن ادویگلقند داخل کرده نیم

نشف رطوبت آن نافع است و به سبوس گندم و نمم تکمید نمایند و تکمید به برگ شبهت نیز مفید بود و حسب علتیست برا  
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ید انجیر به قدر یم توله در عرق بادیان شش توله داخرل کررده   تحلیل ریا  معده عجیب التأثیر است و اگر فائده نشود روغن ب

بنوشند و اندکی گرم کرده بر معده طال نمایند و اگر تنقیه بیشتر مطلوب باشد بعد نضج بمسهل بلغم تنقیه کنند و حب نارمشم 

افع ریح معرده اسرت پوسرت    ریحی و نفخ معده اخا کند و این حسب هند  نیز د   هاستعمال نمایند و باقی عالج از مرجع معد

جهرا  لتیت مساو  کوفته بیخته در سه چند قنرد سریاه کهنره آمیختره     یل نمم سیاه به رنگ کابلی شیطرج عزرد زنجب   ههلیل

 .نیمگرم صبح بخورند بآبقدر نه ماشه سازند و ب

 

 عالج امراض معده از فساد غاا

نیمگررم و   برآب هو  و غثیان و فواق و حرقت معده اسرت اول  شاء قی و تو سوء هضم و بیضه و نفخ معده و ج و آن وجع معده

و اگر از این تدبیر  نمم مکرر قی کنند بعد از آن گلقند و سکنجبین را ممزوج نموده همراه گالب بخورند و غاا آب بخینی دهند

یم توله ا روغن بید انجیرادیان بدهند و یماشه در گلقند آمیخته همراه عرق ب 3نا  مکی پنج ماشه تربد موصوف فائده نشود س

سبوس بمسهل بلغم تنقیه نماینده تکمید منضج بلغم ب در عرق بادیان آمیخته بنوشانند و اگر تنقیه زیاده منظور باشد بعد نضج از

 .جع معده و سوء هضم مسطور گرددوگندم و نمم مفید بود و باقی عالج درد 

 وجع معده

لااعه باشد و یا تفرق اتصرال بره سربب       هاً حار لاا  و یا مع ماده و خصوص حاربال ماده و خصوص سوءمزاجا ی هسبب درد معد

و تفرق اتصال هر دو چنانچه در اورام حاره میباشد و گاهی از قرو  اکاله برود و ظراهر    سوءمزاجریح ممد و یا الز  محرق و یا 

ایرن هرر دو امرر چنانچره در اورام برود و       جتمرا  ااست یا تفرق اتصال یرا   سوءمزاجاست که سبب حصول وجع د هر موضع یا 

جع گاه ساذج بود و گاهی ماد  و هر چون که باشد احداث آن و جمع را یا با لاات باشد و یا بالعرض به سبب تفرق وم سوءمزاج

انند آنکه با ا ذ  قوام بود مثل اخالط و یا غیر ذ  قوام مثل ریح و تفرق اتصال موجع یا با تقیح باشد می هموجع   هاتصال و ماد

اریا بار دست و یا بس بالعرض به سبب تفرق اتصال بود و از ساذج موجع بالاات ح سوءمزاجن آن اکاله بود و یا بدو   هو  قرع

قویتر از بارد باشد زیرا که آن اقوا  فاعلتین است و چون لاا  باشد ایجرا  او   رطب وجع حادث نمی شود و ایجا  حار سوءمزاج

ر آنکه درین حالت باوجود بودن او موجع بالاات موجع بالعرض بنابر لا  موجب تفرق اتصال نیز می باشد و اما شدیدتر بود به ه

ماد  جمیع اقسام او موجع است لیکن ایجا  بالاات به حرارت بود و به برودت بسیار اندک باشد مگر آنکه ایجرا  آن   سوءمزاج

قطیع و لا  شدید گردد و وجع تابع تفرق اتصال شتد شود نه به سبب برد ت موجب تشدید الحموض   هض بود چنانچه مادبالعر
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ماد  به حرارت بسیار شدید می باشد و اگرچه آن بالاات تنها باشد و اگر معالم لاا  محرق باشد بالشم  سوءمزاجو اما ایجا  

ساذج را از  سوءمزاجعضی اطبا مثل طبر  وجع آن شدیدتر باشد بالجمه درد معده بیشتر ماد  می باشد و ساذج کمتر افتد لهاا ب

صفرا و سوء لاا  است وجع معده در اکثر ازین ها افتد و باشد که از دیگر خلط نیز افترد     هاسباب وجع شمرده اند و از آنکه ماد

بلغرم بره   زیرا که هر خلط رو  که در معده جمع شود ممکن است که به کیفیت موذ  یا کمیت ناطبیعی درد پیدا کند لیکن از 

سبب لینت او کمتر افتد مگر آنکه مالح باشد یا به آن صفرا مخلوط بود و خون نیز باعث وجع معده نمی گردد مکه آنگه ورم در 

کسان را وجع معده وقت خوردن طعام عارض می شود و بعد هضم ساکن می گردد و حدوث او از جهت  بعضیمعده پیدا کند و 

حرافت و غیر آن نباشد بلکه حدوث او از جهت معده بنابر رطوبات فاسد یا ریا  یا اورام یرا   طعام به سبب حموضت یا حرارت یا

آنهرا ضرعیف شرده       هقرو  در معده می باشد و اکثر این کسان اصحاب سودا و اصحاب مالیخولیا  مراقی می باشند که معرد 

هشتم و دهم و دوازدهم عارض می گرردد پرس   مراقی راوجع در آخر مدت حصول طعام در معده تا ساعت  بعض مردمباشد و 

بعضی را از ایشان تا قی چیز  ترش مثل سرکه که از آن زمین بجوشد حادث نشود و جمع ساکن نگردد و آن چیز ترش اکثرر  

سودا و گاهی بلغم ترش و گاهی سودا و صفرا  مرکب می باشد که در قعر معده تمکن گیرد و بعد خوردن طعام و گاشتن چند 

بر آن طعام بدان ماده مختلط شود و مطفو گردد و فم معده به سبب شدت حس خود از حارت ماده متاذ  شود و طبیعت ساعت 

آن را به قی دفع کند و بعضی را از آنها وجع به نزول طعام ساکن می شود نه به قی و از این هر دو فریق در بعضی وجع مردت  

نمی شود مگر بعد مدتی و این صرعب باشرد و بعضری کسران باشرند کره در        طویل باقی می ماند و به قی و نزول طعام ساکن

ایشان وجع یا حرقت شدید وقت گرسنگی حادث می شود و چون غاا خورند ساکن می گردد و سبب اول یعنری آنانکره      همعد

ان که عارض می ثانی یعنی آن سببعارض می شود ایشان را وجع بعد خوردن طعام انصباب سوء از طحال بسو  معده است و 

گردد ایشان را مرجع بر گرسنگی انصباب صفر است بسو  آن از کبد و گاهی مرجع قو  در معده از ریح مری باشرد و اسرباب    

ی مسطور شد و گاهی درد معده از سقط بر آن یا ضربه که بر آن واقع شود و یا از ضعف ریح   هولد ریح در عالج امراض معدت

جع عظیم می گردد ق انصباب خلط مراد  بسو  آن سبب وان را شدت حس معده تنها و اتفاکس بعضیآن عارض می گردد و 

که گاهی غشی حادث می کند و گاهی از شرب آب سرد خصوصاً بر خلو معده وجع با قلق و فریاد حادث مری شرود بره سربب     

دفعه پاک می  گاهیضعیف باشد و تکثیف و قبض و جمع اجزا  معده و ایاا  آن به کیفیت آب خاصه که معده قو  الحس یا 

جع معده طول کند در قولنج حادث می کند و کسی را که ودر می گردد و منحوجع  گاهیگرداند بنابر تادیه وجع بسو  قلب و 

در کتراب مروت    بقراطآن خوف ورم معده است و در حوامل ضد بافتناق رحم باشد و جمع فم معده در حوامل بسیار می باشد و 

فاخه خشن ظاهر شود صاحب او در روز بیست و هفرتم هرالک   جع معده بر پا  راست چیز  شبیه بتکه چون در و سریع گفتند
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گردد و هرکه این بهم می رسد او را اشتها  اشیا  شیرین می شود و آنرا وجع شکم باشد و در ابرو  او آثار بثور سیاه شبیه به 

دوم یا زیاده از آن سبات عارض گردد هالک شرود و ایرن انسران را سربات و     باقال ظاهر گردد و بعد از آن قرصه شود و تا روز 

مجتمع می شود در معده مواد مختلفه بنا بر آالم که آنرا بره هرم رسرد لریکن      گاهیکثرت نوم در ابتدا  مرض رو می نماید و 

غلیظ جمع گردد وجع حادث شود موذ  و رطوبت    هاختالف این مواد و کثرت آن گاه ورم از جهت الم می آرد پس هرگاه ماد

و کالم اگر معده چیز  از این اخالط مختلفه تشرب کند از آن الم شدید حادث گردد و سرد  دست و پا در وجع معرده رو   

گوید که گاهی بعده درد حادث می شود بغیر فساد طعام و نه تهو  و نه قاف بود به نوعی که صراحب او خیرال    طبر  است و

نرازل از راس     هاو می پیچد یا میفشرد و این علت غریب است و سببش از نزول خلط حراد در عصرب     همعدمی کند که گویا 

اسباب وجع معده باید که اوالً از مریض بپرسند که درد هر وقت می ماند یا گاه می باشد  طریق تشخیصبسو  معده می باشد 

  وردن طعام موذ  کثیر الکمیرت یرا رد  کمیت آن بپرسند اگر خو گاهی نه اگر هر وقت بگوید اول حال کیفیت تناول طعام و 

الکیفیت حار حریف الذ  یا حامض بیان کند سببش غاا  موذ  معده باشد و اگر خوردن غاا  نفناخ بگوید و با نفرخ و تمردد   

ر جانب چپ باال  طحال منفخ د ا بعد غاا ی هبعد استقرار طعام در قعر معد ایضاشکم و شراسیف و حشا و فواق و قراقر باشد و 

ساذج و ماد  که مسطور شد دریافرت نماینرد    سوءمزاجو آنه غمز آن موضع قراقر شود سببش ریا  باشد واال عالمات دردخیزد

ماد  معلوم شرود   سوءمزاجهرگاه نشان  ایضاباشد و  سوءمزاجکه مدرک گردد سببش همان نو   سوءمزاجپس عالمت هر نو  

نیز بپرسند اگر اقرار آن هر دو کند سببش خلط حار تلخ یا شور باشد و اگر اقرار صرف لا  بدون التهاب حال نو  و التهاب معده 

نماید سببش خلط حامض باشد و اگر آثار ورم و قرصه که ماکور گردد یافته شود سببش همان باشد و اگر باوجود درد ضعف در 

باشرد سرببش    سروءمزاج ام و سکون آن بعد قی و عدم عالمرات  هضم و فساد غاا دریافت گردد و هیجان وجع بعد خوردن طع

ید بود و بهر انردک سربب چرون بخرار     هضعف معده باشد و اگر هیچ یم ازین عالمات محسوس نگردد و تمامی افعال معده ج

پرس   طعام و انصباب سودا برا  شهوت طعام ایاا یا سببش قوت حس معده باشد و اگر گوید که وقت خوردن طعام درد میشود

ا عالمات ریا  ی هوقت سکون درد بپرسند اگر گوید که بعد هضم غاا ساکن می گردد پس اگر آثار اجتما  رطوبات فاسد در معد

یا اورام یا قرو  یافته شود و سببش همان باشد واال سببش ضعف معده باشد و اگر گوید که وقت هضم طعام درد مری شرود و   

ضم رو  بود سببش در اکثر انصباب سود باشد اگر طحال ماوف بود واال خلط سرودا و  بعد قی ترش ساکن می گردد و با آن ه

صفرا  مرکب و یا بلغم حامض باشد و اگر مریض بیان کند که درد هنگام حلو معده می شود و بعد تناول طعام ساکن می گردد 

ند پس اگر به آن تلخی دهن و خروج صف درین صورت حال سوزش فم معده در حالت خلو معده از طعام بپرسند اگر قرار آن ک

را به قی و انتفا  از ترشی و دیگر عالمات صفرا یافته شود سببش انصباب صفرا از جگر بر معده باشد و درین صرورت اگرر درد   
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مائل بجانب راست باشد بر مشارکت غشا  مجلل کبد داللت کند و اگر آثار سودا و مدرک گردد سببش انصباب سودا  تررش  

ریا  در حالت خلو معده باشد و آنجا که تقدم ضربه و مقطعه بر معده معلوم گردد    هحال بر فم معده باشد واال سببش غلباز ط

 .سببش همان باشد

 عالج کلی وجع معده

یات می گرردد در عرالج   ب بلچون معده عضو مشارک و محل طبخ غااست و آفت و  سرایت باعضا  دیگر می نماید و موج

و تساهل و اندازند که به سبب مشارکت دل و جگر موجب هالکت می گردد و چون مفررط مرزمن شرود ورم در     درد آن تمهل

نار  واسع بر شکم مستو  از هر جانب باال سر نهادن و سکنجبین به گالب یا آب گررم آمیختره      همعده پیدا نماید و محجم

نوس پوست سنگدان خروس بالخاصریه تسرکین درد مری کنرد و     ل جالیونوشیدن در اکثر اقسام درد معده از بحربا تست و به ق

گویند که طال  خاکستر بارالبنج و دارچینی و زنجبیل برا  ع می نماید مگر قرو  و ورم را واسهال درد معده بلکه درد شکم را قل

وز نوشیدن و از عالجات او عسل بر معده در انوا  درد معده اثر تمام دارد و کاا جدار اصیل دو دانگ سائیده در جالب گرم چند ر

استفراغ بدن به حقنه ها  موافقه بعد وقوف بر مزاج علیل و مقدارات اوست و حقنه لین باشد نه قو  و اصرال  غراا و اختیرار    

جع باشد ضماد کنند مثالً بزر حسب سبب نمایند و بدانچه مسکن و الم   هافضل آن حتی االمکان و تخفیف آن بعد از آن معالج

ق درم زوفا  رطب دو درم سائیده در قیروطی که از روغن سفرجل ساخته باشند آمیخته بر معده ضماد سرازند و تغریر   کتان سه

عده اسفنج بره سرلول بره    جع است و گویند که اگر درد جمع معده امر صعب گردد هر محل ممعده به روغن سفرجل تنها زیل و

جرب نوشته اند و کاا تعلیق مرجان در گردن و کاا شرب و تعلیق کهربا نهند و بلع بندقه اسرب برا  وجع مزمن م گرم   هسرک

نافع وجع معده است و تعلیق سنگ یشم و امساک او در دهن برا  وجع معده مجرب سوید  است و فی خبر خیر البشر الصلوه 

 .قشفی من وجع البطن مطلقاً

 عالج درد معده از ریا 

شد استعمال نمایند و جوارشات کاسر ریا  مثل کمونی و فود بخی و فنرداویقون و   رهرچه در عالج امراض معده از ریا  مسطو

مانند آن تنها یا بشیر و بادیان نه ماشه و گلقند چار توله و گالب نیم پا و نیمگرم بدهند و کادات محلله نافع اسرت و مصرطکی   

مربی آمیخته بخورند و گلقند در عررق هیرل      ههلیلهیل هر واحد یم نیم ماشه سوده به گلقند دو توله سرشته و یا به    هدان

م نیم ماشه سوده به گلقند آمیخته بخورند و مصطکی سه ماشه سوده بره روغرن   ی هسیا   هپنج توله حل کرده بنوشند و یا زیر

خائیردن و آب     هو کندر مصطکی و زیر دن فی الفور تسکین درد می نماید پودینهم توله آمیخته نیمگرم بر معده مالیی  هبابون
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بجا  فوفل خورانیدن یا مصطکی نریم درم سروده بره     روغ دفع کند و کاا مصطکی در برگ تنبولآن فرو بردن ریا  معده به آ

فارسی جوشانیده صاف نموده بنوشند و اگرر برز را لبرنج سروخته برابرر آن       م سرشته بخورند و باالیش دو درم صقرگلقند ده در

ریحی و بارد مجررب     هی گرفته سائیده به عسل سرشته به قدر یم درم بلیسانند در دفع درد معدزنجبیل و دو وزن آن دارچین

رق ت و عر اب مخرب مولف و سفوف نانخواه و حب هند  و حب علتیر بالتخلف است و حسب تنکار و سفوف نمم نیز درین ب

قولنج نیز مفید و ایرن سرفوف دریرن براب      ب باد گوله و معجون کاسه ریا  و معجونپان و بستن نان ماش و معجون بزورو ح

کوفته بیخته به قدر حاجت استعمال نمایند و آنجا  جندبیدسترخشم    همجرب زرادند حرج تخم سالب نانخواه تخم ثبت پودین

گررم   برآب که با وجود برودت و ریح معده طبع قبض بود از سکنجبین و صبر و مقل و غاریقون مساو  حبروب سراخته و درم   

ب مبرارک و سرفوف سرنا مجررب و خیرلروا در گرالب       ریوند و حب نارمشم و ح   هست و کاا دوا  عصارکه مجرب ابدهند 

جوشانیده نافع و کاا انیسون بگلقند یا عسل و کاا مصطکی بعسل معمول است و علتیت چهار حبه در پنبه نهاده بر آتش بریان 

یده دو توله شکر سررخ آمیختره بره طریرق حریرره پختره نیمگررم        کرده بدهند و از مغز تخم معصفر یم توله در آب شیره کش

نباد دارچینی و ساذج هند  دهیل یا  مثل عنبر و جدوارو مومیائی و دارشیشان و اذخر ورزنوشیدن نافع است و دیگر کاسرات ر

ماشره گلقنرد دو تولره    نانخواه هریم هفت  بادرنجبویهاعت است و بادیان نار  واسع برء الس   هنهادن محجماستعمال کنند و 

ریح غلیظ تر باشد    هکه ماد آنجاجوشانیده صاف نموده نوشیدن برا  ریح غلیظ محتبس در طبقات معده و قولنج نافع است و 

محلله بکار برنرد زیررا      هسهل بلغم و حسب سکنجبین که ماکور شد بدهند بعد از آن اشربول بهر تنقیه حقنه بعمل آرند یا ما

تنبول یا عرق بعرق  اگر بی تنقیه چیز  سخن و محلل دهند ماده را حرکت دهد و ریح زیاده کند و کمونی کبیرکه درین حالت 

ا عرق حیات استعمال نمایند و نمم سلیمانی فائده معتد به می کند و اگر بعد قی باب و نمم درد به طرف امعرا آیرد و   ی هنانخوا

شه کوفته بخیته در گلقند دو توله آمیخته همرراه عررق بادیران بدهنرد و     شدت کند سنا  مکی پنج ماشه تر بدمو صوف سه ما

سیاوشان کاسنی بادیان بیخ بنفشه گل سرخ مویز منقی پر الثعلب عنبروغن بید انجیر بمالند اگر فائده نشود روز دیگر مسهل از 

و  الثعلب عنبند و بجا  آب عرق بادیان سنا  مکی جوشانیده مغز فلوس گلقند شکر سرخ داخل کرده روغن خرو  آمیخته ده

تخم کشوث هریم پنج ماشه در عرق بادیان برآورده گلقند شربت دنیابر داخل    هبادیان شیر   هنخود آب بدهند روز دیگر شیر

کرده بنوشند و این نطول نمایند گل میسو برگ شبت هریم پا و سیر تخم خرپزه تخم شبت تخم معصرفه در آب بسرت آثرار    

ول نمایند و تفل بر بندند بالجمادرین نو  ریاضت هنگام فلو معده نیز مفید شناسند و هرچه در عالج وجع بارد معده جوشانیده نط

 رطوبات غلیظ و تقویت معده اسرت و    هریا  افتد تدبیرش نیز تنقی   هبیاید بکار برند و درد معده که در خلو شکم به سبب غلب

شا  حامض و کثررت قراقرر عرارض    ردد و بدان سبب در معده و نفخ و جیا  متولد گکه از کثرت سودا و امراض طحال ر آنجا
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ت و مررز بخروش وحرب    باب و بابونه و شر مید به سرکه که اندر آن جعده و سدشود و بر از سیاه و طبع قبض باشد تدبیرش تک

از دست چرپ و تقویرت معرده     اسلیقبسودا به مسهل آن و فصدا سلیم و    هالغارو دو قو و تخم کرفس جوشانیده باشند و تنقی

پرنج   ایضااست و قرص انیسون و قرص افسنتین و معجون اذخر برا  درد معده که از پس طعام به هم رسد نیز مجرب است و 

بادیان انیسون گل بنفشه مویز منقی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل کرده نوشیدن و از سبوس گنردم نمرم و بادیران و تخرم     

جره و تخم شبت و گل سرخ کوفته در صره بسته نیمگرم تکمید بر موضع درد کردن درد معده را کره برا طعرام    خرپزه و آرد با 

الزم بود مفیدست و برا  درد و نفخ نزد پهلو  چپ برابر طحال تخم کاسنی شش ماشه بادیان گل سرخ هریم چهرار ماشره   

و توله کنند و د رجهت درد بطرف کبد بجا  گلقند شربت دنیا جوشانیده گلقند دو توله خاکشی چهار ماشه داخل کرده دهند و به

هریم چهار ماشه بیخ بادیان تخم کاسنی هریم شش ماشه سنا  مکی هفتره ماشره    پرسیاوشانبادیان  الثعلب عنبگل سرخ 

ر باشد نرافع  اجع که با آن به طرف چپ غلطیدن و خواب کردن دشوسه توله داخل کرده نوشیدن برا  و جوشانیده گلقند آفتابی

د گردد و بعد طعام یا در شب وجع عارض شود و دیگر عوارض مراق موجود باشد آنرا ماءالجبن است و اگر ریا  مرآقی محدث دا

انار  بر مراق و ناف نهادن نیز فائده می کند و بررا  درد معرده برا صردا         هو حبوب مخرج سودا بنجا  می رساند و محجم

سوده بگلقند دو توله سرشته بخورند باالیش عرق بادیان بنوشند و روغرن بابونره بره موضرع درد        هانتقالی مصطکی یم ماش

عرق بادیان هریم پنج توله گرالب   الثعلب عنبعرق  گاوزباناالیش عرق یا جوارش کمونی هفت ماشه بخورند بمالش کنند و 

ن می افزایند و مصطکی بادیان یم یم ماشه سروده  بادیا   هچهار توله شربت بزور  دو توله داخل کرده بنوشند و گاهی شیر

به گلقند یم توله سرشته عوض جوارش ماکور خوردن و باالیش عرقیات ماکوره بدون شربت نوشیدن نیز برا  درد معرده برا   

 نفخ شکم نافع است و برا  درد و نفخ و عدم اشتها و ضعف باضمه مصطکی عود هریم نیم ماشه سوده به گلقند توله سرشته

شش ماشه مویز منقی و ده دانه گل بنفشه پنج  الثعلب عنبهفت توله بنوشند و برا  درد بس شکم  الثعلب عنببخورند و عرق 

برا  درد تمام شکم سنا  یکی پنج ماشه سوده به گلقند آفتابی یرم   ایضاماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کرده بنوشند و 

شراه  بعرق  بادیان بنوشند و دوم روز آلو  بخارا هفت دانه تخم کاسنی کوفته شش ماشهنیم توله سرشته بخورند باالیش غرق 

سرفید     هزیرر    هخار خسم شریر    هتره و گالب جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده دهند و اگر درد با سوزش بول بود شیر

کاسنی شش ماشه عرق مکوه ده توله    هه با شیرتخم خرپزه عرق بادیان ده توله گلقند بدهند و بادیان به گلقند سرشت   هشیر

مراقیین را مفید و مغز نان خمیر  خشکار نعنا  سبز هریرم دو تولره مصرطکی سره ماشره         هشربت انار دو توله نیز درد معد

ثیان و تهو  عده و غمعده نهادن در دفع ریا  و درد م زعفران یم ماشه همه را سائیده تا مثل مراهم گردد و بر پارچه گااشته بر

تخم کشوث چهار ماشره     هشکم جوارش عود شیرین هفت ماشه شیر   همزمن مراقی و گول   همجرب است و برا  درد معد
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شربت انار شیرین دو توله دهند و اگر فائده نشود آب گهیکوار آب لیمو آب ادرک آب پودینره شرهد هریرم دو تولره در ظررف      

کرمانی هریم دو ماشه تخم کرفس سه ماشه بادیان فلفل سیاه نمم    هاه زنجبیل زیرآبگینه مشمس نموده بلیسند و از نانخو

ت طیب هریم چهار ماشه حبها ساخته بخورند و چون بعد طعام ریا  موجه تکلیف دهد جوارش مصطکی جوارش هور  علتیال

بنوشند باز قررص گرل صرغیر چهرار     عود شیرین جدواردو سرخ سوده ممزوج نموده بخورند و عرق گاوزبان گالب پنج پنج توله 

چهار ماشه به دانه سه ماشه شربت برزور  دو تولره براز     السوس اصلچهار ماشه مویز منقی ده دانه  الثعلب عنبماشه با طنبیخ 

سرجنه نیرز نرافع برود و اگرر       بآبیم زنجبیل  دنیار عوض شربت بزور  نمایند و حب هند  علتیت نمم اندرانی عنقرشربت 

جگر گردد مسهل دهند اگر عمل خوب نشود چهارم روز قرص گل صغیر چهار ماشه به گلقند یم توله سرشته  صالبت به طرف

مغز فلوس ضرماد   الثعلب عنبهریم چهار ماشه نبات یم توله بدهند و آب  الثعلب عنب   هبادیان شیر   هبخورند باالیش شیر

الیده دو سره روز دهنرد   مشد و مثل گوله گردد اول گلقند در عرقیات اگر درد شکم با ایضا نموده برگ بید انجیر باال  آن بندند

چهار ماشه شب  السوس اصلهریم پنج ماشه  پرسیاوشانگل سرخ هریم هفت ماشه گل بنفشه بیخ کاسنی  الثعلب عنببعده 

نیسون بادیان تخم کرفس اگر در تپ و درد از ا ایضادر آب تر نموده صبح مالیده صاف کرده گلقند مالیده باز صاف نموده دهند 

اگر در فم  ایضاو غیره قبض شود و از افزودن سنا  مکی العتراق و سوء نفس به هم رسد و مشرف به سرسام گردد فصد نمایند 

معده درد بود و هنگام آروغ آواز طنین در گوش آید و مسهل هم گرفته باشد و اول درد در اضال  بود بعده به معرده آیرد و درد   

بادیان شش ماشه در آب برآورده و گلقند مالیده صاف کرده دادن مفید بود    هاشد بدانند که از مرض مراق است شیرزانو هم ب

ریحی مسرتمل     هکه در وجع معد ونانیهی همرکب   هذکر ادویو اگر قبض بسیار باشد کلونجی وقت شام همراه آب تازه بخورند 

از برا  سر و  معرده و درد و نفرخ آن و آروغ تررش و فرواق امتالئری و      معمول حکیم علو  خان  کمونی کبیر جوارشاست 

سریاه مرد      هریحی و تپ ها  بلغمی و سوداو  زیرر    هو قیل تسقا  طبلی و سرد  انثیینشهوت کلبی و قولنج ریحی و اس

ی قرفره حسرب بلسران    سیاه دارچین   هدر سایه خشم کرده سلیخ سیاه دو توله و نه ماشه برگ سداب بربریان نیم رطل فلفل

 بقروام ارمنی دو نیم درم کوفته بیخته عسل مصطفی سره چنرد ادویره       ههر واحد یم درم بور الطیب سنبلمصطکی رومی به 

ه ارزانری مقرو    تالیف شرا  جوارش کمونی اکبر یکمثقالدیگر آمیزند شربت    هآورده اول بوره داخل کرده برهم زنند پس ادوی

سرخ هریم پنج درم فلفرل سرفید      هشکم و ازاست آن مفید درد معده و قولنج دور  دارچینی بور و ملین معده و قلب و دماغ

مربری از     هکرمانی مدبر پنجاه درم هلیل   هفلفل سیاه هریم هفت درم سداب خشم پانزده درم زنجبیل مربی چهل درم زیر

دیگر کوفته بیخته بره آن     همچون معجون شود ادویتخم پاک کرده شصت درم گلقند صد درم مربیات و گلقند را بکوبند تا ه

آورده اضافه نمایند شربت از چهار درم تا شش درم در اقم  بقوامناصفه مبسرشند و اگر قوام نرم خواهند قند سفید عسل سفید بال
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ن ادویره معجرون   عنی غیر مربی گرفته و تربد موصوف هم وزن هلیله افزوده و در شهد سره وز ی هساد   هگاهی زنجبیل و هلیل

اوجا     همعمول در درد معده و ملتین طبع و مزیل نفخ و قولنج و مداومت این در ازال جوارش کمونی مسهلساخته وانفع یافته 

معده و قولنج دور  به مقدار  که هر روز یم مرتبه اجابت به فراغت آید مع پرهیز از بقوالت و اشیا  مولد ریرا  بره تجربره    

 لارمنی ده درم فلف   هعود بلسان دارچینی سلیخه حب بلسان هریم دو مثقال روغن بادام چهار مثقال بور الطیب سنبلرسیده 

مد بر صد درم تربد سفید خراشیده مجوف هموزن ادویه عسل سره     هسیاه سی درم برگ سداب زنجبیل هریم چهل درم زیر

یخته ضم کنند خوراک از یم توله تا یم نیم توله بررا  قرو    بادیان قوام نموده ادویه کوفته ببعرق  چند جمله ادویه عسل را

سیاه هریم سه درم    هی معده برگ پودینه خشم شش درم زنجبیل نانخواه زیرحنافع در دری جوارش پودینهمزاج مجوزست 

ضعف معده که به برا  درد معده و پشت و  جوارش فندادیقوندانه االیچی کالن بادیان فلفل گرد هر واحد دو درم قند سه چند 

سبب سرد  آن تولید ریا  در آن بسیار باشد و ضعف جگر بارد و استسقا  طبی نافع زنجبیل سرنب الطیرب هریرم سره درم     

سریاه مرد      هزیرر    هخشم هریرم دو نریم درم سرلیخ      همصطکی رومی نانخواه انیسون هریم دو درم تخم کرفس پودین

کرار  حرب تن  یکمثقرال نیم درم کوفته بیخته به عسل مصفی بسرشند خوراک  ج هند رحسب بلسان عاقر قرحار یم درم ساذب

البنج دو نیم فلفل سریاه دوازده درم صربر سرقوطر     شتها معمول است تنکار دو درم بزربرا  درد معده و گرانی شکم و آوردن ا

ب بدهند و اگر رفع قربض مطلرو  شازده درم کوفته در آب گلیکو کرده به قدر نخود بندند جهت تحلیل ریح و مواد دو سه حسب 

ب مبارک دافرع درد شرکم و   نماید و کالنی شکم دور می کند ح ب ریح را به الکل تحلیل میبود زیاده دهند و مداومت این ح

رافع قبض و جهت کسی که او مسهل متنفر باشد و برا  تدارک قصور عمل مسهالت معمول اخراج مواد غلیظ کثیر به سهولت 

زرد کشمش سبز ترازه هریرم یرم       هه بادیان انیسون هریم سه ماشه گل بنفشه شش ماشه پوست هلیلکند قرنفل دو ماش

توله برگ سنا  چیده ترنجبین گلقند هریم دو توله اجزا  کوفتنی را کوفته بیخته با کشمش و گلقند باز بکوبند تا حسب توان 

توله معمول است و گاهی تربد موصوف شرش ماشره و    بست جهت قبض دائم استعمال نه ماشه تا یم توله و جهت اسهال دو

که دافع درد و سرد  معده و اخالط فاسده از معده است و اسهال می آورد و در  حب جالینوسزنجبیل دو ماشه افزوده می شود 

نخرود   جها برابر بآبت درم تربد سفید ده درم کوفته بیخته سرخ سه درم مصطکی چهار درم صبرهف هر وقت می توان داد گل

ت نافع درد معده و هاضم زنجبیل بز را لبرنج سروخته هریرم دو درم    گرم وقت خواب بدهند حب علیت بآبسازند و پانزده حب 

ب سازند و هر روز یکری  یاه نمم الهور  هریم سه درم علتیت ربع درم به قدر بندق حفلفل تنکار هر واحد یم درم نمم س

ت و جهت تحلیل ریا  و تقویت معده و رفع قولنج و مغص بلغمی و درد معده که که مسهل و سریع االثر اس ب نارمشمحخور 

از قبض باشد نهایت مجرب است زنجبیل فلفلی دارفلفل دارچینی فلفل سیاه نارمشم مصطکی هریم پنج ماشه سقمونیا قنرد  
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نافع درد معده و قولنج  خبز رندسفید هریم هفت مثقال کوفته بیخته مسعب سازند به قدر نخود جهت حل قولنج نیم مثقال بخو

ریحی مغز تخم بید انجیر نمم سنگ میده چوب هریم یم توله انگزد نیم توله آرد گندم نیم پا و ادویه سائیده به آرد آمیخته 

که در اوجا  ریحی شرکم معمرول مولرف     نو  دیگردر آب سرشته نان از یم طرف بپزند و از طرف خام بر موضع درد بربندند 

ت یرم درم آرد مراش   تیسیاه تخم کرفس نمم سیاه هریم دو درم عل   هان وج زیرعبیل تخم شبت نانخواه دارشیشاست زنج

معمرول در   ریونرد    هدوا  عصارسیاه پا و آثار بدستور نان پخته از طرف خام به روغن بید انجیر چرب کرده نیم گرم به بندند 

محتبس و استسقا و یرقان را بسیار مفیرد و     هئر اعضا به آسانی و هیضمعده و جگر و سا   هاوجا  شکم و مخرج اخالط فاسد

تر بد موصوف هریم یم درم گل سرخ ریوند   هو غیره را نافع است عصارطب دماغ و سینه و ریه و مفاصل ر امراض بارد راکث

رم با بدرقه مناسب سه دیم درم شیر خشت ترنجبین هریم شش درم شربتی از یم درم تا چهار درم زنجبیل مصطکی هریم ن

و این دوا اطفال و ضعیفان را مناسب نیست روغن محلل چون بر معده بمالند تحلیل درد و نفخ کند و نفع به قولنج و ریا  غلیظ 

کرمانی    هشونیز مصطکی هریم یم توله زیرشبت وارشیشعان بابونه برگ سالب تخم  الطیب سنبلمی نماید و مجرب است 

ر یم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند برابر آن آب شبت سبز و روغرن بیرد انجیرر و روغرن بابونره      دو توله کوفته د

هریم چهار توله داخل کرده جوش دهند چون آب بسوزد و روغن بماند صاف کرده عنبر اشهب در آن حل نموده نگراه دارنرد   

سرفوف  حرل نماینرد    جندبیدسرتر د باشد وقت استعمال قدر  وقت حاجت قدر  گرفته نیمگرم بمالند اگر ریح غلیظ و درد شدی

تره  فکه برا  ریحی درد معده و سپرز و تقویت هضم مجرب است نانخواه تخم کرفس مساو  قند همچنرد هرر دو کو   نانخواه

ی انار دانه زرد نمم سیاه هریم نیم توله سنا  مک   همفید درد شکم بادیان زنجبیل هلیل سفوف انار دانهبیخته دو درم بخورند 

ثنا معمول به جهت اخراج اخالط ثالثره و درد شرکم و    الئق سفوف سناهریم یم توله کوفته بیخته نه ماشه هر روز بخورند 

گررم   برآب زرد نمم سیاه برابر کوفته بیخته از هفت ماشه تا یرم تولره      هقولنج و قاتل کرم سنا  مکی زنجبیل پوست هلیل

ان بدهند نو  دیگر جهت رفع درد معده و برا  تقویت آن مجرب اسرتاد مرحروم سرت سرنا      دهند و به اطفال موافق سن ایش

 برآب م توله وقت خرواب  ی همکی پنج توله مغز بادام یم توله مصطکی یم نیم توله دانه هیل نه ماشه نبات هشت توله سائید

ها عوض نمم سلیمانی به اسرتعمال مری   تالیف مولف برا  رفع درد و نفخ معده و اعانت هضم و اشتسفوف نمم گرم بخورند 

آید نمم الهور  نوشا در فلفل سیاه هریم یم توله در فلفل شش ماشه نمم سریاه سرها گره بریران هریرم چهرار ماشره        

که در دفع ریا  و درد معده و رفع نیشران و تهرو     ضمادبریان دو ماشه کوفته بیخته بدارند و به قدر دو ماشه بخورند    هانگوز

که مثل مررهم   بسایند سبز هریم دو توله مصطکی سه ماشه زعفران یم ماشه همه را   همغز نان خشکار پودین مجرب است

شود پس بر پارچه گااشته بر معده گاارند عرق تنبول که جهت درد معده و قولنج ریحی و ریح البواسیر و مرجرع مفاصرل برارد    
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خشرم هرر یرم شرانزده درم        هسیاه نانخواه پودینر    ههیل زیر   هبادیان دان مجرب قرفه دارچینی قرنفل به سباسه جوزبوا

م کرفس سلیخه کابلی بلیله آمله شیطرج بوزیدان هریم سه درم ریوند چینی فلفل دار فلفل زرنباد تخ   همشم یم درم هلیل

ر عرق کشند پنج برگ تنبول سی و دو درم گالب یم من تبریز  آب باران سه من تبریز  بدستومصطکی هر واحد هفت درم 

سرعد کروفی پودینره     الطیرب  سرنبل بادیران   گاوزباندیگر نافع درد معده و ریا  آن و هاضم و مشبهی و معمول قرنفل  نو آثار 

دارچینی گل سرخ خولنجان هریم پانزده مثقال نانخواه نیم رطل برگ تنبول زرد صد عدد وج خراسانی ساذج هنرد  هریرم   

ور عرق کشند شربت تا چهار توله نو  دیگر به منافع ماکور برگ تنبول پخته برگ پودینره  هشت مثقال گالب چهار رطل بدست

هیل دارچینی نانخواه صغر فرنفل خولنجان زنجبیل هریم نیم پا و گالب چهار شیشره آب     هگل گاوزبان هریم پا و آثار دان

عررق  توله با جوارش کمونی کبیرر و غیرر آن   باران سه شیشه مشم دو ماشه جوزبواپنج ماشه زعفران هفت ماشه شربتی هت 

که در وجع معده ریحی معمول حکیم اجمل خان ست برگ سنا سیزده و نیم تولره صرغر نرانخواه دار فلفرل فلفرل گررد        حیات

سیاه هریم چهار و نیم توله وج ترکی زرنباد    هبادیان االیچی کالن هریم نه توله ریوند خطائی تر خولنجان زیر الطیب سنبل

از حکیم ثناء  عرق نانخواهخم کرفس به رنگ کابلی هریم هفت توله بدستور عرق کشند شربتی از هفت توله ما نه توله باشد ت

هریم پا و آثار گالب سه شیشه  واه نیم آثار خولنجان زرنب زرنباداهلل صاحب که در اوجا  ریحی معده و امعا معمول است نانخ

محلل ریا  و مقو  معده و باه سفید زحیراز مجربرات اسرتاد    عرق دارچینیتا شش توله  بدستور عرق کشند شربتی از سه توله

 یکمثقالمرحوم دارچینی چهار دام قرنفل نانخواه انیسون بادیان هر واحد دو درم گل بابونه تخم کرفس هریم یم دام مشم 

ه بسته بقدر دو آثار عرق کشند کمرا و نرافع   یجکرده صبح مشم و زعفران بر دهن ن زعفران دو مثقال شب در چهار آثار اب تر

 ایضرا زرد نمم شور سائیده به سرکه آمیخته در پارچه بسته نیمگرم تکمیرد کننرد      هدرد معده کنجد سیاه نانخواه پوست هلیل

ه گل سرخ جهت تسکین درد معده و امعا و جگر و گرده و سپرز و جمیع اعضا نافع و سریع العمل و قولنج را به غایت مفید بابون

بجوشانند و در مثانه گاو انداخته تکمید کنند  ا هرچه بهم سازی هم نمم اکلیل الملم جملحلبه تخم کتان تخم شبت سبوس گند

که در تحلیل ریا  معده و وجع آن به غایت مفید ریه که  ایضاو اگر اسفنج یا نمد بدین آب تر کرده بر عضو نهند قو  تر باشد 

خشم هریم به قدر مناسب با هم    هسیاه افسنتین پودین   هه می شویند زنجبیل نانخواه نمم سیاه زیرگاز در آن از آن پارچ

ر جبیل پودینه خشم هریم دو جزو صقسیاه زن   هکه در فوائد مثل کمونی است زیر معجون کاسر ریا آمیخته تکمید نمایند 

ا  معده و مفید بدرون آن وهاضم طعرام زنجبیرل بررگ    مصطکی دار فلفل نانخواه هریم یم جزو عسل چند معجون دافع ری

سیل صعتر هریم دو درم انیسون نانخواه فلفل گرد دار فلفل تخم کرفس مصرطکی هریرم      همدبر بادیان دان   هپودینه زیر

یره  ذکر ادو آورده آمیزند بقوامم چند مویز منقی سوده بسرشند بعده بدو چند ادویه گلقند جوش داده ی هیم درم کوفته بیخته ب
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   هکه جهت ریا  معده عجیب التأثیر ست زنجبیل دو دام سها گه بریان پوست هلیل هند  بحریحی    ههندیه نافع درد معد

ب بقدر کنار دشتی بندند خروراک یرم حر   ب بیخ و یا برگ بهنه ح بآبزرد نمم الهو  هینگ هر واحد یم دام کوفته بیخته 

غز ثمر هنگوت هریم یرم  ر هریم دو درم فلفل سیاه مپهلو  ریحی ست صبر وصعتدافع قبض و نافع درد شکم و  ب صبرح

هرا دو  خورند دیگر کچلون یم جزو مغز کیتگرم ب بآبسازند و چهار حسب  لیمون کهرل کرده مقدار نخود حب بآبدرم کوفته 

عده و باضم و مشنهی و محلل صالبت ب بدهند دافع درد مفلفل سیاه به قدر ذائقه سائیده جها به قدر فالسه بسته تا سه ح جزو

نمم سنگ نمم دریا نمم سونچر بابرنگ پوست هلیله اجمود دار فلفل جواکهرار زنجبیرل    سفوف هند معده و طحال است 

درد شکم و دافع ریا  هریم چهار درم انگور بریان یم درم کوفته بیخته دو درم بخورند که درد و نفخ را مفید است دیگر نافع 

ویه اکلیل الملم چتا در چاب مساو  کوفته بیخته از یم درم ترا دو درم بخورنرد ضرماد    ما انگزا نمم سنگ فلفلکئ تر پهالتر

سائیده نیمگرم بر شکم ضماد کنند دیگر که بررا  درد   بآببرا  درد شکم و رحم پشم موش و بادیان برابر سائیده و یا نرمی 

عرق یران  د ایلوه کوفته بیخته بابول گاو خمیر کرده بر شکم طال نمایند نمم سین مام اطفال و قبض مفید بود هینگ ترکئشک

اجرواین   الطیرب  سرنبل االیحی سفید کوفته هریم نیم پرا و     هنافع درد معده مقو  هاضمه برگ پان دو صد عدد تیبچات دان

ار آب تر کرده صبح برگ یان بادیان هر واحد چهانم برگ پودینه خولنجان کوفته نرکجور کوفته هریم دو دام شب در پنج آث

شیخ مری فرمایرد کره     بعض افاضل اقوالآمیخته عرق کشند کما و نافع درد شکم ریگ بالو در سرکه بصره بسته تکمید کنند 

بزرگ بر موضرع     هبار دریحی اگر خفیف باشد تسکین آن تکمید بجاورس و محاجم نار  خصوصاً وضع محجم   هاوجا  معد

از هر جانب آن می نماید و باید که محجمه را یم ساعت بدون شرط برر آن موضرع بگاارنرد کره      وسط شکم محتو  بر سره

د طویل در مسکن اوجا  صعب است و زراون   هتسکین عجیب فی الحال می کند و شرب شراب صرف و تمریخ با دهان مسخن

زوج بنوشند و یرا تکمیرد شرکم از آن    اگر به سرکه مم جندبیدستراست و همچنین  نددمی سخت سوتحلیل اوجا  شدید و ریح

قرو  افترد      هبازیت کهنه نمایند و شراب صرف و خواب و ریاضت بر خلو شکم تحلیل ریا  می نماید و اگر حاجرت بره ادویر   

جریران     ههرچه در عالج نفخه بیاید استعمال نمایند و اگر وجع از ریح محققن در معده و متصل بدان باشد حسب الغار و زیرر 

به شاخ ها   ایضافع می بخشد و اگر مرجع از سودا  نفاخ باشد باید که تکمید به قدر  شب وزاج سوده به سرکه ترش و آنرا ن

منفخه و مرطبه احتراز نمایند و رعایت ترتیب در طعام وا بازیر محلله    هشبت سوده نمایند ایالقی و جرجانی گویند که از اغای

و سیر وانگدان در آن داخل نمایند و فم معده و عضالت شکم را به روغرن گررم بمالنرد و    چون دارچینی و زیره و کردیا وصعتر 

داخل کررده   جندبیدسترماده که در آن کرنش و بادیان و زیره و انیسون و دو قو و فطراسالیون و کاشم و حسب الغاء و    هحقن

حاز ملینه مثل شبت و بابونه و پیرربط و ماکیران      هادویحاده استعمال نکنند و ب   هباشند بعمل آرند و اگر گمان ورم شود ادوی
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ا کدو ی هحقنه کنند و اگر درد صعب نباشد تکمید بار زن و گاورس کفایت کند و نمم گرم کرده ریا  غلیظ بشکند و نصب شیش

نش جوشرانیده  به آتش بر ناف تسکین درد فی الحال می نماید و جال بی گرم که در آن انیسون و مصطکی و صغز و مرز بخرو 

ریح غلیظ باشد نوشیدن اشربه حرار     هکرد یا خائیده بر آن جالب گرم بیاشامند سو دهد و اگر ماد یکمثقالباشند بنوشند و اگر 

نشاید و اول بحقنه تنقیه کنند بعد از آن ادویه محلله بنوشند و تمریخ معده نمایند به روغن بید انجیرر و روغرن حسرب الغرار و     

و فطراسالیون و زیره و صالب و حب الغرار جوشرانیده باشرند و اگرر ایرن ادویره بره شرراب          جندبیدستردر آن روغن سداب که 

جوشانیده صاف نموده به وزن ثلث آن شراب روغن داخل کرده به آش نرم بپزند تا شراب برود و روغن بماند صواب باشد و اگر 

مرز بخوش و دو قو و حب النار و بابونه و جعرده پختره باشرند     نفخ سوداو  بود به سرکه که در آن کرفس و سداب و شربت و

تکمید نمایند و فنداویقون و سنجرینیا و نانخواه کسر ریا  کند و تریاق کبیر و مثردویطوس درین باب سخت نافع اسرت و ایرن   

و  خیارشرنبر ان و معجرون  دشتی و طبیخ خولنجر    همعاجین بعد تنقیه دهند و ابتداء به حقنه پس به مسهل کنند و طبیخ پودین

ب سرکنبیج صرواب باشرد و    انجدان نافع است و اسرتفراغ بره حر    معجون حسب الغار و معجون ابهل و جوارش کندر و جوارش

ب الغار هشت درم بررگ سرداب پرنج درم    که ریا  را بشکند ح ب الغارمعجون حر ذیل عالج مسطور شد صفت آن د   هنسخ

مراء الشرعیر    جندبیدسرتر دشتی هریرم یره سردرم       هون بادام تلخ فلفل دار فلفل وج پودیننانخواه زیره شونیز کاشم فطراسالی

برارد و ریرا  را      هکره مراد   معجون ابهرل سکبنیج هریم دو درم همه را حسب رسم به عسل بسرشند شربتی سه درم صفت 

جوارش کند ریا  را تحلیل کند فلفل  تحلیل کند ابهل نانخواه زیره هریم برابر بگیرند و به عسل بسرشند شربتی مثقال صفت

دار فلفل جوز بواهر یم پنج درم زنجبیل خولنجان هریم ده درم کند و شصت درم شکر عسکر  شصت درم همه را در عسل 

بسرشند شربتی سه درم صفت جوارش انجدان فلفل دار فلفل هریم پنج درم ایرسا و زنجبیل هریم شش درم انیسون بادیران  

درم انجدان پانزده درم نانخواه کرفس هریم دو درم همه را کوفته بیخته با عسل بسرشند شربتی دو درم و مصطکی هریم دو 

رم حسرب الرشراد بریران    دکمونی درین باب نافع است و شراب کنه مفتح شده و کاسر ریا  است و اگرر طبیعرت نررم باشرد و     

لرشاد و یم ورم تخم کرفس در شراب جوشانیده بدهند و نیمگرم بدهند و اگر طبع خشم باشد یم ورم حسب ا بآبنیمکوفته 

هر صبح اندک کندر و زیره فائیدن خصوصاً قبل از طعام تا معده را گرم کند و آروغ آرد سود دارد و بسیار باشد که مزاج اصرلی  

ت که قبل از خروردن  غریب بارد با آن یار شود پس ریا  و قراقر و تشنگی منکسر گردد و تدبیرش آن اس سوءمزاجسرد باشد و 

طعام ده درم شراب کهنه بنوشند و در طعام ایا زیر ماکوره داخل کنند و بسیار باشد که چیز  سرد خلط رقیرق و بلغرم شرور را    

تسکین دهد و از تحلیل منع کند و بدان سبب ریا  ساکن شود و گمان افتد که مزاج گرم است و سرد  نفرع بخشرید و حرال    

گر نه چیز  گرم انجره را تحلیل کند و ریا  بشکند و گمان شود که مزاج سردست و گرمی شود نموده ا ایضاخالف آن باشد و 
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و حال برخالف آن بود پس بر طبیب واجب است که در عالمات دیگر تأمل نماید و اعتماد بر آن کند و بر چنین منرافع کاذبره   

که عالجش  گویندف حاو  و ترویح صنمه ضرر خواهد نمود ب ذاتعضی عوارض را سود داشته لیکن به حفریفته نشود که اگر ب

کسر نفخ و تجوید هضم است و هر صبح جالب به ادیان و انیسون هریم سه درم با گلقنرد عسرلی ده درم بنوشرند و کنردر و     

کمرونی و  طیور سازند و در آن سداب و ثوم اندازند و جوارشات کلسر نفخ مثرل     همصطکی بخایند و غاا نخوداب بلحوم فاصل

اطریفالت و زنجبیل مربی و تریاق اربعه بخورند و تکمید معده به جاورس و سبوس و نمم نمایند و گرسنگی و ریختن آب گرم 

ا نطول که در آن بابونه اکلیل الملم شبت مرز بخوش شاهفرم تمام و غیره حشایش ملطفه جوشانیده باشند نافع است ی هبر معد

م درم کرو یا یم ورم شکر سفید مثل همه کوفته بیخته صبح بخورند و ی هر واحد سه درم نانخواو این سفوف انیسون بادیان ه

آن بگیرند روغن کنجد یازیت ربع رطل و مصطکی سی درم و همه را به آترش مالئرم در    صفتروغن مصطکی بر معده مالند 

گوید که تکمید به سبوس و  ب شفاء االسقامصاحدیگ مضاعف بپزند تا آنکه مصطکی در روغن بگاارد پس از آتش فرود آرند 

سخن و جاور مع نمم و ریاضت و شیرب آبی که در آن عود و مصطکی جوشانیده باشند و ترک شریرب آب سررد برر       هخرق

طعام و خوردن جوارشات کاسر ریا  و استعمال سفوف اصول و سفوف حاکمی و بخشی به مضغ کندر و کمون و حرل طبیعرت   

بارد کنند و استاد من امر می نمود به گلقنرد ممرزوج بانیسرون و مصرطکی سرحوق یرا          هباقی عالج درد معدبحقنه نمایند و 

می نویسرد کره از    گیالنیقرنفل سرشته به اندک مشم و عود  بآبو جاورس  ن سوده به ماءالشکر و ضماد سنبل زروردبانیسو

آروغ قبل طعام بخائیدن کندر و زیرره دریافرت قبرل طعرام و      نفاخه و استدعا    هآنچه معالجه بدان کرده می شود ترک اغای

نار  و شرب شراب مطبوخ در آن زیره انیسرون و تخرم کررفس و نرانخواه        هتکمید موضع بجاورس یا نمم سخن و محجم

و یرا   گرم بخورند بآب کمثقالی هسرشته جها ساخت سکبینجمساو  است و از آنچه تحلیل ریا  می کند اینست که خولنجان به 

دو درم تا سه درم  اگر طبع قبض باشد حب سکبیج بگیرند خولنجان و سائیده به عسل سرشته صبح و شام به قدر جوز خورند و

نیمگرم بدهند و اگر از شرب ادویه طبع کراهت کند تربد یم نیم ورم سقمونیا یم قیراط با پنج درم گلقند سرشته و با پنج  بآب

ا جالبی که در آن به زور جوشانیده باشند بخورند که اسهال صفرا و بلغم نماید یارج فیقرا مسرهل و  عدد بادام در هاون سائیده ب

گرم بدهند و فالفلی و کمونی و فودنجی و غیر آن که در قول  بآبب الرشاد ست و اگر طبع نرم باشد یم درم ح مسکن و رجع

فع برود اینسرت کره    اجب است و از آنچه منص ریحری را نرا  ایالقی گاشت همه نافع است و تقدم استفراغ بر شرب معجونات و

ار سرائیده بره   فر ب التضمیده سره بحر  ایضابریان کوفته و    هار و خائیده آب او فرو برند و همچنین زیرفب البگیرند سه درم ح

معده و ریا  غلیظه و این سفوف عود رطوبت  یکمثقالنفع می کند آنرا سداب و فلفل و مرونانخواه به قدر  ایضاشراب سرشته و 

عود مصطکی کبابه قرنفل هر واحد پنج درم سم سه مثقال نبات سفید سری درم شرربت شسرت درم و ایرن حقنره       نددمرا سو
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محلل ریا  است زیره شونیز نانخواه سالب هر واحد یم جزو فلفل ربع جزو در آب سفت چندان بجوشانند تا آب سرخ گرردد و  

پزند تا آب برود و روغن بماند بدان حقنه کنند و این شیاف نیز همین اثر دارد شونیزوج راسن بر آن نصف وزن آن روغن ریخته ب

جا و شیر شیاف ساخته تمام شب بدارند و این قرص وجع معده را که از ریرا  غلریظ باشرد     جندبیدسترخشم قشور کند پودینه 

 مثقرال  میر   هسان مغز بادام تلخ فلفل قررص سراخت  ب بلار حفحب ال جندبیدستررو قسط شیرین و مرو نافع است پوست بیخ ک

بخورند و سوید  از تیمی و ابن سمجون و غیر آن نقل کرده که شرب افسنتین و کاشم هر واحد مسکن وجع معده کائن از ریح 

 .غلیظ است

 عالج درد معده از فساد غاا  موذ 

ی نظر کنند اگر سبب مرجع کثرت مقدار طعام باشد چند هرچه در عالج امراض معده از فساد غاا مسطور شد بعمل آرند و بعد ق

صرالح الکیفیرت      هروز تقلیل غاا کنند و اندک اندک چند بار متفرق خورانند و آنجا که رداء ت کیفیت غاا سبب درد بود اغای

سهالت ممم کرد ن بآباگر درد باال  نان باشد و ثقل طعام و مواد در معده محسوس شود قی  ایضامناسب حال معده دهند و 

مناسبه از سنا  مکی گلقند شربت دنیار و غیره باید داد و اگر سواد نباشد بعد قی تقویت معده به گلقند و عرق بادیان و گالب و 

انیسون هفت ماشه    هغیره می باید کرد و یا بعد قی مصطکی سه ماشه سوده در گلقند یم توله آمیخته بخورند و باالیش شیر

اشه واالیچی کالن پنج عدد در گالب نیم پا و برآورده نبات سه توله داخل کرده بنوشند و اگر درد زیر ناف باشرد  و بادیان نه م

خشم    هبه جهت درد معده بعد سوء هضم و تخمه مصطکی عود پودین ایضاسهالت واجب است و قی هرگونه نباید فرمود و م

   هبادیان چهار ماشه شیر   هدو توله سرشته تناول نمایند باالیش شیر هریم نیم ماشه نارجیل دریائی دو سرخ سوده به گلقند

   هسرفید چهرار ماشره شریر       هزیرر    هتخم کاسنی شش ماشه گلقند دو توله روز سوم لعاب گل خطمی سفید سه ماشه شیر

و قبض باقی بود سنا   خارخسم شش ماشه شربت بزور  بارد دو توله برا  ادرار رطوبات می دهند و اگر بعد عالج تخمه درد

بواسیر بود مقرل ازرق     هبنوشند و اگر درد و قبض به سبب ماد الثعلب عنبمکی چهار ماشه به گلقند توله سرشته خورده عرق 

 م ماشه باطرفیل صغیر سرشته بخورند باالیش گل سرخ تخم کاسنی کوفته بادیان بسفایج فسقی هریرم شرش ماشره   ی هسود

م تخمره و درد معرده   ه بنوشند و اگر برا  مرد لحریم شرح  ب چهار توله جوشانیده گلقند سه توله مالیدبادیان ده توله گالبعرق 

ده توله گالب چهار توله حل کرده بنوشانند اگر دوم روز شدت درد زیناف و غثیان  الثعلب عنببعرق  عارض گردد گلقند سه توله

کرمانی مدبر بریان    هزیر   هخارخسم شش ماشه شیر   هشه شیربادیان چهار ما   هبود معجون کمونی کبیر چهار ماشه شیر

سفید چهار ماشه نبات و توله دهند و اگر مرجع بعد غاا  غلیظ باشد    هزیر   هچهار ماشه گلقند دو توله بدهند و سوم روز شیر

خمه درد به شردت باشرند برر جیرل     و گالب و گلقند داخل کرده بنوشند و اگر با ت الثعلب عنببادیان و عرق بعرق  شربت و نیار
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دریائی تیم ماشه به گالب و عرق هادیان هریم چهار توله سود بدهند و صاحب ترویج گوید که اگر سبب درد معده تناول طعام 

معده از آن طعام به نوشیدن آب گرم و روغن کنجد نمایند و اگر بر آن عصب باشد بحقنه تنقیه کنند    هموذ  باشد قی و تنقی

مرغ باشد و گویند که اگر از خوردن چیرز      هصبح اندک جوارش عود و جوارش مصطکی بخورند و غاا  شوربا  چوز و هر

تیز مثل تره تیزک درد معده عارض شود باالئی شیر گاو چهار توله نبات دو توله صبح بدهند و وقت دو چهرر غراا  شروربا     

ه توله مغز بادام پنج عدد نبات یم نیم توله و وقت شام غاا بدستور و مرغن بنان تنم و هنگام سه چهر مسکه گاو س   هبزغال

 .روز انار شیرین والیتی هر قدر که خورده شود بخورند که در یم هفته صحت می شود   هدر میان

 عالج درد معده از حرارت معده

ب مبرد و کاا لعاب اسپغول بررا  وجرع   ج ماکور شد بکار برند و گویند که رائذحاد سا سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از 

بخورانند  طباشیرغوره و یا رب ریباس و یا آب ترنج بدهند و گلقند به گل سرخ و  بآبحاد برءالساعه است و یا دوغ گاو    همعد

حادث از حرارت نافع و شیخ می    هگالب اندکی کافور نیز برا  درد معدگل سرخ صندل سفید آب بهی آب آس سیب و ضماد 

مرغ و کبم دوراج به ماش و کردو و     هحار باشد رائب بقر و دوغ ترش و آب سرد بیاشامند و چوز سوءمزاجفرماید که آنچه از 

دات مبررده  خرفه و ماهی خرد مسلوق به سرکه بخورند و از اشربه سکنجبین و رب غوره و از ادویه قرص طباشیرسرت و ضرما  

ند آبزنات استعمال کنند و شراب رقیق ممزوج بنوشند و حریره هرا  مسرمنه لطیفره    و زبول به بین استعمال نمایند و اگر ضافت

معتدله بخورند و قرشی و صاحب شفاءاالسقام می نویسند که تعدیل مزاج باشد به بارده مثل شربت حصرم یا شربت سیب ترش 

نایند و گاهی احتیاج به اندکی کرافور افترد   و شربت حماض یاربوب آنها یا شربت هندبا همه ازینها تنها یا بطباشیر و تخم خرفه 

آن و یا گالب برا یکری از ایرن       هحار مفرط شدید باشد و یا شربت لیمون و اقراص آن و شربت زرشم یا عصار سوءمزاجاگر 

رب و جع معده ذو ا بشکر بدهند و شربت لیمو سفرجلی یا سکنجبین سفرجلی یا رمانی بلیغ النفع است و خصوصاًَ چون بای هاشرب

اگر حما  عفنی نباشد و گاهی کفایت می کند شررب آب   طباشیرضعف هضم باشد ورائب حامض عظیم النفع است خصوصاً با

کی از ایرن اشرربه عنرد افرراط حررارت بدهنرد و       ی  هقو  نباشد و قرص طباشیر حماضی یا کافور  ب سوءمزاجسرد بر نهار اگر 

لیمو یا زیرباج یا سکباج  بآبیه حصر سیه و رمانیه و زرشکیه و سماقیه و قرعیه خصوصاً اگر با وجع اسهال صفراو  باشد و اغا

بره انرار دانره     و مرویز بخورند لیکن درین اغایه نخود و اندک دارچینی برا  اصال  و تلطیف و اندکی مصطکی نیز داخل کنند 

بارده مثل سیب و امررودو سرفرجل و      هکه عطرمرغ یا لحم بپزند و جمیع فوا    هدهند به این طور که هر دو را کوفته با چوز

بکار برنرد و کثررت تنراول فروا کره       کشنیززعر و زنبق و زیتون خام و ملح و صحنات شامی بدهند و از بقول کاسنی و کاهو و 

   هو قطر ده سویق جو به گالب و یا کاسنی به گالب سودهضمنفخ و غیره زیاده ننماید و از اماکوره نکنند تا که وجع معده به 
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هان روغن سفرجل دسیب و گاهی به افزایش کافور پارچه بدان آلوده بر معده نهند و از ا سرکه آمیخته و یا زرورد و صندل برب

یا روغن گل با قاقیا  محلول و یا روغن گل که در آن آب آس یا آب سیب یا آب سفرجل دو چنردان بپزنرد ترا روغرن بمانرد      

   هکه شرب تخم حماض و کااز هر علیق و کااالب انار ترش و سویق و شرب و ضماد عصرار استعمال نمایند و سوید  گفته 

   هخیوط و اطراف نرم انگور و اکل کاهو بدون شستن آن و ضماد گل سرخ تازه و کاا نران گنردم هرر واحرد نرافع وجرع معرد       

 .حارست

 

 عالج درد معده از خلط صفراو 

ماد  صفراو  گاشت استعمال نماینرد و یرا    سوءمزاجنچه در عالج امراض معده از و این در حالت فلو معده اکثر عارض شود آ

زرشم در عرقیات برآورده سکنجبین شربت انار داخل کرده بدهند و یا زرشم تمرهنرد  در عررق      هآلو  بخارا شیر   هشیر

عمول است و بعد او نفج از مسهل سفرا سیاه هم درین نو  م   هخرف   هخیسانیده گلقند گالب افزوده بدهند و شیر الثعلب عنب

تنقیه نمایند و گالب را گرم نموده پارچه بدان تر کرده تکمید کنند و عود کندر مصطکی طباشیر هریم ماشره پوسرت بیررون    

پسته زرد در صندل سفید هریم سه ماشه کوفته بیخته روغن گل یم توله گالب قدر حاجت آمیخته بر فم معده طال کننرد و  

حاد و حرقت فم معرده نرافع اسرت و در اغایره        هحرارت کافور و آب سیب و آب به اضافه نمایند که جهت درد معددر شدت 

   هترشی داخل کنند و در تعدیل مزاج جگر کوشند و اگر مناسب مانند فصد سلیم از دست راست نمایند و گویند که ضماد عصار

آس و شرب طراشیث و کاا طلع نافع است و به قول بوعلی سرینا اگرر   لسان الحمل و موم روغن گل و کاابرگ علیق و روغن 

آن نمایند و سکنجبین مرتب به سرکه که در آن مدتی افسنتین خیسانیده باشند استعمال کنند    هوجع از خلط مرار  باشد تنقی

د و یا به اسهال مطبوخ فروا  و در شفاء االسقام است که خالفش استفراغ صفراست به قی اگر ماده در تجویف معده مصبوب باش

حار گاشت و کسری را     هزرد اگر در جرم او متشرب باشد بعده تعدیل مزاج بدانچه در عالج وجع معد   ها آب انارین بهلیلی هک

که قی متعسر باشد به این مسهل صفراء استفراغ نمایند افسنتین رومی پنج درم گل سرخ تازه و تمر هند  هریم بیسرت درم  

درم آب بجوشانند تا ثلث او بماند صاف نموده در هفتاد درم آن بست درم تررنجبین داخرل کررده و یرم درم صربر       در سه صد

منتشر به طبقات نماید انطاکی گوید که در وجع معده چیز  اولی از قی نیست    هماد   هاضافه نموده بیاشامند که تنقی مغسول

رطوبت سرماق و طباشریر و گرل       هو تمرهند  و آلو  بخارا دهند و با غلب بعده تعدیل خلط به معنادت پس در حار ماءالشعیر

ا لیمون دهند و تضمید به گل سرخ و صندل و کشنیز و خرفه و عدس کنند و دوائری  ی همختوم افزایند و مزورات حصرم یا سرک
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ور شد ابومنصور گوید که بعرد  حار ساذج ماک   هحار مجرب است بدهند و آن در عالج امراض معد   هکه به جمیع امراض معد

آنرار و   بآبمرغ و بزغاله معمول    هلطیفه مثل دراج و کبم و چوز   هبارد   هصفرا به قی یا مسهل یا ماءالجبن اغای   هتنقی

حار و    هآب غوره و مانند آن دهند و سکنجبین و انار میخوش و آب آلو و نقو  مشمش بخورانند و این قرص مصلح وجع معد

تپ و تشنگی است طباشیر صندل سفید مغز تخم کدو مغز تخم خیارین تخم خرفه هریم پنج درم گل سررخ سره درم   مسکن 

ماکوره بخورند و معده    ها آب کدو قرص ساخته به بعض اشربی هخرف بآبکافور دانگی زرشم شش درم گل ارمنی چهار درم 

الب و کافور ضماد کنند و مغز خیرار و انرار تررش و شرفتالو و     را به پوست کدو و خرفه و برگ بید و طحلب و صندل سفید و گ

صیب و عطش و حرقت و ارتفا  بخار حراد     هآلو  بخارا و هر آنچه مبرد و مطفی باشد بخورند طبر  گوید که اگر با الم معد

این اکثر اطبرا غلطری   صفراو  است و در عالج    هبسو  راس و قلت صبر بر اشیا  بارد بالفعل باشد طبیب یقین کند که ماد

حاد می بینند به مطغیات عالج می نماید و آن تبر و ماده در فم معده می کند و الم می افزاید و  سوءمزاجمی کنند زیرا که چون 

این وقتی نفع می کرد که صفرا در فم معده متولد می شد و هرگاه از بعض اعضا بسو  آن منصب می گردد و یا مثل وصرول  

می شود تبرید فم معده نفخ نمی بخشد بلکه طبیب حاذف ماهر در صناعت نظر بسو  قوت مریض  و مزاج او  غاا به آن واصل

بدن نماید و چون ماده قلت و نفت یابرد و طبیعرت قرو        همخرج صف را تنقی   هو وقت و بلد و سائر قوانین فرموده به حقن

رنجبین صاف از خار پانزده درم آلو  بخار اعتاب هریم سی عدد گردد این مطبوخ بیاشامند بگیرند تمرهند  منقی بست درم ت

م رطرل بمانرد   یر   هخشم ده درم تخم کاسنی هفت درم سپستان یم کف همه را در چهار رطل آب بجوشانند حتی ک کشنیز

و دانرگ حضرض   مالیده بار دوم صاف کنند و دو ثلث درم افسنتین رومی و د خیارشنبربعده افشرده صاف نموده پانزده درم مغز 

هند  و یم دانگ مقمونیا  مثنو  سوده در آب یا جالب سرشته در مطبوخ مصفی مالیرده و هفرت درم شرکر داخرل کررده      

زرد می افزایند و حرانیان درین    هنیمگرم بنوشند و دو یا سه بارهمیسان استعمال نمایند و بعض عااق درین مطبوخ اندک هلیل

در آن افسنتین و برگ لبالب انداخته باشند هر روز چهل درم به پرانزده درم سرکنجبین    مرض آب کاسنی موضو  در آفتاب که

می نوشانند و ابوماهر موسی بین سیار به قوت علیل نظر می نمود اگر قوت به استفراغ وفا می کرد برر مطبروخ مسرطور اکتفرا     

فم معده و سائر    هلزوم شرب او می نمود و تنقی حار می نوشانند سوءمزاجفرمود و اگر قوت او ضعیف می بود نقوعی که در  می

رو مکرر گاهی نمی داد مگر یکبار ابوالقاسرم بررو  را دریرن علرت شرربت ورد      دفرا به این طریق می کرد و شربت اعضا از ص

او    هفم معد نوشانید و مرض او تخفیف یافت و بعد از آن به حسن تدبیر زائل گردید و طعام نداد و ماءالشعیر نوشانیده و ضماد

به لعاب بزرقطونا و آب سیب میخوش و آب آس و سم المسم و گالب خالص نموده و گراهی در آن قردر  حضرض مکری     

افزوده پس مرض او زائل گشت و از آن شفا یافت و هم او گفته که وجع التوائی که از نزول خلط حاد در عصرب نرازل از راس   
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پایرد و اگر طبیب غلطی کررد   ج به سرعت و سهولت زوال میسربحب ایار   هقیبسو  معده باشد به تعطیس و دلم راس و تن

راس او به حب ایازج و    هغلطی نکرد و تنقیو عالج او به معالجه غثیان و تهو  نمود بساست که مورث غشی می گردد و اگر 

 .سهولت زائل شود و مریض سالم ماندب صبر نمود و اگر در بدن او فضول ظاهر گردد بدن او حب قوقا یا نیز پاک نیست به ح

 عالج درد معده از برودت معده

باروساذج مطور شد بعمل آرند و وضع محاجم نار  بر معده در اوجا  بارده معده منفعت  سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از 

ب جوشانیده با نبات نوشیدن در دفرع  تا دو مثقال در آ یکمثقالشدید دارد و تسخین اطراف نیز مفید و گویند که دار شیشعان از 

م ورم وارشیشعان در پانزده توله گالب خالص بجوشانند چرون  ی هبارد بعدیاس مجرب سست و بعضی نوشته اند ک   هدرد معد

ربع باقی مانده و توله شکر سرخ افزوده صاف کرده نیمگرم بنوشند و اگر یم درم آنرا با دو چند شکر سفوف سراخته بخورنرد و   

و عرق بادیان یا عررق   گاوزبانبعرق  یش پنج توله گالب نیمگرم نوشند نیز سریع االثرست و جدوار بنفسجی یم دو ماشهباال

بیدمشم و گالب سوده نهار نوشیدن دروج معده بارد حاضر النفع است و اگر نارجیل دریائی نیز افزایند نفع آن به تجربه رسیده 

ب هند  و دوا  حنطیانا و شربت عنبر نیز درد بارد و معده را نافع و از بادیران  و حکمونی صغیر و جوارش جالینوس  و جوارش

خالص عرق کشیده نوشیدن برا  درد معده که از سرد  باشد و قولنج را نیز مفیدست و نودنجی و  بآبصغر نانخواه دج مساو  

ویسد که این سفوفات برا  اوجا  معرده  می ن صاحب کاملاست  دهندمحمد زکریا نیز سو   هفنداویقون و قرص سم به نسخ

که از برودت باشند نافع ست بگیرند عرود خرام و مصرطکی و سرنبل و قاقفلره و قرنفرل و سراذج و جروز برواهر واحرد دو درم           

به شرراب ریحرانی یرا بره      کمثقالی هسعدمرماخورانیسون تخم کرفس هر واحد سه درم گل سرخ چهار درم همه را باریم سائید

   هقرنفل ساذج جوز بواهر واحد یم درم تخم کرفس انیسرون نرانخواه زیرر    الطیب سنبلمصطکی  ایضاورند و شربت سیب بخ

م نیم درم به شراب ریحانی بدهند و اگر به شراب سیوسن ی هنهر  و جبلی هریم سه درم جمله باریم سائید   هکرمانی پودین

هریم سه درم مصرطکی و   السوس رب الطیب سنبلرخ شش درم دهند نفع بین نماید و این قرص درد نیز نافع آن است گل س

سرازند و یرم قررص     یکمثقرال ورم عود خام دو درم زعفران نیم درم باریم سائیده به شراب ریحانی سرشته قررص بره وزن   

در بجلنجبین عسلی هفت درم بخورند و بعد آن گالب که در آن به سباسه و قرنفل جوشانیده باشند بنوشند قرشری گویرد کره    

بارد معاجین و جوارشات مثل حلنجبین و کمونی و سفر جلی قرابض و جروارش تفرا  و جروارش اتررج برازیانره و          هوجع معد

انیسون و مصطکی و فلفل و سنبل و زنجبیل دقرنفل بدهند و گاهی برا  تقلیل حرارت آنها به رعایت حرارت کبد اگر معالم 

مررغ و     هسفرجعلی ساذج یا شربت لیمو سفرجلی به آنها می آمیزند و اغایه بچبارده مثل سکنجبین    هحاد باشد بعض اشرب

ماکیان و گنجشم مطبخن یا جد  یا نوامض حمام مطبخن یا شو  سبزربدار چینی و مصرطکی و سرنبل و فلفرل و زنجبیرل     
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ز ادهان روغن یاسمین یا بدهند و از اضمد و سنبل و مصطکی و قرنفل و جوز بوابرب آس و آب قرنفل و آب اس و سفرجل و ا

قسط بمصطکی و سنبل و روغن گل یا زیت به مصطکی و سنبل و عود و قرنفل استعمال کنند ابومنصور گوید کره تریراق بره    

مطبوخ مصطکی بدهند و دوائی که در آن قرص درد و مصطکی است و  بآب مثرودیطوسا ی  هپودین بآبا امروسیا ی  هشراب کهن

بلیغ دارد بلغمی در قول صاحب کامل گاشت بخورانند و شربت افسنتین معمول به عسل نفع  سوءمزاج در عالج امراض معده از

عصا فیر دهند و فراخ به سبب ثقل او مناسب نبود و ماءالعسل با فادیه بنوشند یا شربت از مویز و عنصل و غاا نخوداب بقنا بر و

وسن و عنبر و مشم و عود خام به روغن بان و زنبق و قسط بایرد  خوشبو مثل روغن س   هساخته و تضمید معده به اشیا  حار

بارد    هگفته که عنبر شرباً و مضغاً و بخوراً و ضماداً و مصطکی شرباً و ضحاداً و کاا عنصل هر واحد در مرجع معد سوید  کرد

مرونیرل  فالملرم و ثروم بعرد    قا  اذخرواکلیل مجرب من است و از حکما  دیگر نقل کرده که شرب غاریقون تنها و کاشم و ف

آورد و بیخ قولنج و بلیوس مخلوط بفلفرل و   ب بلسان و بیخ بادو زعفران و تخم حرمل و ساذج و ح هند  و مرباخوز به شراب

مطبوخ صغر و نرانخواه و کررفس و بررگ فراسریون و      بآب سفایج کوفته بیخته و مردعابهیربقرطم و بو خروس پ یکمثقالعود 

رم به جالب و تخم ضد قوقا به شرکر مکردرم و بریخ شرکاما و     و بول بقرو خاکستر چوب زیتون سه دطکی زفت او مثل او مص

الطیب و کهرباء مثل او مصطکی و دارچینی قسط بند  تنها و به عسل و قسب عراقی و کندر و طلع و برگ راظفاشرب و ضماد 

میفریخ و اکلیرل    ضرماد ن بادام شیرین و صغر واببرارون و  قنا و بابونه زوفا  خشم و بادیان و روغ   هتوت و شاهسفرم و جعد

الملم و کاا تخم او سائیده به عسل سرشته و کاا بقله مند قوقا و تخم آن در کاا نمم هند  و نمم نفطری و کراا فاالنیرا و    

ییه ماکیان و کرفس و کاا حسب در اقن و کاالحم صدف  کاار روغن قسط و کاا روغن پسته و کاا برگ کبرسائیده و   هعصار

 .باردست   هکاا بنخ کرنب هر واحد نافع درد معد

 معده از بلغم حامض دردعالج 

بارد گاشت و هرچره در عرالج امرراض       همعده از بلغم به قی و اسهال کنند و تعدیل مزاج نمایند بدانچه در وجع معد   هتنقی

ناول گلقند عسرلی و مصرطکی و انیسرون یرا اطریفرل صرغیر       بلغمی ماکور شد بکار برند و بعد تنقیه به قی و اسهال ت   همعد

رسیاوشران  پبلغمی گل سرخ بریخ بادیران      هدر وجع معد ایضامداومست کنند و غاا قالیا و مطنخبات با قوابل و ابازیر دهند و 

اشد ماءاالصول بادیان بیخ انجیر زرد گلقند جوشانیده بدهند باز بادیان مویز منقی افزایند و اگر درد و سختی به جانب کبد زیاد ب

بادیان بیخ کاسنی گل سرخ انیسون تخم کاسنی کوفته هریم چهار ماشه جوشانیده گلقند داخل کرده دهند بعد اندک تخفیرف  

م ماشه باطریفل صغیر یم توله سرشته بخورند باالیش تخم کاسنی گل سرخ جوشانیده گلقند آمیخته بدهند ی همصطکی سود

ر همه شکم و هر وقت بماند قرص گل صغیر چهار ماشه به گلقند یم توله سرشته بخورند باالیش گرل  و اگر بعد مسهل و دو
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شاهتره ده توله جوشانیده و نبات دو توله داخل کرده بنوشند اگر تخفیف نشود بدانند که ماده باقی اسرت  بعرق  سرخ شش ماشه

هریم شش ماشه مویز منقی دو تولره انجیرر زرد سره     الثعلب بعنگل سرخ  پرسیاوشانمسهیل باید داد و یا بادیان بیخ بادیان 

ند و حب قرص الورد و حب حیات و عدد تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده با گلقند دهند و چهارم روز منا  مکی نه ماشه افزای

قررص ورد   ریوند و سفوف سنا و انار دانره و تربرد و قررص گرل و       هب شبیار و دوا  عصارحب مبارک و حب جالینوس و ح

مصرطکی کهربرا قررص     الطیرب  سنبلباغافث و معجون قفی و معجون قولنج و دوا  بنطیانا هر واحد نافع است و از گل سرخ 

خر مکی هریم چهار ماشه بابونه سه ماشه اکلیل الملم دو ماشه جوشانیده صاف دا السوس اصلبطبیخ انیسون  کمثقالی هساخت

کابلی دراوند و عنصل هر واحد    هو سوید  نوشته که خوردن هلیل نددم  درد بلغمی سونموده گلقند داخل کرده دادن نیز برا

گوید که بعد قی به شرب خاریقون و مصرطکی و ایرارج بره ماءالعسرل عرالج کننرد و از        انطاکی بلغمی است   هنافع وجع معد

بارد    هآن در عالج امراض معد   همجربات درین جوارش عود و کمونی و فالفلی است و معجون پنجنوش نیز مجرب و نسخ

گوید که چون معلوم کنند که در معده رطوبت غلیظ بسیارست یا متولد در آن یا منصب از سر یرا از سرائر   طبر  ساذج گاشت 

اعضا که بسو  معده از آنها سیالن نماید عالجش اینست که نظر کنند بسو  قوت مریض و سن و مزاج و سرائر اعضرا  آن   

ترب مطبوخ و سکنجبین قی آورند  بآبد و قی و اسهال ممکن بود اول به مطبوخ متوسط استفراغ نمایند بعد از آن اگر قو  باش

قرحا افزایند ضرر نکند و نمائیدن مصطکی و انداختن آب دهن و ریختن آب گررم برر فرم    اگر در دوائی که بدهند قدر  عاقرو 

یند بگیرند  و صبر هریم دو دانگ حضرض هنرد  نریم درم گرل سررخ      معده نیکوست و بعد استفراغ این ضماد استعمال نما

مصطکی هریم دو ثلث درم کوفته بیخته به قیروطی روغن خیر  آمیخته بر معده ضماد کنند و اگر امتال در بدن زیاده باشد و 

   هغاا باید که به حریر متوسط به دفعات استعمال نمایند تا ما را بسو  اسفل جاب گردد و   هاز نوشیدن دوا کراهت کند حقن

ا زیرباجات سازند و به تخفیف غاا امر کنند و در جمیع امراض معده باید که طبیب ماهر نظر ی  همتخا از آب سبوس و آرد کرسن

کند بسو  هوا  بلد و طبع آن پس اگر مقو  مرض باشد مریض را از آن بلد نقل کنند و اگر مضعف مرض و مقرو  طبیعرت   

ه علیل به حسن تدبیر صحت یابد و ابوماهر صاحب این مرض را بسواک بسیار بر نهار و انزعاج مر  بسرواک  باشد یقین کند ک

معده به سرعت سو  دماغ مرتقی می گردد، هرگاه طبیب را این ظاهر گرردد بره    سوءمزاجامر میکرد و هر مرض فم معده مع 

ب حشایش و تعطیس اگر قوت علیل احتمال ایرن کنرد و ایرن    راس مخلوط نماید از تنطیل و انکباب بر آعالج عالج فم معده 

فم معده نمایرد و اگرر الرم در قعرر      سوءمزاج   هالم فم معده است و چون الم زائل شود اعاده بسو  معالج   همعالجه برا  ازال

کنرد و بطمانیسرت    معده باشد و خلط حاصل رطوبی بود از عالج به حقنه عدول ننماید و در آن بابونره و اکلیرل الملرم داخرل    

مسهل رطوبت بخوراند بعد از آنکه در نسخین معده زائد نباشند که آن افق اشیا به مثل این علت اند و بدان که تضمید    هادوی
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قعر معده البته ممکن نیست و درین علت باال  ناف افسنتین و سلیخه واشنه و صبر و مرضماد نمایند زیرا که قوت ضماد قو  

ز عضو  که بر آن ضماد نمایند میرسد پس باید که ضماد قو  بسیار باشد تا قوت او به قعر معده برسد و اگر با به موضع بعید ا

الم حالتی شبیه بحرقت ناروان موضع دریافت نماید فصل حاصل صفراو  باشد و عالجش اگر قوت و سن مقتضی باشد تنقیره  

ض و افسنتین و هر در سرکه و قدر  روغن گل آمیخته نماید و اگر با بطبیخ افسنتین و سنا و هلیله کند بعد تضمید موضع بمح

وجع چنان محسوس گردد که چیز  بسو  داخل دفع می گردد و سرد  نیز معلوم شود خلط حاصل رطوبی بروده و عالجرش   

 .ه باید گردداستفراغ به مطبوخ افتیمون بعده تضمید آن موضع بمر و صبر و مصطکی در قیروطی روغن ناردین و موم آمیخت

 عالج درد معده از یبوست

و قر  و ماننرد آن در مرزاج   ا به شربت سیب نمایند و ماءالشعیر بر زبا با زیر رطبه مثل اسفاناخ ی ر ترعیب به مثل ماءالشعیر بشک

و و بنفشه نیز بس طیغ النفع است و تخم قرطیم و کاهحار یا سوءمزاج   هبس دهند و روغن بنفشه به لعاب اسپغول در ازالحار یا

   هرطبه دهند و ضماد جراد   هفواکه مایشیر خرنافع است و غاا امراق یاثرائد دهینه مفید بوده و ماءالعسل رقیق و ماءالشکر به 

کدو یا لعاب بهدانه و تخم کتان و بزر قطونا به گالب و تدهین به روغن بنفشه و روغن گل ممزوج نماینرد و هرچره در عرالج    

 .بس گاشت بکار برندیا سوءمزاج امراض معده از

 سوداو    هعالج درد معده از ماد

ماده و تقویت معده نمایند و بهترین منقیات فصد اسلیم    هسوداو  ماکور شد بعمل آرند و تنقی   ههرچه در عالج امراض معد

روق ده تولره بره شرربت    سربز مر     هاز دست چپ و مطبوخ افتیمون است و تعدیل مزاج طحال کنند و عررق شراهتر   باسلیقو 

هریم شش ماشه عرقیات شربت  گاوزباناسطوخودوس دو توله و کاا هلیله سیاه شش ماشه اسطوخودوس چهار ماشه شاهتره 

قرنفل مصطکی زرنبا دو غیره به گالب ضماد سازند وز هر مهره به گالب  الطیب سنبلنافع و مقویات چون زعفران  بادرنجبویه

و ترنجبین نوشیدن و  خیارشنبرنع بنوشند و استعمال حسب مقل نیز مفیدست و به سفایج جوشاینده با سوده و شربت انارین منع

کاا افسنتین به روغن گل و موم ضماد کردن برا  وجع مرجن مجرب است و از مجربات جالینوس اسرهال بره نقرو  صربر یرا      

معجون فسطیانا نیز مفید  بعضی گویند که اگر درد کاسنی است و قرص افسنتین و معجون آن و معجون اذخر و  بآب خیارشنبر

معده از انصباب سودا  سوخته و یا غیر سوخته از طحال به معده عارض شود و در قعر معده مکث کند و هنگام هضم به اطعام 

ائرل گرردد   آمیخته به ضم معده آید و درد و بیقرار  و تشنگی و سوزش سینه آرد و بعد قی ترش سیاه متعفن اعراض ماکوره ز

ب شبت اذان انصار و قو تخم کرفس اذخر هریرم یرم تولره در    بابونه باد زنجبویه سدا الطیب سنبلنمایند و  باسلیقاول فصد 
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سه چهار روز رگ اسیلم زنند و به مقصیات سروداقی     هگاو انداخته تکیه نمایند و به فاصل   هسرکه و گالب جوشانیده به مثان

عد از انفرراغ  و بعد آن بعده بنابر تنقیه سودا ماء الجبن با سفوف الجورد و حب آن استعمال نمایند و ببه کرات کنند پیش از درد 

نار  بر معده نهند که اثرر  عظریم      هصندل ترش دهند و اگر اندکی درد باقی ماند مجم   هکه و خمیرماءالجبن جوارش فوا

ب الملوک علو  خان سه ماشه با عرق کیورا سهل حول معجون مدرین نو  چون مزمن شود فصد اسلیم چپ و تنا ایضادارد و 

   هو بید مشم هریم پنج توله وقت خواب شب و صبح نیم آثار ماءالجبن با شربت الهی علو  خان چهار توله و غاا پال و چوز

صحت مری بخشرد و   سه هفته    همرغ مرغن همراه آچار آمله و شلجم و ترب و کبر  اقبر که در مقطر ساخته باشند در عرص

می نویسند که اگر درد معده از خلط سوداو  خیزد اول فی مابین بطور نمایند کره خربرق سرفید را در تررب      جرجانی و ایالقی

غرس کنند و یم شبانه روز نهند پس آن ترب را پاره کنند و در سکنجبین عسلی یم شبانه روز دیگر نهند و آن سکنجبین را 

آمیخته نیمگرم بیاشامند و قدر  از آن ترب بخورند و بعرد قری اسرتفراغ بحسرب اصرطمخیقون       طبخ شبت و لوبیا  سرخ بآب

نمایند و مدام معجون نجا  بخورند و این قرص انیسون بکار برند صفت قرصی که درد معده را که بعد از طعام پدید آید و تا قی 

بیدستر و افیون ندجیخه بست درم مرو فلفل و ده درم سلنکند آرام نشود بگیرند انیسون تخم کرفس هریم پنج درم افسنتین و 

 .هریم دو درم و نیم همه را سوده قرص سازند شربتی یم درم

 عالج درد معده از مواد مختلفه

اصال  غاا و تخفیف او نمایند بعده استفراغ به این حسب کنند تخم کرفس انیسون هر واحد دو دانگ تربد غاریقون هرر واحرد   

دو دانگ و اگر خلط رطوبی غالب باشد درین ادویه شحم حنظل زیراده   السوس اصلون افسنتین هر واحد نیم درم نیم درم افتیم

قمونیا  چندین ادویه اضافه نماینرد و تضرمید معرده    سکند و اگر صعب باشد ایارج فیقرا افزاینده و اگر خلط مائل به صفرا باشد 

د جو و الدن و گل سرخ و مروقسب و قیروطی معمول به روغن ناردین که بدانچه محلل و معطر و مقو  باشد مثل خطمی و آر

ات معرده  سوءمزاجدر آن مر و صبر و مصطکی آمیخته باشند باید کرد و دیگر ضمادات حار و بارد و محلل و معطر که در عالج 

در وجع معده و  ایضال نگردد و خلط بعمل آرند و کم است که وجع معده از اجتما  مواد به استفراغ آن زائ   هگاشت حسب غلب

تخمه از بلغم و صفرا که از سفوفات هاضم زائل نشود و گرمی زیاده گردد اول گلقند آفتابی دو توله در عرقیات مالیده سکنجبین 

ساده سه تولد داخل کرده دو سه روز بدهند پس اگر قبض قو  باشد و عرق بسیار آید شربت درد مکرر چهار تولره گلقنرد سره    

ه در طبیخ بادیان شش ماشه زرشم هفت ماشه مویز منقی دو توله گل بنفشه نه ماشه گل سرخ شش ماشره گرالب چهرار    تول

 .توله عراق بادیان ده توله شب خیسانیده صبح جوش خفیف داده حل کرده دهند
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 عالج درد معده از ضعف معده

یت معده نوشدارو و دیگر جوارشات مقویه دهند و برر  جهت تقو ایضاهرچه در عالج ضعف معده مسطور گردد استعمال نمایند و 

در طعام داخل کنند و طعام به تفاریق میل نمایند و از حرکت بعرد از طعرام احترراز     کشنیزآن مداومت نمایند و عسل بخورند و 

آن    هول تنقیمعده بود ا درکنند و قرص کوکب و قرص انیسون درین باب ستوده اند و از آنجا که موجب ضعف اجتما  اخالط 

الطیف ودینه هریم دو درم نانخواه است سعد سنبل هیل برگ پ   هنمایند و این جوارش مقو  معده و نافع درد ریحی است دان

مربا  آمله و    هپوست ترنج قرنفل ساذج جولنجان زنجبیل زعفران پوست بیرون پسته هر واحد یم درم کوفته بیخته در شیر

آورده آمیزند خوراک دو مثقال و شخصی درد معده الزم به سبب ضرعف معرده بالنسریت     بقوامادویه مربا  به سه چند    هشیر

خطائی بسد کهربرا  شرمعی      هم درم زهر مهری هافت مروارید ناسفتی  هطبع و نقاهت و ضعف داشت ازین معجون بسیار فائد

رنب صمغ عربی بریان تخرم خشرخاش بریران    هریم نیم درم به گالب صالیه کرده عود غرقی قرنفل پوست ترنج مصطکی ز

یرل مغرز بیرل زرشرم     هنانخواه هریم نیم درم دانره،   دیاه بریان هر واحد یم درم زرنباس   هسعد زیر االس حب الطیب سنبل

مقشر بریان طباشیر گل سرخ هر واحد دو درم بهری خشرم چهرار تولره کوفتره       کشنیزصندلی سفید سوده پوست بیرون پسته 

 یکمثقالمع ادویه مسحوقه آمیزند خوراک  ربا  آمله دو عدد سودهآورده م بقوامنار شیرین چهار توله قند سه چند بیخته شربت ا

و گاهی برا  تقویت زیاده مشم عنبر ورق نقره هریم نیم درم اضافه کرده شد و صاحب حاو  صغیر گوید که وجع معده اگر 

طعام حادث شود و بعد قی ساکن گردد و عالجش تقویت معده اسرت و  از ضعف معده باشد عالمتش آنست که درد بعد خوردن 

هند و غاا سه درم شکر ده درم بد بادرنجبویهپنج درم  الثعلب عنبآن اگر در آن اخالط رویه باشد و هر صبا  جالب از    هتنقی

پرنج درم   الثعلرب  عنرب عت درم ب قرطم و تلیین طبیعت نمایند اگر در آن اخالط رو  باشد بجالب سافنخود با مغز ح   همزور

پنج مثقال حل کرده سرحرگاه   خیارشنبرمقشر نیمکوفته سه درم و شکر سفیده درم جوشاینده صاف نموده معجون  السوس اصل

غلیظ بطی االنهضرام مثرل عصرائد و هرراس و        هبنوشند و بر آن صبر نمایند تا اسهال صالح بیارد و مریض را از تناول اطعم

یران و مانند آن و از اکل حبوب منفخه منع کنند و این جوارش در هر هفته سه برار قبرل طعرام بخورنرد کره      لحوم تیموس و ث

تقویت معده ضعیف می نماید بگیرند نانخواه کندر هر واحد هفت درم سعد سنبل هر واحد سه درم کوفته بیخته به عسرل کرف   

ضعیف و موافق مزاج جمیع مردم    هبخورند که مقو  معد و چون وجع ساکن گردد این جوارش یکمثقالگرفته بسرشند شربت 

عرده شرکر سرفید یرم     در جمیع اوقات است آب ترشی ترنج یم رطل آب سیب یم رطل به آتش نرم بپزند تا به نصف رسد ب

د آرند بعد از آن زعفران قرنفل دارچینی مصطکی هر واح بقوامیم رطل و گالب نیم رطل به آتش مالئم  درطل و عسل طبرز

سه درم آمیزند و در ظرف چینی داشته سه درم بخورند و صاحب شرفاء االسرقام مری     بادرنجبویهیم درم عود هند  و ده درم 
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نویسد که عالج آن تقویت معده به تعدیل مزاج است اگر حار باشد به مقویات برار و قرابض مثرل آب حصررم و آب زرشرم و      

اگر بارد باشد بقوابض مسخن مثل قرص گل و قرص عود و جوارش عود و صندل و گل سرخ و قرص صندل و گلنار و گلقند و 

گلقند که در آن اینسون و مصطکی سوده آمیزند و معجون کندر و جالب که در آن انیسون و مصطکی و عود و قرنفل و سنبل 

معده باشد پس اسرتفراغ آن  جوشانیده باشند و درباره مفرط کمونی و فالفلی سفیه معده نمایند اگر سبب ضعف اجتما  مواد در 

و اگر بلغرم باشرد بغراریفون و     خیارشنبرنور و    هنمایند اگر خون غالب باشد اگر صفرا بود به مثل تمرهند  و طلیل بفصد ماده

کابلی و تربد و اگر سودا باشد به مطبوخ افتیمون یا حسب او تنقیه کنند و بساست که بعد تنقیه احتیاج به مقویات مثرل     ههلیل

به  تعلیماطریفل و معجون درد و احیاناً به استعمال صبر افتد و تدهین به مثل روغن قسط دربار دو روغن سفرجل در حاد نمایند 

قول شیخ عالج درد هائج بعد گاشتن مدت طویل بر تناول طعام موج به قدف ماده تقویت معده به تسخین از ضمادات حراره و  

مسرلوق و عسرل      هحارسرت مثرل بیضر      همطبخنات و آنچه ازشان آن تدفن در معرد  شراب صرف و معالجین کبار نمایند و

خورانند و عالج وجع که در غلوتا خوردن طعام حادث شود استفراغ صفرا و تطفیه است اگر از صفرا باشد و یا استفراغ سوداست 

امراض معده ماکور شد و تقویت فرم معرده   هر دو خلط بسو  غیر جهت معده بدانچه در عالج کلی    هاگر از سودا باشد و امال

نمایند و واجب است که بعد از این تفریق غاا کنند و همه را از آنها غاا  قلیل در مقدار کثیر در تغایه خوراننرد و برر آن آب و   

وب و شراب ندهند مگر بتجر  تا وقت وجع و اما وجع که بعد طعام عارض شود و تسکین نیابد مگر به قی و آن رو  است سرب 

در آن آن است که هر روز قدر  عسل قبل طعام بخورانند و سبب آن از باب قی دریافت نمایند و به مستفرغات مناسربه مثرل   

نقو  صبر و مانند آن تنقیه کنند بعد از آن قرص کوکب استعمال نمایند و باید که در طعام ایشران دارچینری و زیرره و زعفرران     

شربت اس و اطریفل صغیر نیز مفید و ایرن   شان را نافع است و جوارش خوز  و میبهای داخل کنند و شراب اندک شراب عفص

آس بر معده نمایند و این دو نیرز نرافع اسرت بگیرنرد      بآبضماد گلناز مصطکی افسنتین صبر گل سرخ قرنفل سنبل صعترسعد 

ئله مربی سرشته قبل طعام بره قردر دو   کندر مصطکی شونیزه نانخواه پوست بیرون پسته عود خام مساو  کوفته بیخته بعسل آ

که از آشرامیدن آب   و وجعو شربت انار منعنع و سائر آنچه در باب قی بیاید نافع بود  کشنیزدرم تا دو مثقال بخورند و استعمال 

 سرد به هم رسد عالجش تناول اشیا  حاره و تکمید معده است  یا گالب قرنفلری سره تولره نبرات چهرار تولره نوشرانند و یرا        

و آثار بجوشانند تا به نیمه عسرل سره تولره داخرل      بادرنجبویهمصطکی صفت ماشه قرنفل سه ماشه بادیان نه ماشه و در عرق 

درد معده که از ذکا  حس معده باشد بر تغلیظ رو  و تخایر عضرو آب   عالجکرده دهند و غاا کباب کبم و مرغ بنان دهند و 

مخدرات مقو  معده مثل حافظ الصحته و  ایضامخدره بخورند و    همغلظ   هاز  اغایکوکنار اندک بنوشند و کله پاچه و جز آن 

مزید العمر نافع بود و هیچ دوا و غاا که در آن طعم بسیار غالب باشد نباید داد و بقول شیخ عرالج کسری کره بره قروت حرس       
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برفق البدست و از غاا آنچه مغلظ خون باشد  او ایاا یابد این است که چون امر درین افراط نماید که استعمال مخدرات   همعد

مثل هراس و لحم بقر استعمال نمایند پس اگر سود  حار باشد باید که نواحی معده با یارج مکرر تنقیه کنند و در طعام صاحب 

بارد و گرالب  او تأخیر ننمایند بلکه در امثال اینها واجب است که در ابتدا  گرسنگی ایشان نان بربوب فواکه و مغموس در آب 

دهند و گاهی در شراب ممزوج مبر و نان تر کرده می دهند که آن تقویت فم معده می کند و اگر موذ  با رد باشد اکثرر از آن  

غلطی کره     هخوشبو قابض ملطف نمایند و تنقی   هرعشه و تشنج عارض می شود پس تقویت معده به شراب قابض و به ادوی

 .ا ضربه و سقط عارض شود در مقام آنها مسطور گرددی همعده که به سبب ورم یا قرح وجعو عالج در آن باشد باید کرد 

 ضعف معده

ال معده است چون هضم جید ننماید و یا طعام کرب شدید آرد به غیر سببی در طعام از حبه قول شیخ الرئیس ضعف معده اسم 

در شهوت طعام و قلت آن بود ولیکن این دائمی نیست بلکره  اسباب ماکوره در باب فساد هضم و بسیار باشد که همراه او قائل 

گاهی شهوت بسیار باشد چنانچه اگر سبب آن فضول ترش بوده، هضم اندک و این اشتها داللت بر قوت معده نمی کنند و اگر 

خصوصاً برر طعرام و   سبب ضعف معده زیاده گردد و بحد افراط نرسد در آنجا قراقر و جشا  متغیر الطعم والرائحه و غثیان باشد 

انسان را حالتی به هم رسد که چون طعام تناول نماید خیال کند که اگر حرکت نماید طعام به قی بر آید و لا  و وجع در کتفین 

تنها یا مع صدا  یا صدا  تنها حادث گردد و اگر سببش خیلی زیاده گردد به شما نباشد و خروج بر از گاه سهل نمود و گراه بره   

و صاحب او ساقط النبض باشد و سریع بسو  غشی به طلب طعام و چون طعام قریب آرند از آن نفرت کند بالجمه  سرعت برآید

ایشان فضول بسیار باشد و بعضی را    هرا اشتها  طعام اصال نباشد و این کسانی باشند که در معد دهعاصحاب ضعف مبعضی 

یب آند از آن متنفر باشد و بادنی سبب او را ترپ بره هرم رسرد و بره آن      اشتها بسیار بود و بعضی را اشتها شود و چون طعام قر

اعراض مالیخولیا  مراقی مثل عروض صدا  و ثقل راس بعد تناول طعام و ضربان مادون شراسیف و وجع میان کتفرین و قری   

ه و گاه در اسفل و ترش ظاهر گردد و بدان که ضعف مده به سبب جمیع امراض بدنی می شود و این ضعف گاه در اعال  معد

گاه در هر دو می باشد و چون در اعال  معده باشد اذیت از طعام در ابتدا  تناول آن و هنگام علو بودن آن در امالی معده بود و 

جمیع امراض واقع در معده  اسباب ضعف معدهچون در اسفل معده باشد ایاا بعد استقرار طعام بود و اثر او در بر از ظاهر گردد و 

ضعف جرم معده آن است که بعد از قری سریار و در آخرر امرراض مزمنره       عالمات متواتر و کثرت استعمال قی بود و   هخمو ت

ضرعف هاضرمه و اشرتها     ایضرا عارض شود و چون اندک طعام خورده شود هضم شود و زیادتی آن باعث ثقل و گرانی گردد و 

عالج چون عالمات ماکوره ظاهر گردد پس در عالمات ضعف کاهش بدن و عدم ظهور عالمات امراض دیگر نیز شاهدویست 

یعنی جاذبه و ماسکه و دافعه و هاضمه نگاه کنند در هرکدام ازین ها که ضف مدرک گررد بره عرالج آن       همعد   هقوا  اربع
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ن آن زوال تام پردازند چنانچه هریم از آن عنقریب مسطور گردد و مالک در امر در عالج این مرض بر تقلیل طعام است و بدو

و استیصال این علت از ممتنعات و بهترین طریق تقلیل آن اینست که هر قدر طعامی که مریض میخورد از آن چهارم یا سروم  

حصه وزن کرده دو سه روز بخورانند اگر آن هم بخوبی هضم نشود از مقدار مقرره نیز قدر  کم نمایند پس هرر قردر کره بره     

دو توله در هر هفته اضافه نمایند تا آنکه  ده بقدر یم نشود هفته عشره بر همان مقدار بدارند بعخوبی هضم یابد و از آن ضرر  

توریابند قدر مناسب از آن کم نماینرد و براز بره    وراثنا  افزایش آن روز  در هضم ف به مقدار اشتها  مریض برسد و اگر احیاناً

ند و درین اثنا به چیزها  قابض و خوشبو و دوا  مقو  معرده مثرل   تدریج اندک اندک بیفزایند و به مقدار عادت مریض برسان

   هزرشم و انارین و آمل انوشدارو و جوارش آمله و قانصه و فنجنوش و سفرعلی قابض و غیر آن دور مزاج عار جواش شاهی و

تنتریم برا  تقویت   و غیر آن و مداومت نمایند و معجون سنگدان درین باب عجیب است و سفوف کشنیزطریفل لولو  و ا

معده معمول است و قرنفل بادیان انیسون مصطکی هر واحد دو درم زنجبیل شکر هر واحد یم درم کوفته بیخته    هقوا  اربع

اء المسم به گلقند سرشته نافع ست در خفقان خوردن دوو درم خوردن نیز در ضعف معده مجرب است و برا  ضعف معده مع 

مربی و در حار مزاج و قبض طبخ و خشکی دهران شرربت      هاشیر مصطکی با گلقند و یا با هلیلمعتدل مزاج طب   هضعف معد

م ماشه به گلقند یرم  ی هانار عرق کاسنی و در حار رطب با آب دهان گلقند شربت لیمو نوشدارو به شربت انار و یا طباشیر سود

به در اینجا مسطور گردد و حسرب حاجرت بکرار برنرد و     مفروده و مرک   هتوله سرشته به سکنجبین و گالب مفید و دیگر ادوی

بهی سرشته بر معرده   بآبو معده از خسرو مصطکی  الطیب سنبلهرچه در بحث تهلهل نسج معده بیاید درینجا مفید شناسند و 

بر هرر  و مصطکی هریم یم نیم مثقال افسنتین و ص و این طال مجرب است بگیرند گلنار ضماد نمایند و روغن ناردین بمالند

هر واحد یم درم کوفته بیخته به گالب یرا شرراب طرال     الطیب سنبلگل سرخ دو مثقال و نیم قرنفل و سعده و  یکمثقالواحد 

سازند و غاا گوشت مرغ و تیمور دراج بدارچینی و هیل و قرنفل وزیره و زعفران و غیره خوشبو نموده مناسب است و از سحاق و 

وده شده در مدت قلیل به حالج اکثر مریضان ضعف معده که به این طریق تقلیل غاا نم بالجمله آب لیمو یا آب انار فتق سازند

لیل شفا  کلی یافتند و کسانی که از تکثیر طعام و امتال  شکم دست نکشیدند امر ایشان مول بارب یاغ استسقا عنایت رب بم

د خان بهادر مغفور در عین شباب این مرض عارض گردیده عاقبت شربت مرگ چشیدند چنانچه نواب محتشم الدوله غوث محم

مقو  معده فائده معتد به حاصل نمیشد چون با مقر رجو  فرمودند جوارش شراهی برا خبرث الحدیرد        هشد و از استعمال ادوی

مراه  مرتب ساخته خورانیدم و غاا یم نان تنور  به وزن نیم پا و با شوربا مقرر نمودم و به عنون شافی مطلرق در مردت یرم    

صحت کلی یافتند و نواب نظیر الدوله جهانگیر محمدخان بهادر مبرور از سن طفولیت عقالنی این مرض بودند به تقلیل غراا و  

مقو  معده عالج نمودم و نفع کلی ظاهر شد بعد مدت ده سال از تکثیر اغایه مختلفه و خمرر همرین مررض       هاستعمال ادوی
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اب انکار فرمودند دست از عالج کشیدم بعده مرض استسقاالحق گردید یا حکریم وارث  عود نمود چون از تقلیل غاا و ترک شر

علی خان را به صرف زر کثیر طلب ساخته رجو  عالج به ایشان فرمودند بعد چند  به سبب عدم اجتناب مفخم الیه از مضرات 

هفته نقد جان به جان آفرین سرپردند   مرض حکیم ممدو  ترک عالج نموده سمت برود همه روانه شدند و محتشم الیه بعد دو

بر چیزهائی که در عالج امراض بارد  ضعف معده بر تجفیف و تبیس و   همی فرماید که اصحاب تجارب در معالج شیخ الرئیس

مری باشرد پرس واجرب اسرت کره قسرم         سوءمزاجمی کنند و حق آن است که ضعف مقده تابع هر  رطب معده گاشت اقتصار

ه مقابل آن عالج نمایند چه گاهی ضعف به سبب یبوسرت معرده مری باشرد و چرون عرالج آن بره عرالج         در یافته ب سوءمزاج

اصحاب تجارب کنند موجب هالکت مریض گردد و گاهی شفا در نوشانیدن آب بارد یا دوغ گاو بر برف سرد کرده و    هماکور

از آن عطش غالب می گردد و مخالفت طبیعت  استعمال فواکه بارد می شود و گاهی عالج ضعف معده به مسخنات می کنند و

تال  آب مندفع می گرردد اگرر در   سنموده آب بارد شکم سیه می نوشند و فی الحال شفا می یابند و گاه خلط موذ  به سبب ا

آنجا غلطی باشد به اسهال خارج می شود و مرض از مرض خالصی می یابد و اسهال از مضعفات معده اسرت و برا آن اصرال     

معده قو  بودن جمیع قوا  اربعه آن است و هر قوت که از آن ضعیف گردد آن    هکه قوت تام بدانندو بدن می باشد و معده 

 سوءمزاجف معده قوت هاضمه را گویند و هر قوت آن بهر ینو  از ضعف معده باشد لیکن عادت پیشتر مردم بر آن است که ضع

   هو رطوبت ضعیف می گردد و از این جهت واجب است که حفظ او به ادویر ضعیف می شود ولیکن جاذبه در اکثر امر بیرودت 

ائل بیرودت نمایند و دافعه به رطوبت محاریا بس کنند مگر آنکه ضعف او به سببی دیگر باشد و حفظ ماسکه در اکثر امر بباس 

که از تهلهل نسرج لیرف آن    مع قدر  برودت و هاضمه به حرارت مع اندک رطوبت و بدان که رو  ترین ضعف معده آن است

واقع شود زیرا که چون بافت لیف ها  معده سست گردد در هر چهار قوت آن ضعف پدید آید و بدین داللت می کند آنکره در  

و ورم یافته نشود و تجوید اغایه نفع نه بخشد و ضعف قوت مغیره مود  باستسقا  لحمی مری گرردد و    سوءمزاجآنجا عالمت 

آنچنان ضعیف گردد که آنرا تغیر غاا ممکن نباشد از سبب دیگر به غیر ضعف معده ا  مول برزاق االمعرا    بدانند که چون معده

رطوبرت برر      همی گردد لیکن در اغلب سبب ضعف معده همان است که اصحاب تجارب قصد تالفی او می نمایند و آن غلبر 

ثر نفع می یابند و واجب است که اضمده و مروفات ماکوره ایشان در اک   همعده و کثرت او برانست و ازین جهت به تدبیر مقرر

تقویت فم معده باشد گرم زیاده کرده استعمال نمایند چه نیمگرم ارفا  فم معده می نماید و جالینوس دریرن     هچون بدان اراد

بیامیزنرد و اگرر معرده    باب این قیروطی استعمال می کرد بگیرند موم هشت مثقال و روغن ناردین فائق یم اوقیه و هرر دو را  

   هو عصرار  یکمثقالمصطکی هر واحد یم نیم مثقال واالشدیدالضعف باشد حتی که امساک طعام ننماید به آن هر دو صبر و 

معده که به آن حرارت شدید یا یبوست شدید  جالینوس ضمان کرده که جمیع علل ایضابیامیزند و بر آن نهند و  یکمثقالحصرم 
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م رطرل و عسرل مقردار    یر  هکهن   هلی به این نسخه بگیرند آب به دو رطل و سرکبه سکنجبین سفرج شد صحت می یابندنبا

عسل آید و زنجبیل یم اوقیه و ثلث تا دو اوقیه شود بر آن باشند و استعمال نمایند و ایرن دوا   بقوامکفایت و بجوشانند تا آنکه 

و مخلوط کرده بران فلفل سه اوقیه و تخم کرفس جبلی یم قریب آن است بگیرند به بریان سه رطل و عسل سه رطل و هر د

ضعیف را استعمال آواز بلندست و همه آنچه صفاف را حرکت دهد و از ادویره جیرده      هاوقیه اندازند و از آنچه نفع می کند معد

و بریان کرده ده درم سیاه در روغن گا   هس به این نسخه بگیرند هلیلف مسترخی اطریفالت ست و دواء الفرضعی   هبرا  معد

   هحرف بریان پنج درم نانخواه صعتر فارسی هریم سه درم خبث الحدید ده درم شربت دو درم به شرراب قرو  و ایرن نسرخ    

ضماد برا  ضعف معده مع صالبت او خوبست بگیرند سیخه نیم اوقیه سوسن هشت کزمات فقرا  ادجرز شرش کزمرات ابهرل      

سوم شازده اوقیه صمغ بطرم چهرار    ایضاواحد شش مشقال است و    ها مراد از کزهممیحده و کنمات مقل دو کز سه و درینج

م اشق سی و دو کزمه ناردین شش اوقیه انیسون هشت اوقیه صربر یرم   یم نیم رطل همانا هیجده در ف سولمغاوقیه رایتانج 

 االس حرب ند آن ترکیب دهنرد و شرربت   م اوقیه بگیرند و به روغن زیت یا روغن گل و مانی هاوقیه روغن به لسان و اوقیه قرف

از  ار و بارد داخل کرده می شود وزفرت ح   هایشان را خیلی نافع ست و در نعنا  منفعت ظاهرست و سیب بستانی دراضمده معد

که ضعف معده گاهی سبب بطو  انحدار طعام می گردد چون دافعه ضعیف باشرد   بدانند بارد ضعیف سست و   همعد   هاضمد

مربقه و ضعف    هخمیر باشد و گاهی سبب سرعت انحدار طعام می شود به باعث بللت که نان برا  ایشان کثیر اپس واجب اس

ممردو  الیره مری نویسرد کره عرالج        ایضاآن و درین حالت باید که نان برا  آنها مائل به قدر  فطورت باشد    هقوت ماسک

د کرد و خصوصاً ضمادها  خوشبو که در آن موافقت برا  قلب سخافت معده استعمال اضمده مسخنه قابضه که ماکور شد بای

و غیر آن که در عالج بررودت و رطوبرت معرده     قاقلهوارش خوز  و جوارش جو رو  می باشد و جوارشات خوشبو قابض مثل 

یرارد و از شرراب   مسطور شد استعمال نمایند و به تخفیف و تلطیف اغایه کنند و در چند مرتبه آنرا بخورند تا بر معرده گرانری ن  

یکبارگی ممتلی نشوند و بر طعام و شراب حرکت نکنند و آب و شراب باال  طعام نیاشامند و اگر شراب بنوشرند شرراب کهنره    

یا ریه  ضعف معده ضعف جگر و یا ضعف سپرزدمی گوید که اگر با  مصنف اقتباسقو  مائل بعفوصت اندک اندک باید نوشید 

یا قویته جواهر و  بمفرحات تدبیرات قویه استعمال نمایند و در انبعاث حرارت غریز  تمام بدن کوشندو یا دماغ یار باشد باید که 

و مطبخن از عفرو قورمه و غیره به ترتیب و اندازه بر دقت و بوئیدن عطرها   دلطیفه مطیبه مانند پال   هو اغایعنبرومشم دار

رقرص     هان آراسته دارند و به شطرنج و چو سرو گنجفه و به نظارمقو  اعضا  رئیسه و معده و مجلس را بدوستان و محتشم

لولیان بصورت مشغول دارند تا حرارت غریز  را برانگیزد و قوت دهد و نگاارند که غمگین گردد و موجب زیادتی شود ضرعف  

 نند اگر نزلره نباشرد واال  شود و شیب سبز سه ماشه در شربت فوا که دو توله آمیخته بلیسانند و باالیش گالب سخت توله بنوشا
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کاسنی یابید مشم دهند که بالخاصیت مقو  قوا  اربعه است و خصوصاً در حار مزاج و کاا طباشیر دو ماشه در شرربت  بعرق 

انارین دو توله و اگر مزاج بارد باشد سفوف بادیان تنها با نبات نه ماشه و کاا مصطکی دو ماشه در گلقند یم نریم تولره و کراا    

خشم و کاا قرنفل و کاا دانه، هیل و تعلیق سنگ شیب خصوصاً که نادعلی بر آن کنده باشرد هرر دو نرافع اسرت و        هپودین

حاد و هم باردست و خصوصاً هرکه حرارت در مزاج    همعد   هسفوف نمم اندر انی معمول نواب علو  خان مقو  قوا  اربع

اگر اندکی از طعام بخورد و هضم نیاید و بیقرار سرازد و ضرعف جگرر و    بسیار داشته باشد و آب بسیار نوشد و طعام کم خورد و 

یا زیراده   یکمثقالکثرت تشنگی را که از ضعف آن بود از مجربات ست لیکن نمم را در آب لیمون عوض سرکه مد بر کنند و 

و سماق بریان مع تخرم  و سکنجبین سفرجلی لیمونی علو  خانی دو توله بدهند و همچنین این سفوف را قم زرد ر کشنیز بآب

مدبر بریان هر واحد یم توله نمم الهور  نه ماشه در آب لیمون کاغا  تر نموده    هبه سرک کشنیزبریان طباشیر    هانار دان

جدار به نفسجی نیم مثقال در  معده مقو    هدذکر ادویه مفردر سایه خشم سازند سه مرتبه خوراک از سه ماشه تا هفت ماشه 

خوردن مقو  معده است و کالم فاد زهر معدنی و حیوانی و خوردن بهی بجهت تقویت معده و نهایرت مروثر و    گالب سائیده

چون سفرجل را درآرد جو بگیرند و پارچه بر آن بگاارند و در خاکستر گرم این را نگاه دارند مادامی که آرد باال  او سرخ شود و 

الثر است و اگر آب سفرجل بریان را کوفته بگیرند و شرربت انرار شریرین و    سفرجل بریان گردد در تقویت معده به غایت قو  ا

نعنا  و مصطکی سائیده قدر  اضافه نمایند دوا  جیدست و همچنین حکم سیب است و اکثرر آب ایرن را بره اشریا  مقرو       

کنند و پنبه به آن ترر کررده   مناسبه استعمال نموده شد و فوائد جلیله مشاهده گشته و اگر عنبر را در روغن مناسب حل    همعد

ا آب انگور یا گرالب جوشرانیده نوشریدن    ی هجز معده نهند تقویت فم معده کند و برگ ترنج یا گل آن یا پوست ثمر آنرا در سرک

ین است و سروید  نوشرته کره    مادرار تلیدر طب و جگر و مخرج فضولی آن ب بار   همقو  معده و امشاست اسارون مقو  معد

بریران و     هخرل و کرااگل ارمنری و خروردن پسرت     ماز نکردن تسب عراقی خشم قابض و کاا قرط و کرااج خوردن و ضماد 

حرار را و کراا      هحار را و کاا گل بهی تنها و مربی به شکر مثل گلقند و شررب آب آن معرد     هکااناشپاتی و کاا قروصیا معد

خرور بره شرراب خوشربو     بعود ال یکمثقالآمیخته و نوشیدن باردرا و کاا سیر سوده به سرکه    هبرگ بلسان مربی به عسل معد

بت و رد مکررر و کراا   بره و کراا شرر   عاحار را و کاا نقرو      هیکساله قابض و کاا آب آهن تاب و کاا دوغ گاو آهن تاب معد

ب لی و خوردن مصطکی و ضماد آن به روغن گل و نوشیدن و ضماد کردن اشنه در شراب ترر کررده و کراا آ   سکنجبین سفرج

و سرکه تند یم شربانه روز ترر کررده سروخته خاکسرتر آن در       ممدو خیوط کرم و اطراف نرم آن و کاا گالب و ضماد زیتون 

شراب سرشته و کاا مغاث و کاا روغن گل قندول و خائیدن دو درم کر و یا بر نهارد طبع آن و مضغ و شم و ضماد عنبر  تعلیق 

ط سرکه و کبد در طعام هر واحد مجرب من است و از اطبا  دیگر منقول اسرت  سنگ یشب بر معده و تناول کرش بقرو اختال
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که خوردن پوست ترنج و برگ و تخم آن و سلیخه و ابریشم و نانخواه و اشنر غار مخلل و تخم حمراض بره شرراب یکسراله و     

و مغز پسته مع پوست باریرم   ترنجان مسلوق و تخم آن مدقوق و دارچینی و جوزبوا و زعفران و کهربا مثل او مصطکی   هبقل

ع یم رطل بررگ گرل سررخ دو    خ لوفا و تخم کرنب و نفع و از نعنل مخلوط در طعام و بیشوث به شراب و سرکه عنصآن و ک

و  چنرد روز نهراده و هرر روز حرکرت داده    رطل جدا جدا سوده تا آنکه مثل مسکه گردد به شکر شش رطل سرشته و در آفتاب 

سان بعسل و جربن  لو گلقند شکر  و عسلی و حرفوه و لم و شراب آهن تاب و پوست عود ب دبا داورخولنجان در طعام و بیخ 

مع تخم و تخم او تنها و تخم عود صلیب و برگ تنبول و  و مویزحریف و ساذج هند  و مقل مکی و سرما خور و کباش قرنفل 

یم او و کبابه و قلقاس ه و مغز بادام شیرین مع پوست بارفاغرو به شراب خوشبو یکساله  التیس لحیهار و گل فکبار و ص   هقاقل

ماد جاورس و زنجبیل و مربا  آن دماش و پوست رقیق باال  مغرز   ماب بلسان وحب نیل و بنگ دو درم وز نب و حوودقو وح

و برگ انجردان  جوز سبز و فلفل مخلوط به طعام و کرفس و آب او و زیره به شراب ریحانی قابض ووج و پیاز به سرکه پرورده 

نج و حزا که آن زوفراست و پوست سنگدان ماکیان و ساترم که ریحان صغیرالورق است و فلنجه و وبه سرکه و کبر مخلل و در

سداب و تخم سیسبان و تخم ادراک و فطر اسالیون و انیسون و پیاز اندک و سالیوس و لحم خار پشت بستانی و باقال  مصر  

و زرشم و آمله و گلناز و خرنوب  دانهسیاه و ضعیف و انار االس حبهمه معده بار در طباشیر و  و پوست سنگدان شتر مرغ این

اطراف و اوراق    هو عصار شامی و کنار و پست آن و بلخ و بسر و برنج و سفرجل و تخم شاهتره و نقره و مروارید و گل علیق 

 برآب م االخوین و آرد غبیر او پست جرو  ود ین و لیمو  مالح بریان و بیخ بشنخشم  کشنیزآن و تخم انگور وثیل و تخم آن و 

کاهو  بستانی و اجاص شامی خام و مر  شعیر  مازو  سبز سوده به روغن بادام لت کردهانار ترش و گل عوسج و برگ آن و 

ر بریران و  آن و آب سیب ترش بریان و غی   هزرشم مطبوخ و عصار او شربحار    همخلوط در طعام و مرجان سرخ همه معد

حار او خبث الحدید باریم سوده در شراب خوشبو یم شربانه روز ترر      هنقو  تمر هند  و آب انارین معصور به شحم آن معد

کرده و آب افسنتین تازه و طبیخ خشم آن و آب برگ زیتون پانزده درم به شربت سیب و گل کرم بر  در شراب ترر کررده و   

زرشرم و تخرم آن وامررود بررو  و     کابلی و پوست بیخ شجر    هسفید و سرخ و هلیل و تخم مویز و صندل اکل و ضماد ساق

کرم و حی    هسبز و شکوف کشنیزر سفید و کاسنی صحرائی و شاهتره و کافور و کاسنی بستانی و تخم آن و جفت بلوط و زعرد

کج و حار او کمبری    هو رامم هریم معد الن و ثمر آن و فوفلزرد و بلیله و برگ مغی   هو هلیل العالم و قوت شامی سرخ خام

شکاعی و کاشم و سنبل هند  و هیل و سعد و کندر و فشار آن و اذ خرد آب نعنا     هو عصار دبسباسه و برگ سرد و جوزالسر

و  سائله و مررد بریخ فاشررا و فرنجمشرم       همطبوخ به سرکه و عود بلعان و بادام تلخ و زیت انفاق تازه و ریوند و میع   هوطب

   هرشیشعان و راهن و صربر دوار فلفرل و مشرم و الدن و شرراب یکسرال     صعتر و نارمشم و دااظفار الطیب و قسط هند  و 
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پوست طلع و زر درد با قما  او سوده به گالب سرشته بر فم معرده و   ضماد بار در او   هقابض و زربنا و قرفه القرنفل همه معد

بررگ آس و     هبرگ موره ترازه و عصرار   بآبمیخته و افسنتین و درد  خمر سوخته برگ سر و سبز سمائیده به زیت خوشبو آ

برگ او بدرو  خمر سائیده و روغن مصطکی و تخم مشمش سوخته در شراب کهنه و قصب الزریرره و مرع مصرطکی و بررگ     

وصربین زنرده غیرر    و برگ سر و مخلوط به روغن گل و به موم و روغن قطن و اقحروان و شرابانم و کسریله     ثیثعلیق و طرا

 امتصراص ی و شقائق النعمان  صنوبر کبار و بوزن ادافسنتین رومر  ا شراب چند بار سرد کرده و گلی هسوخته گرم کرده در سرک

صبیان و الماس بر معده کاا نقره و فیروزه و یاقوت و بریخ     همرجان محاذ  معد تعلیقدویباس و انار ترش به شحم اودامرو ر

زمرد و تناول طعام در ظرف نقره هر واحد مقو  معده  تختمبلور و شکا عاد بیخ خطمی به آهن بر کنده و خباز  به آهن کنده 

نفع تمام دارد  که در تقویت معده و باه و اعضا  رئیسه انوشدارو سادهکه در ضعف معده معمول است  مرکبه   هذکر ادویاست 

دو همان است که در مبحث مالیخولیا در قرول     هافع می آید و نسخ  را نو بو  دهن و رنگ بدن نیکو گرداند و خفقان و فز

و هیل و زرنرب و بره سباسره و جروز برو و       قاقلهمعمول وزن    هصاحب کامل به لفظ مفر  کند  مرقوم گشته لیکن در نسخ

شربانه  یکرا در شریر و  دارچینی هریم دو درم است و زعفران دو درم زیاده و قند و عسل بالمناصفه صد و هشتاد مثقال و آمله 

باریم صاف کرده با قنرد و عسرل      هبشویند و در سه رطل آب بجوشانند تا مهرا شود از پشت غربال یا پارچ بآبروز تر کرده 

نیم رطل کنند لایاتر می شود و اگر قبض زیاده منظر نباشد بره جرا  آملره و    ادویه سوده بسرشند و اگر وزن آمله  آورده بقوام

ترا   یکمثقرال ائیده اندازند و اولی آنکه بعد چهل روز استعمال نمایند و قوتش دو سال باقی می ماند خوراک آن از مربا  آمله س

بارد باید داد و اگر بهی را عوض آمله اندازند نیز    همزاج را به ادویمحرور سه مثقال و پیش از طعام و بعد از طعام توان خورد و 

ه ده در تقویت معده و قلب و جگر معمول و قابض است و مسمی با نوشدارو  جدوار  آمل قلیل االجزا که نو  دیگرخوب است 

گل سرخ هریم نریم تولره    الطیب سنبلآورده  بقوامز نموده به گالب نیم سیر قند سفید یم رطل توله در شیر پرورده پارچه بی

ترنج هریم چهار و نیم ماشه تخم کاسنی سعد کوفی جدوار بنفسجی مصطکی االیچی سفید هر واحد یم درم طباشیر پوست 

تخم خرفه مقشر زرشم هریم هفت ماشه زرشم در قدر  گالب شیره برآورده داخل نماینرد و اگرر خواهنرد قردر  عنبرر و      

به نسخه متاخرین گل سرخ شش درم سرعد پرنج    نو  دیگرزعفران و مشم بیفزایند و این مسمی با نوشدارو  جدوار  است 

قاقلین زرنب به سبابه زعفران هریم دو درم بهمنین    ههریم سه درم قرفه جوزبوادان الطیب سنبلزرشم  درم قرنفل اسارون

طباشیر صندل به گالب سوده پوست ترنج عود مصطکی ساذج هند  هریم یم درم زرنباد نیم درم مربرا  آملره خسرته دور    

زرشم در گالب بررآورده صراف      هر مرتب سازند و شیرکرده نیم رطل شربت انار شیرین والیتی ربع رطل قند سه چند بدستو

هریرم   گاوزبران ی بهمن سفید پوست بلیله گل گل سرخ شش درم سعد کوف   هنسی غنچقال   هنسخ دیگر نو  کرده اندازند
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 کبار تو در  سرخ ترو    هبهمن سرخ هریم سه درم قرفه زرنب مصطکی قاقل بادرنجبویهپنج درم قرنفل سنبل الطیف اسارون 

هیل زعفران جوز بواهر یم یم درم عنبر نیم درم آمله منقی یرم رطرل      هدر  سفید خولنجان هریم دو درم به سباسه دان

آرنرد و   بقروام له مطبوخ داخل کررده  را گرفته عنبر در آن گداخته پس آماول نبات سفید به گالب حل کرده بجوشانند و کف آن

مقشر ساذج هند  فرنجمشم هریم دو درم افزوده و حکیم علو  خان می  کشنیزبعضی بر اجزا  این مروارید ناسفته سود و 

نویسند که اگر ورق طالورق نقره محلولین و شیب سبز سروده هریرم یرم درم افزاینرد انفرع گرردد و ایرن انوشردارو همران          

 از انوشردارو  هنرد    انوشدارو  هند  است که کند  در آن تصرفات نموده و الحق که بسیار ترکیب خوبی است بلکه بهترر 

 الطیرب  سرنبل ی فاسارون سعد کرو  یکمثقالکه مقو  معده و قلب است و به جهت دوار معمول عنبر اشهب انوشدارو  لولو  

االیچی سرفید مصرطکی دارچینری       هکابلی زرنبا و قرنفل دان   هبهمنین عود خام پوست بیرون پسته پوست ترنج پوست هلیل

سیاه زعفران اسطوخودوس ابریشم مقرض مروارید ناسفته هریم سه مثقال    هگل سرخ هلیل مشکطرا مشیع هر یم دو مثقال

منقی بشیر پرورده چهل مثقال ورق نقره صد عدد شهد خالص قند سفید بالمنا صفر سره چنرد ادویره       هزرشم پنج مثقال آمل

نرو   دو مثقال و مصطکی سه مثقال اسرت   سیاه هریم   هدیگر وزن گل سرخ و هلیل   هبدستور مقرر مرتب سازند و در نسخ

   هتألیف حکیم ذکاءاهلل خان مجرب و عجیب النفع وبا کثر امزجه موافق در اسهال و غیر اسهال بعمل می آید شریر آملر   دیگر

آورده عرود هنرد  پوسرت بیررون پسرته       بقروام منقی ده مثقال با قند سفید دو چند و شربت زرشم یم چند گالب نیم سریر  

سفید هریم چهار نیم  ترنج طباشیر سفید کربا  شمعی یشب   هریم سه نیم ماشه گل سرخ گاو گاوزبان پوستمصطکی رو

صندل سفید جگالب سوده سه نیم ماشره آب سرماق آب لیمرو      کمثقالی همقشر هفت ماشه مروارید ناسفت   هماشه تخم خرف

نیم ماشه به طریق معمول اضافه سازند و در ظرف چینری  کاغا  هریم پنج درم عنبر اشهب پا و کم دو ماشه ورق نقره چهار 

معمروالت راقرم    ت و ازسکه موافق مزاج حار نو  دیگرمناسب بعمل آرند    هنگاه دارند خوراک از سه درم تا چهار درم با بدرق

مقررض   کهربا طباشیر ساذج هند  پوست بیرون پسته فادزهر معدنی گرل ارمنری ابریشرم    گل سرخ مروارید بسد سنگ یشب

هیل زرشم هریم هفت ماشه تخم خرفه چهار ماشه زعفران یم ماشره ورق     هی دانماشه سعدکوفصندل سفید هریم سه 

شربانه روز   منقی شش توله نبات سفید بتا سه هریم نیم پا و اول آمله را در شیر بز یم   هنقره ورق طال هریم دو ماشه آمل

آرنرد و ادویره کوفتره     بقوامانند تا مهرا شود از پارچه گارانیده با نبات و بتا سه شسته با یم رطل آب بجوش بآبتر نمایند پس 

ده مانع انصباب مواد به از تصرفات حکیم علو  خان که مقو  اعضا  رئیسه و مع نو  دیگربیخته بسرشند خوراک شش ماشه 

 گل سررخ چهرار     هبسیار دارد و مجرب غنچ عاست و مالیخولیا و سائر امراض سوداو  و رطوبی را دفع کند و منافعمعده و ام

کهربا  شمعی هریم دو مثقال طباشیر سفید ساذج هند  پوست بیرون  مغسولب سبز به سد محرق شی همثقال مروارید ناسفت
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گل داغستانی ابریشم مقرض صندل سفید بهمن سرخ بهمن سفید شرقاقل   سولمغپسته پوست ترنج فاد زهر معدنی گل ارمنی 

زرنب هریم یم نیم مثقال زرشم هفرت مثقرال تخرم خرفره      الطیب سنبلهیل    هیم سه مثقال سعدکوفی دانخولنجان هر

شریر آملره    یکمثقرال محلول هریرم     همقشر چهار مثقال عنبر اشهب ورق طال  محلول هریم نیم مثقال زعفران ورق نقر

شیر گراو یرم شربانه روز ترر کررده      یه آمله را اردم به وزن مجمو  ادوهفتاد و پنج مثقال نبات عسل سفید فانیا سنجر  هری

بشویند و با زرشم در نه رطل آب بجوشانند تا به سه رطل رسد صاف کرده فانیا و عسل و نبات را به گالب حل کرده به آش 

ترا   یکمثقالآرند و ادویه به دستور مقرر بسرشند شربتی از  بقواممالئم بجوشانند و کف بردارند پس در مطبوخ آمله داخل کرده 

   همقو  معده و مانع اسهال و موافق محرور  مزاج و مختر  علو  خان و همواره معمرول اسرت آملر    جوارش آملهدو مثقال 

منقی پانزده توله شب در گالب نیم آثار عرق بیدمشم نیم آثار تر کرده صبح خوب بجوشانند تا مهرا گردد از پارچره گارانیرده   

آرند پس مروارید ناسفته دو توله سروده ابریشرم مقررض صرندل      بقوامی پانزده توله داخل کرده نبات سفید نیم آثار عسل مصف

هیل پوست بیرون پسته مصطکی و دارچینی هر واحد یم توله کوفته بیخته عنبرر     هدان گاوزبانگل سرخ گل    هسفید غنچ

حکیم شریف خان وزن آمله و شهد نیم نیم آثار  اشهب ورق طال هریم دو ماشه ورق نقره نه ماشه بیامیزند خوراک نه ماشه و

فولو  مولف ممدو  الیره و مقرو  معرده و دل و       همسمی ابجوارش آمل ایضاو نبات سه پا و نوشته اند و همین معمول است 

د منقی دوازده مثقال طباشیر صندل سفی   همشهی و مسکن حرارت جگر و نافع اسهال مرار  و مصلح معده و معمول شیر آمل

مقشر هریرم     همقشر تخم خرف کشنیز یکمثقالپوست سماق زرشم منفی گل سرخ بادرنجبویه پوست بیرون پسته هر واحد 

دو مثقال مروارید ناسفته چهار دانگ عنبر اشهب ورق طال ورق نقره هریم دو دانگ نبات سفید رب بهری شریرین هریرم دو    

ل نسرین هریم دو نیم مثقال افزوده می شود خوراک دو مثقال با شربت گ گاوزبانوزن ادویه بدستور مرتب سازند و گاهی گل 

منقی هفت توله زرشم بیدانه دو توله در آب خالص و گالب و عرق    هبه جهت منافع ماکوره شیر آمل منه ایضاسیب و غیره 

ز پارچه بیاالیند پس یرم سریر   و آب انار شیرین آب انار ترش عرق بیدمشم عرق بادرنجبویه هریم ده توله بپزند و ا گاوزبان

آورند بعد از آن مروارید یاقوت رمانی کهربا  شمعی دارچینی مصطکی هریم شش ماشه پوسرت   بقوامنبات سفید داخل کرده 

مقشر هریم یم تولره ورق طرال    کشنیز گاوزبانهیل طباشیر سفید ابریشم مقرض صندل سفید گل    هزرد ترنج نه ماشه دان

مقو  معده و جگر و مکررر بعمرل    ایضاهریم سه ماشه بدستور مقرر به آن بسرشند خوراک شش ماشه  ورق نقره عنبر اشهب

خطرائی بره      ههیل زهرر مهرر     هآمده مربا  آمله ده عدد مربا  هلیله پنج عدد و زرشم چهار مثقال پوست بیرون پسته دان

گرل     هب سوده سعد کوفی هریم دو مثقال غنچابریشم مقرض گل گاوزبان صندل به گال الطیب سنبل گاوزبانگالب سوده 

یا بیدمشم پرا و آثرار    گاوزبانسرخ سه مثقال آب انارین والیتی آب بهی شیرین هریم به وزن ادویه قند سه چند ادویه عرق 
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سرر  رم و اگر آب بهی پیدا نشود و آب انار دو چند گیرنرد و اگرر هرر دو می   م دی هالص هریم نیم مثقال ورق نقرعنبر مشم خ

مقو  معده و دمراغ مفیرد    ایضا نشوند عوض آن شربت انارین و شربت بهی گیرند و درین صورت قند یم نیم چند ادویه کنند

ساذج هند  هریم یم درم گل نسررین گرل سررخ     الطیب سنبل گاوزبانمزاج بارد مربا  آمله پنج عدد مربا  هلیله دو عدد 

مقو  معده و جگر هر دو مربا  ماکور بعد و مسطور و زرشم دو  ایضام رطل هریم دو درم عود قرنفل هریم نیم درم قند نی

هیل مصطکی هریم یم درم قند سه چند به    هدان الطیب سنبلطباشیر  کمثقالی هدرم گل سرخ دو د رم صندل به گالب سود

هریرم   گاوزبانهیل پوست ترنج    همربی پنج عدد صندل به گالب سوده دان   هبه منافع ماکوره آمل ایضاگالب قوام نمایند 

دو درم ساذج هند  زرنب عود غرقی هریم یم درم گل سرخ سه درم زرشم چهار درم در گالب حرل کررده صراف نمروده     

که مقو  معده سفرجلی  جوارششربت تمرهند  شربت انار شیرین والیتی هریم چهار توله قند دو چند در گالب قوام نمایند 

انگرور      هم رطل در سرکی هبارد مانع قی و تهو  بهی از پوست و تخم پاک کرد   هافع اسفیاست و مشهی و هاضم طعام ن

قند  مقطر و اگر آن هم بهم نرسد در آب لیموتر نمایند و بپزند تا مهرا شود صاف کرده برا     ههموزن آن و اگر نباشد در سرک

   هگل سرخ طباشیر پوست بیرون پسته مصطکی عود دانر یم رطل عسل و نیم رطل قند قوام کرده این اجزا آمیزند دارچینی 

پوست ترنج هریم سه درم زنجبیل فلفل دارفلفل زرنبا و  الطیب سنبلباسه هریم چهار درم قرنفل سهیل برگ پودینه جوز بواب

 معمول صاحب ذکائی بهری والیتری عسرل    نو  دیگرزعفران هریم یم درم مشم عنبر هریم نیم درم خوراک تا چهار درم 

مقطر نیم سیر زنجبیل قرفه دارچینی قرنفل عود قمار  و در فلفل فلفل سفید هریم یم توله    هخالص هریم یم سیر سرک

عنبر اشهب مشم خالص هریم یم ماشه بهی را از تخم پاک کرده با مقطر بپزند و سائیده با عسل قوام نموده ادویره کوفتره   

مقشر گل سرخ  کشنیزحار مزاج عود سه درم  جوارش عود باردنافعکرده آمیزند  بیخته بیامیزند و مشم و عنبر را به گالب حل

جوارش عود صندل سفید به گالب سوده هریم دو درم پوست بیرون پسته طباشیر هریم یم درم کافور نیم درم قند سه چند 

یم درم ساذج هنرد  دو   طیبال سنبلکه مخصوص برا  تقویت معده و دماغ و قلب باردست عود پنج ورم قرنفل سه ورم  حار

م عردد  یر  هلیلر و گاهی مربا  آمله دو عردد مربرا  ب  هریم سه درم قند سه چند خوراک حسب مزاج  گاوزباندرم گل نسرین 

جوارش بهار یا گالب و بیدمشم کرده می آید بعرق  زعفران ورق طال ورق نقره مشم هریم نیم درم افزوده می شود و قوام

متعارفه فائده ندیده باشند آب لیمرو چهرل و پرنج       هکهنه که بادوی   هحمد حکیم برا  ضعف معدمیرزا م   هنسخترش  عود

مثقال آب بهی ترش مثل آن گالب قند سفید هریم بست مثقال عسل سفید سی مثقال همه را به آترش مالئرم بجوشرانند و    

دارچینی قرنفل هریرم نریم مثقرال کوفتره      آرند پس عود قمار  هشت مثقال مصطکی زعفران سنبل بقوامکف آنرا بگیرند و 

هیل صندل بره گرالب سروده       هگل گاوزبان دان گاوزبانمانع قی گل سرخ  مقو  معده دافع خفقان نو  دیگربیخته بسرشند 
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مقشر پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ پودینه قرنفل ساذج هند  فرنجمشرم هریرم یرم     کشنیزطباشیر هریم دو درم 

ار درم زرشم شش درم شربت انار شیرین شربت انار ترش هریم پنج توله قند سه چند مربا  آمله دو عدد درم عود غرقی چه

و مجرب عنبر اشهب دو مثقال مشم خرالص چهرار دانرگ     هعدحکیم علو  خان به جهت ضعف بدن و متألیف  جوارش عنبر

باریرم     هال سفید کوفته از غربال موئین یا پارچر گالب چهل مثقال نبات سفید هشتاد مثقال مشم و عنبر را با مقدار ده مثق

آورده تیز بزنند تا سفید شود عنبر و مشم کوبیده را مخلوط کرده براز بزنرد و    بقوامبگارانند و باقی نبات را به گالب حل کرده 

معده مصرطکی   مقو  جوارش زرشمو هر روز یم قرص آنرا باده مثقال گالب تناول نمایند  یکمثقالاقراص سازند بقدر یم 

هرر   گاوزبران هیل زرشم گل سرخ    ههریم نیم درم عود ساذج زرنب مسعد دارچینی هریم یم درم دان الطیب سنبلقرنفل 

که برا  تقویت معده قائم مقام جوارش عود ترش است آب لیمو چهار عدد ساذج  جوارشآورند  بقوامواحد دو درم قند سه چند 

جهرت تقویرت    حرب مصرطکی  م درم گل سرخ دانه قاقلین هر واحد دو درم قند سه چند هر واحد ی الطیب سنبلزرنب سلیخه 

نفع تمام وارد نمم هند  یم درم پوست هلیلره زرد یرم نریم درم زنجبیرل      یف که در آن بلغم و ریح متولد شودضع   همعد

جها سرازند شرربتی یرم درم    گندم نا بآبسیاه چهار درم بهر هشت درم    ههریم دو درم مصطکی سه درم هلیل الطیب سنبل

که جهت ضعف معده بارد مجرب است قرنفل بادیان هریم سه درم انیسون مصرطکی هریرم دو درم زنجبیرل     سفوف قرنفل

یم درم نبات مساو  کوفته بیخته دو درم پیش از غاا بخورند و سفوف پودینه انار دانه فلفل مصطکی نیز مقو  معرده اسرت   

ا قوت دهد و جهت قلت هضم که با عطش شدید بود سود دارد و آروغ بد بو دفع کند و اشتها معده و جگر ر سکنجبین سفرجلی

جگر بکشاید و ناقهین را که در هضم نتور باشد نفع تمام بخشد آب بهی ترش قند سفید هریم یم رطل سررکه     هآرد و سد

اگرر حررارت کثیرر در مرزاج مرریض نباشرد        آرند و اگر به جا  سرکه آب لیمو کنند صرواب باشرد و   بقوامقسم اول رجع رطل 

کرده دقت پختن  قرنفل یم یم درم در خریطه الطیب سنبل سکنجبین سفرجلی مرکب با فاویه به این طور سازند که مصطکی

مقو  معده و جگر آب بهی پنجاه مثقال سرکه و گالب و آب لیمو هریم سری   سفرجلی لیمو  سکنجبینسکنجبین بیندازند 

مقشرر     هکه معده هاضمه را قوت دهد و بو  دهن خوش کند عود هند  آمل شربت عودآرند  بقوامد یم من مثقال قند سفی

کتان کنند و در سه چهار یم    هقرنفل مصطکی جوزبواهر یم دو درم مجمو  را نیمکوفته در کیس الطیب سنبلهریم ده درم 

آورنرد و فررود آورده نریم درم     بقروام د پس با یم من طبی قند گالب جوشانیده کیسه را خوب بمالند تا قوت ادویه به گالب آی

معده اعضا  رئیسه را قوت دهد و غثیان و فساد هضم و بخارات محترقه  شربت عود ترشمشم خالص سوده در آن حل کنند 

آب بستانند و برا  و آروغ و خانی را دفع کند بگیرند سبب ترش و شیرین و انار ترش و شیرین و لیمو از هریم صد و پنجاه درم 

گل سرخ قرنفرل مصرطکی هریرم دو درم     بادرنجبویهآرند و عود قمار  پنج درم صندل سفید سه درم  بقوامسه صد درم قند 
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اسارون بسباسه ساذج هند  ورق نقره هریم یم درم عنبر و مشم و ورق طال هریم نیم درم در آن حل کننرد   الطیب سنبل

دارچینری هیرل بروا     الطیرب  سرنبل م کاسنی گل سرخ هریم دو درم عود مصطکی مقو  معده و جگر است تخ شربت زرشم

نیمکوفته صندل سفید به گالب سوده هریم یم درم زرشم چهار درم در گالب تر کرده بجوشانند و صاف کررده بره قنرد و    

جهت تقویت  ضمادکاو   آرند خوراک دو توله به گالب و عرق کاسنی و عرق بقوامشربت انار شیرین بالمناصفه سه چند ادویه 

سعد کوفته بیخته به گرالب سرشرته ضرماد     الطیب سنبلبسیار مفید است مصکی گل سرخ افسنتین لیل ریا  فافخه معده و تح

برا  ضعف معده و وجع فواد دارچینی عود صلیب صندل سفید اگر ترکی زرنبا و به گرالب سروده روغرن مصرطکی      ایضاکنند 

هریم  گاوزبانتألیف حکیم ارشد برا  قوت معده و هاضمه نظیر ندارد گل سرخ  عرق پانمایند داخل نموده بر فم معده طال ن

یم نیم پا و قرنفل یم پا و برگ پان نیم پا و گالب هشت آثار قرنفل را جوکوب نموده و پان را ریزه ریزه کرده در چهار آثرار  

هت نواب علیه کشیده شد قرنفل گاوزبان نانخواه هریرم ده  که به ج نو  دیگرگالب صبح و چهار آثار شام انداخته عرق کشند 

توله دارچینی پنج توله گل سرخ پا و آثار برگ پان صد و پنجاه عدد سیب پاک کرده سه عدد اجزا  کوفتنی را کوفته به گالب 

ار عرق کشند بعد از آن یم آثار بخیسانند و روز دوم به آتش مالئم دو آث گاوزبانیم نیم آثار عرق بیدمشم یم نیم آثار عرق 

 عرق چروب چینری  ماکور داخل کرده بدارند و بعد از سه روز میل کنند بعرق  سه توله نبات و دو ماشه مشم و سه ماشه عنبر

رطل بماند پس گل سرخ  همیمقو  معده است چوب چینی ریزه ریزه کرده سه صد مثقال در پنجاه رطل آب جوش دهند که 

ر کبابه چینی ساذج هند  نانخواه هریم پنج مثقال پوست ترنج سعد کوفی قرفره بادیران   عتنیسون صزرنبا داشنه ا الطیب سنبل

م مشت نبات مویز منقی هریم یم رطل سفرجل مقشر منقی از ی هباسه هیل هریم ده مثقال پودینسدارچینی قرنفل جوزبواب

 یکمثقرال سانیده عرق کشند و مشم و عنبر هریم تخم پارچه خورد کرده پانزده عدد ادویه نیمکوفته در طبیخ چوب چینی خی

ده را قوت دهد و طعام هضم کند و اشتها مع قرص عودره بسته به دهان پنجه بندند خوراک دو توله صبح و دو توله شام در ص

ان بباسه هریم دو درم عود خام قرفه پوست ترنج هریم پنج درم زعفر الطیب سنبلآورد قرنفل مصطکی هریم سه درم قاقله 

سریب  بهری یرا    برآب وزن ادویه کوفته بیخته اقراص سازند شربتی دو درم م قند سفید بجوزبوا زنجبیل دار فلفل هریم یم در

شسرته در   برآب مربی هریم پنج تولره     همربی آمل   همقو  معده از مجربات محبی حکیم اصغر حسین صاحب هلیل معجون

آن برآورده با قند سفید دو چند    هآثار گالب نیم آثار بپزند تا مهرا شود شیرعرق هیل و عرق بادیان و عرق پودینه هریم یا و 

آید بعده مصطکی  بقوامم توله بگاارند تا ی هآورده در حین قوام عنبر اشهب با نبات سفید سود بقوامعسل خالص یم چند ادویه 

ب والیتی درونرج عقربری زربنرا و    سدا خشم صعتر فارسی برگ   هسه ماشه عود غرقی پودینرومی انیسون گل سرخ هریم 

باسره فلفرل سریاه دار فلفرل زنجبیرل      سب سبز بهمنین هریرم دو ماشره جوزبواب  شیشم خام مقرض زرنب طباشیر نیلگون ابری
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 طباشیرنانخواه بادیان پوست زرد ترنج پوست بیرون پسته سعد کوفی خولنجان قرنفل هریم یم نیم ماشه دو اله  الطیب سنبل

کابلی چهار ماشه کوفته بیختره آمیزنرد و      هخشم یم ماشه قاقلین هفت ماشه پوست هلیل کشنیزو نیم ماشه سفید هریم د

تالیف حکیم علو  خان مقو  معده و جگر و هاضم  مانرمعجون مشم خالص یم ماشه زعفران یم نیم ماشه سوده آمیزند 

هی شیرین آب بهی ترش هریم نریم آثرار قنرد سرفید     طعام و مشهی است آب انار ترش آب انار شیرین هریم یم آثار آب ب

باسه جوزبواقرنفل دارچینی هریم یم سآورده کف آنرا دور کرده ب بقوامعسل مصفی هریم یم آثار مجمو  را به آتش مالئم 

طباشیر سفید هریم یم نیم درم عود هند  پوست بیررون پسرته پوسرت زرد تررنج قراقلین       الطیب سنبلدرم مصطکی رومی 

مستعمل جهت تقویت معده و اشتها و باه و  معجون ملوکیدو درم کوفته بیخته به آن سرشته علی الرسم معجون سازند هریم 

بیخ اذخرزنجبیل دارچینی مصطکی رومی زعفران عود غرقری هریرم   وزبواقرنفل بسباسه لسان العصا فیزبسیار مجرب نوشته ج

قال قند و گالب هریم دو مثقال قند را در گالب حل کرده عسل به قدر اشنه دو نیم مث یکمثقالسه مثقال قاقله کند و هریم 

و در تحفه مشم نیم مثقال نیز درین نسخه  یکمثقالمسحوقه بدان بسرشند شربتی    هکفایت اضافه نموده به قواتم آورده ادوی

آروغ و اوجا  ریحی و قولنج جهت ضعف معده که به سبب ریج البواسیر و احتباس حیض باشد و  ریا  معجون کاسرداخل است 

ارمنری     هو مفاصل و حبس بول و امراض بارد را نافع برگ سداب مصطکی گل سرخ قرنفل انیسرون وج ترکری نرانخواه برور    

سیاه مدبر به سرکه شش درم کوفته بیخته با سه چندان عسل بسرشند و بعد پرنج     هپوست بیرون پسته از هریم سه درم زیر

کرابلی پوسرت      هکه ضعف معده و بواسیر را سود دهد پوسرت هلیلر   معجون خبث الحدیدبتی دو مثقال ماه استعمال کنند شر

فرت درم خبرث   اذخر مصرطکی هریرم ه   الطیب سنبلاسم جوزبو السوس اصلزرد امله مقشرگل سرخ هریم ده درم    ههلیل

امقو  معده و قابض و در ضعف معده که عجون سازند شربتی سه درم معجون امالحدید مد بر صد درم کوفته بیخته به عسل م

قاقله سعد کروفی زرشرم هرر       هبالنیت طبع باشد اکثر بعمل آمده و نفع کلی نموده شیر آمله شش درم گل سرخ سه درم دان

سلیخه صمغ عربی هریم یم ورم بیل گر  پوست بیرون پسته هریم یم نریم درم کوفتره    الطیب سنبلواحد دو درم زرنبا و 

   همعمول برا  تقویت معده و هاضرمه و قرابض اسرت زهرر مهرر      معجون سفرجلآورده آمیزند  بقوامچند آن قند بیخته بسه 

هیرل بریران      هپوست ترنج سعد کروفی دانر   االس حبزرد و پوست بیرون پسته صمغ عربی بریان  الطیب سنبلخطائی سوده 

خشم بریان گرل سررخ    کشنیزیر صندل سفید سوده باسه هریم یم درم طباشسزرنب هریم دو درم زرنباد مصطکی جوزبواب

رم شربت انار شیرین چهار توله بهی خشم دو توله زرشم محلول به گالب چهار درم و اگر بهی خشم بهم هریم یم نیم د

برا  تقویت معده و اعضا  رئیسه مانع بخارات به قلب دافع وسوسه و خفقران صرندل    مفر نرسد عوض آن بیل گر  اندازند 

گل گاوزبان گل سرخ گل نسرین بهمنین پوست  گاوزبانسوده مروارید ناسفته بسه کهربا فاوزمهر معدنی به گالب سوده سفید 
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   همقشر عود غرقی زرنب فرنجمشم درونج برگ پودینه بادرنجبویه هریم یم درم دانر  کشنیزترنج زرشم ابریشم معترض 

م عدد ی هنیم درم مشم ربع درم مربا  آمله دو عدد مربا  هلیلمصطکی ساذج هند  قرنفل هریم  الطیب سنبلهیل دو درم 

شربت انار شیرین شربت سیب شربت بهی هریم چهار توله قند سفید نیم پا و گالب عرق کاو  به قدر قوام بدسرتور معجرون   

ا و هریم نریم پر  ی سرخ چی سفید االیچمقو  معده و هاضمه و جمیع اعضاء مشهی از بیاض والد مرحوم االی ماءاللحمسازند 

هریم پا و آثار به سفانج فسرتقی یرم    الطیب سنبلبرگ بادرنجبویه  گاوزبانکرمانی قرفه    هه توله ساذج هند  زیرقرنفل س

سیاه مویز منقی کشمش هریم نیم آثار ادویه را کوفته شب در آب ترر     هچهئانم فقا  اذخر سعد کوفی هریم نیم پا و هلیل

مقو  معرده و دمراغ و قلرب و     نو  دیگرج آثار به روغن گاو قدر  بریان کرده بدستور عرق کشند کرده صبح گوشت بزغاله پن

مرغ جوان چهرار عردد گنجشرم    بدن و مکرر ساخته به عمل آمده گوشت حلوان پنج آثار و دراج تیهوتد رج هریم شش عدد 

گرل و سررخ هیرل     گاوزبران شم مقرض هفت توله ی قطعه مویز منقی نیم پا و برگ تنبول زرد دو صد عدد قند دو آثار ابرینرس

صندل سفید گل نسرین گل گاوزبان بادرنجبویه هریم شش توله قرقره شرقاقل مصرر  بهمنرین سراذج         هقاقله براد   هدان

خشم خس هند  هریم چهار توله اشنه زرنبا و خولنجان هریرم سره تولره اسرارون      کشنیزپوست ترنج  الطیب سنبلهند  

سریاه هریرم یرم تولره سرعد         همصطکی رومی بباسه عود غرقی فرنجمشم هر واحد دو توله دارچینی زیرقرنفل به سفایج 

کوفی درونج عقربی بادیان هریم دو مثقال مشم خالص عنبر اشهب زعفران هریم دو ماشه عرق کشند خوراک چهرار تولره   

   هد و عالجرش سربکتر از عرالج ضرعف معرد     ضعف معده که به اطفال عارض می گردد اکثر از فساد شیر به هم میرس تعلیم

بزرگان باید کرد و اصال  شیر به حسب فساد تن و تقلیل آن کنند و آشامیدن آب بهی به اندک قرنفرل و مشرم و خورانیردن    

انوشدارو و جوارش عود و مصطکی در شیر و یا در گالب حل کرده صبح و شام اثر تمام دارد و سرفوف ارسطوخصروص در آب   

هیل زرنب زرنباد برا نمرم      هلنفع است و کاا پوست سنگدان خروس با نبات و مداومست سفوف بادیان پودینه دانبهی کثیر ا

ا نبات و اگر خواهند قدر  عود مصطکی افزایند و قرنفل درست در گالب جوش داده به اندکی نبات شیرین کرده ناشرتا  ی  هسیا

ا مربیات سرشته و مالیدن میسوسن و یا گالب و یا آب آس که در آن ی  هیبجرب است و خورانیدن اندک مشم در منوشانیدن م

تدهین به روغن مصطکی نافع و اجتناب از مرخیات و مضعفات معده مثل زردآلو  ایضاالدن و مصطکی گداخته باشند بر معده و 

لطیفه ماننرد لحروم      هل اغایفل راه تجوید هضم به استعماانند آن واجب است هم مرضعه و هم طهندوانه و اشیا  لعابی و م

آن یعنری     هربعچون از کالم شیخ مفهوم شد که استکمال افعال معده موقوف بر صحت قوا  ا نکتهطیور و امثال این مناسب 

ضمه و دافعه است و هرگاه درین قو  ضعف و فتور افتد در فعل معده بحسب سبب که در یم قوت باشرد  جاذبه و ماسکه و ها

حده مسطور می گردد محده علمابد لهاا دالئل و عالج ضعف هر قوت علی هف بود یا قو  تر نقصان یا بطالن رایا بیشتر و ضعی
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 .و بدانند که هاضمه رئیس است و دیگر قو  خادم او

 ضعف جاذبه

نماید بلکره  بدان که آفت بر جاذبه داخل میشود به این نحو که جاب نکند اصال و قومی این را استرخا  معده نامند و یا جاب 

چنانچه در ابتدا  علت مسمی باسترخا  معده می باشد و یا جاب او مشوش باشد گویا که آن متشنج یا مرتعش اسرت و اکثرر   

از فرم معرده    قوت جاذبه را سرد  و تر  ضعیف کند و گرمی و خشم تقویت و یار  دهد و دلیل ضعف او آن است که طعرام 

سد رودوار ظاهر گردد و شود و گاهی قلق و کرب و تقلب از پهلو به پهلو و خفقان و  انی در آن محسوسبدیر منحدر گردد و گر

ثیان و قی ظهور نماید و باشد که اختالج در فم معده حادث گردد و سبب این عوارض بیشرتر از خلرط صرفراو     گاهی است غ

ر آن باوجود بطور نزول طعام از فم معرده و  بارد یا رطب بود و د سوءمزاجمجتمع در فم معده باشد و آنچه بالماده باشد سببش 

صفراو  شربت لیمو و فروا کره و      هدر حالت وجود ماد عالجبارد در طب که مسطور شد پیدا بود  سوءمزاجگرانی آن عالمات 

وخ معده به مطب   هآن نمایند و یا تنقی   هسیب و صندل و هیبه دهند و بطور  که در عالج امراض صفراو  معده گاشت تنقی

هلیله و شربت درد مکرراً هلیجلی نمایند و بعد از آن بهر تقویت معده جوارش صندل و فواکه و شربت سیب به گرالب دهنرد و   

قابضه مثل گل هند با و گلنار و گل منا و صندل و گل سرخ و گل داود  هریم دوام سیب و به هریرم سره      هبارد   هادوی

مقشر گل هند با هریم ماشه سوده در  کشنیز طباشیرچار توله پر معده ضماد کنند و  یم نیم توله و روغن الدن االس حبتوله 

م عدد حل کرده بخورند باالیش شربت لیمو چهار توله در گالب و عرق بیرد سراده   ی هشربت صندل یم توله آمیخته ورق نقر

 مررغ و تیهرو و     هاست و غاا بچر  هریم هفت توله تخم نیلوفر هفت ماشه پاشیده بنوشند و جوارش شاهی درین باب مجرب

برارد و رطرب معرده     سروءمزاج بار دیار طب عالج آن نمایند به طریقی که در عرالج   سوءمزاجدهند و درصورت  کبم بنان رده

ا بریران  ی همرغ به شوربا پخت   همسطور شد و طعام ها  لطف سریع الهضم مثل گوشت تدر و درماج و تیهور و گنجشم و بچ

یر مثل زیر دو کرد یا و قرنفل و دارچینی و نانخواه و زعفران خوشبو ساخته بخورنرد و اگرر شرراب خواهرد شرراب      کرده و بابا ز

قابض دهند و از گلنار و مصطکی و سنبل و قرنفل دافسنتین و گل سرخ و صبر و سفرجل مطبوخ و آب بررگ آس ترر برر فرم     

ر انحدار طعام از فم معده است و دلم اطراف و حرکت بعد طعرام  معده ضماد نمایند و خواب بر پهلو  راست نمایند که معین ب

معده را نافع نوشته اند هلیله شرش     هبه آهستگی و کسر ریا  معده همه عالج این علت است و این دوا  هند  ضعف جاذب

در سرایه خشرم   هرا سراخته   ترنج خمیر کنند و ج بآبدرم دار فلفل چهار درم چترک سه درم نمم سنگ دو درم کوفته بیخته 

 .کرده هر روز نهار دو درم بخورند
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 ضعف ماسکه

ا به این طور که معده به سبب آفت خود بر طعام احتال مشتمل نگردد یا اندک مشتمل گردد ی هآفت داخل می شود بر قوت ماسک

شنج و خفقان است و ل شود و ازین آنچه مریض احساس امین نماید مثل تمو یا باشتمال رو  مرتعش یا خفقانی یا متشنج مشت

معده گاهی در اول مریض را آگاهی نباشد لیکن بر آن استدالل می کنند به احساس تعب معده از طعرام اگرچره      هاما از رعش

اندک باشد و شوق او بسو  انحدار طعام بدون آنکه قراقر و تمدد و نفخ بدان داعی باشد و هرگاه در آخر رعشره مفررط گرردد    

بدان احساس کنند چنانکه بارتعاد سائر اعضا احساس می نمایند و بدانکه ماسکه را خشرکی نائرل بسرر     رعشته به هم رسد و 

   هماد یکیمدد کند مگر آنکه بسیار از حد اعتدال بیرون رود و اسباب ضعف این قوت به قول جرجانی و ایالقی سه نو  است 

 حرار  سوءمزاجه نتواند داشت و گاه عام را که بر آن وارد گرد نگاحار محرق که معده را لا  نماید و قوت او را ضعیف کند پس ط

قرو  و بثور در معده  سومبار و مزلق که طعام را از معده بلغزاند    هماد دوم ساذج قوا  معده را ضیف کند لیکن این نادر باشد

ماسکه دو گونه است یکی آنکه  که از هرچه مماس او گردد رنجور شود و خواهد که از خویشتن دفع کند و عالمت ضعف قوت

ا ضرعف جررم معرده    ی هاست به قی بر آید و سببش رطوبت در فم معد ان نماید که اگر حرارت کند آنچه خوردهصاحب علت گم

باشد دوم آنکه هر طعام که خورده شود زود از معده با معا فرود آید و غیر منهضم برآید و فرق میان رطوبت فم معرده و ضرعف   

حار ساذج در تشخیص اسرباب   سوءمزاجحار و    هستدالل از آنچه خارج می شود از معده مسطور شد و عالمت مادجرم آن در ا

حار باشد اول آن ماده را برفق    هاگر سبب علت ماد عالجامراض معده گاشت و آثار قرو  و ثبور معده در بحث آن خواهد آمد 

و گل سرخ و فوفل مساو  در گالب و آب برگ ریحان  نند و سم و گلناره کاز معده اخراج نمایند و به قی و اسهال سودا تنقی

سبز ضماد نمایند بعد از آن و رب سیب و بهی و شربت لیمو و ماءالشعیر مطبروخ بجراورس بیاشرامند و اگرر مردت طرول کنرد        

با مساو  بدهند چندان که به ماءالجبن نوشانند و دوغ گاو آهن تاب با سفوف طباشیر و گلنار و گل سرخ و قرا و طراثیث دگر 

مقدار ده استار دوغ پنج درم ازین ادویه باشد و اگر قرا و طراثیث بهم نرسد عوض آن صمغ عربی و مازو ششم یا سوم حصره  

غوره و آب انار  بآبلولو  علو  خانی درین باب مجرب است و غاا برنج و جادرس مقشر و عدس مقشر    هکنند و جوارش آمل

ترش کرده بدهند و به صندل و طباشیر و گلنار    هغوره آب انار دان بآبمطبوخ و بریان    هو تیهود کبم و چوزترش و آب به 

و گل سرخ و برگ مورد و بهی و سیب بر معده ضماد نمایند و به قول انطاکی خوردن کباب ارنب بالخاصیه مقو  قوت ماسکه 

   هتدابیر ماکوره بعمل آرند و اگر سببش رطوبت لزج مزلق باشد اول تنقیر حار بال ماده باشد سوا  تنقیه  سوءمزاجاست و اگر 

معده به قی یا اسهال با یارج فیقرا نموده جوارش خوز  و شربت آس و مهیبه و اطریفل صغیر استعمال کننرد و ضرماد از عرود    

رگوش شرو  و مطبروخ برا برازیر     خام و سم و گلنار و گل سرخ و قرنفل و مانند آن سازند و غاا کبم و گنجشم و تیهو و خ
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 .چون زیره و کرویا و مانند آن خوشبو ساخته تناول نمایند

 ضعف دافعه

بدانکه دافعه را رطوبت که میل به برودت دارد یار  دهد مگر آنکه خیلی از اعتدال منحرف گردد و بسیار باشد که طعام در معده 

بطور انحدار طعام زیاده تر از بست و دو ساعت بود بالفساد و فصال خارج  بسیار ماند و بو  طعام از آروغ یافته شود و گویند که

شود و با وجود دیدن طعام لطیف نفخ و قراقر پیدا نماید و هرچند طعام لطیف تر بود قوت هاضمه برر آن مسرتولی ترر باشرد و     

از معرده بردبیر بیررون شرود و در جملره      تر باشد هاضمه را با و  بیشتر باید کوشید و ودتر از معده منجد شود و هرچند غلیظ ز

سرعت و بطور انحدار طعام به حسب کیفیت طعام او توت معده باشد و هرگاه مدت ماندن طعام در شکم کمتر از دوازده ساعت 

 ا جگر یا امعا بود و یرا از جهرت  ی هیا فزون تر از بست و دو ساعت باشد صحت نباشد و خالی از آفت نبود و آفت یا از جهت معد

قوت دافعه را در اکثر احوال به اشیا  رطب مائل به برودت مثل آب فواکه و سرکنجبین و   عالجطعام و ترغیب غیر محمود آن 

مربی نافع است و غاا از میشوق و آلو    هدر آب کاسنی حل کرده و مانند آن معالجه نمایند و هلیل خیارشنبرماءالجبین و خلوس 

خ به روغن بادام سازند و بعضی متاخرین می نویسند که در ساذج تبدیل نمایند بره دسرتور    و تمرهند  و ماش مقشر و اسفانا

در تررنجبین و گلقنرد و شرربت و نیرار و      خیارشنبرکه باال گفته شد و در دما  تنقیه به مطبوخ تربد علو  خان و حب ایارج و 

مربری یرا      همربری و آملر     هعرود شریرین و هلیلر   روغن بادام کنند و بعد از تنقیه جوارش مصطکی ساده و مرکب و جوارش 

هیل یا عرق دارچینی و پودینه دهند و یا مصطکی و قرنفل هریم سه ماشه االیچی کالن پنج عدد نبات سه    همصطکی و دان

برادام برا      هتوله در گالب پا و آثار بجوشانند که به نیمه آید بنوشند و غاا کباب مرغ و کبم و بچه آهو با نان دهند و کنجرار 

کنجد به وزن نه ماشه و نبات یم نیم توله هر روز و به روغرن مصرطکی برادامی       هنبات بسیار سفید است و همچنین کنجار

 .معده را چرب دارند

 ضعف هضم

و او آن است که طعام در معده بدیر هضم شود و دیرتر بماند و بر سبیل معتاد منحدر نگردد و گویند که اسباب ضعف هضرم و  

کی است لیکن این قدر فرق است که اگر سبب ضعیف باشد ضعف هضم آرد و اگر قو  باشد تخمه و اگرر  ی هوء هضم و تخمس

متوسط باشد فساد هضم پس ضعف هضم نقصان هضم است و تخمه بطالن آن و مراد از نقصان و بطالن هضم آن است کره  

ابد به خالف فساد هضم کره عبرارت   ی هقوت هاضمه فتور را در هضم آفت افتد به سبب فاعل او که قوت هاضمه است یعنی در

گویرد کره    صاحب کامرل است از وقو  آفت در هضم نه به سبب فاعل او یعنی قوت هاضمه کامل باشد لیکن هضم رو  شود 
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شد سوء استمرا و تخمه عارض از آن که او بطالن به هضم است وقتی حادث شود که معده از هضم ضعیف گردد و این چنان با

که اگر از معده طعام به سرعت منحدر نگردد و آنرا ابطا  هضم گویند و اگر طعام انهضام تام نیابد و بسو  بعض کیفیات رویه 

متغیر شود آنرا سوء هضم نامند و اگر البته هضم نشود و منحدر نگردد و در معده فاسد شود آنرا تخمه خواننرد و کسرانی را کره    

ودین گویند و جمیع این امراض از اسباب واحد حادث می شروند مگرر ابطرا  هضرم از     عرا مم این اعراض عارض شوند ایشان

اسباب ضعیف و تخمه از اسباب قو  و سوء هضم از اسباب متوسط پیدا گردد و این اسباب یرا از داخرل و یرا از خرارج باشرد و      

یا حار باشد که  سوءمزاجم و تفرق اتصال است و اما معده و اخالط محتقنه در معده و اورا سوءمزاجاسبابی که از داخل باشد آن 

عفنه مائل گرداند زیرا که حرارت قو  در معرده معفرن اغایره اسرت و        هاغایه را در معده فاسد کند و بسو  بعض انوا  روی

یظ برارد غلر     هاستدالل می کنند بر آن از جشا  دخانی و سهوکت آب دهان شبیه بیرو  حمرات و مراهی و از هضرم اغایر     

بارد  سوءمزاجعسراالنهضام و عطش و معالم عروض وجع که از استعمال اشیا  بار و بالفصل و بالقوه تسکین یابد و یا عطف 

بود و استدالل کرده می شود بر آن به آروغ ترش و قلت عطش و انتفا  با طعمه حرار و حردوث وجرع از آن کره بره چیزهرا        

شا  حامض حادث نگردد و یا برودت مفرط باشد غاا در معده البته متغیر نشود و جمسخن بالقوه و بالفعل ساکن گردد پس اگر 

وجرع حرادث نمری    در آن نقصان می آرند در اول امرو یا بس و یا رطب باشد و این هر دو مانع هضم نمی شوند بلکه  با عطف

بس چون بر معده غالب شود و افرراط   کنند مگر آنکه حال دیگر رو  در طول مدت پیدا می کنند و این چنان است که مزاج یا

یبس مضاف شود و درین هنگام این مرفق حادث گردد السیما اگر حرارت با  کند از آن مرض مسمی افطیفوس که آن دق است

حرادث  بر معده غالب گرردد از آن استسرقا   عنی دق بسائر بدن عام گردد و از آن هالس و ذبول حادث شود و مزاج رطب چون 

ل برر آن بقلرت اشرتها و جشرا      اگر برودت با رطوبت مضاف گردد و اما خلط محتقن یا عطف حار بود و استدال شود و السیما

ی و سهوکت ریق و زهویت آن کنند و این خلط یا در تجویف معده منصب باشد و استدالل می کنند بر آن بدین طور کره  دخان

شررب او کررده   تتبرز کند به آن صفرا برآید و یا طبقات معرده   صاحب او چون طعام عسرالفساد مثل گندم و جو بخورد و قی یا

باشد و استدالل کرده می شود بر و  به غثیان و قی که با آن چیز  بر نیاید و به شدت عطش و یا خلط بارد باشد و اسرتدالل  

تدالل بر آن چنان نمایند می کنند بر آن به نقصان شهوت طعام و به آروغ ترش و این نیز با منصب در تجویف معده باشد و اس

که صاحبش چون طعامی که در آن قوت جال باشد مثل عسل تناول نماید و قی یا براز کند با آن بلغم خارج گردد و یا متشرب 

در طبقه معده بود و استدالل بر آن بغثیان که تهو  نباشد مگر آنکه در معده طعام بود و به قلت عطش و زیادت شهوت طعرام  

و میان آنکه از خلط عارض می شود وجهی دیگر نمایند و آن این است که نظر  سوءمزاجباید که فرق میان آنکه از توان کرد و 

خالط خارج شود و بول غلیظ کی از ای همعتدله براز مختلط ب   هکنند اگر بدن ممتلی و عروق و بدن منتفح بود دهند تناول اغای
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اورام حادث در معرده آن انروا     امامفرد و  سوءمزاجط محتقنه در آن بود نه از فی باشد مرض حادث که در معده از اخالغیر صا

بیالت است و آن یا حار باشد و استدالل کنند بر آن بوجع و ضربان در موضع قعر معده و جشا و حررارت زیرر لمرس و ترپ و     د

تفرق اتصال یا از اسباب خارج مثل اما وجع و تشنگی دیابارد بود و استدالل کرده شود بر آن به ثقل و آروغ بدون حرارت و بغیر 

که از خارج محدث امراض ماکور  اسبابیجراحت واقع در معده و ادویه حاده باشد و یا از داخل مانند انفتا  عروق و تاکل بود و 

باشد مثل آترش  اند آن قلت موافقت طعام است و این عطف یا از قبیل کمیت باشد چون طعام کثیر بود و عده بر هضم او قادر ن

اندک که بر آن چوب بسیار اندازند و بر سوختن آن قادر نباشد و یا از قبیل کیفیت بود چون رو  باشد مانند جغرات و مراهی و  

آتش که چون بر آن چوب رطب اندازند بر اشتعال او قادر نبود و یا از قبیل جوهر او بود    هترب و غاا مطبخن و مدخن به منزل

باشد مثل لحم بقر و نان فطیر و مثال این آتش ضعیف است که بر آن حطب متین اندازند و یا از قبیل ترتیب چون طعام غلیظ 

او باشد چون انسان طعام خورد و هنوز هضم نگردد که بر آن طعام دیگر بخورد و هضم نشود و اسرتدالل برر ایرن اسرباب بره      

مضعف حتی که حارمی باشد چنانچره   سوءمزاجطالن او به سبب گوید که نقصان هضم و ب قرشیمسائله از مریض توان کرد و 

بساست که بعضی به شرب آب سرد بر نهار از افراط عطشی که به سبب خطا  اطبا از منع آب سرد واجب می کنرد شرفا مری    

ا کره  بارد رطب اولی است برا  بودن سبب نقصان هضم و بطالن آن و به سبب جیمع اسباب ضعف اشته سوءمزاجیابند لیکن 

مسطور گردد عارض می شود و ضعف جرم معده اولی اسباب اینست و گاهی به سبب طفو طعام بز حده مری باشرد چنانچره از    

نوشیدن شیر و شراب بسیار و خوردن نان گرم و شرب آب بسیار بران و به سبب سرعت نزول طعام چنانچه از غاا  مزلق مثل 

ته که امتنا  هضم بغیر فساد مزاج از هشت سبب می باشد یرا از فسراد کیفیرت    نوش طبر آلوبخارا و شوربا  چرب می باشد و 

ا از ی ه  از اعضا بسو  معدال دقت واجب یا از انصباب موادردطعام یا از کثرت کمیت آن یا از سوء ترتیب اکل یا از ترک استعم

ود یا از تعب او به مصارعت یرا بکردیا بره    ا از ضعف قوا  طبیعی که به آنها هضم تمام می شی هحصول مواد رو  غلیظ در معد

ا به سببی در غاا یا به سببی در حال ی همی فرماید که آفت هضم یا تابع آفت در اسفل معد شیخحرکت عنیف یا بجما  مفرط و 

در احرداث آن باردسرت و    سروءمزاج باشد و قو  تررین   سوءمزاجا ی هسکون بدن و حرکت آن می باشد و کائن به سبب امر معد

یا بس و رطرب در   سوءمزاجضعیف ترین او حار زیرا که اضرار بارد ساده بود یا با ماده در هضم شدیدتر از مضرت حارست و اما 

اکثر امر بدان حد نمی رسند که تنها از آنها با وجود اعتدال هر دو کیفیت حار و بارد فصر ظاهر شود لیکن یا بس ذبول در طب 

حال در تاثیر سکون و نوم و ضد آنها و آنچه تابع آنها از احکام غاا در آن باشد آن است که غاا استسقا حادث می کند و اما در 

مقتضی سکون و نوم است حتی که هضم یابد و چون بدل آنها حرکت یا سهر باشد هضم تام نشود و غاا  تقیل در معده مدت 

ضم گردد یا غیر منهضم یا قلیل االنهضام باقی ماند و امرا  طویل باقی می ماند پس حال او از این احوال ثالثه خالی نبود که ه
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غاا  خفیف چون منهضم نشود مدت بقا  او غیر منهضم طول نمی کند بلکه چون در معده آنچه آنرا هضرم کنرد نباشرد بره     

ون آیرد پرس   سرعت فاسد می گردد و غاا یا مستحیل شود به هضم تام و یا مستحیل گردد به انهضام غیر تام و ناگواریده بیرر 

بدن از قدر ممکن تناول طعام غاا به قدر محتاج الیه نمی یابد و هزال عارض می گردد و یا اصالً منهضم نگردد و ایرن برر دو   

وجه است که درین حالت یا همچنان بر حال خود باقی ماند و یا به جوهر غریب فاسد مستحیل گردد و بدن از و  غاا  رو  

هر هضم حتی که در ثانی و ثالث و رابع می باشد و بدین سبب استسقا  لحمی و سرطان و نمله و یابد و گاهی این تقصیر در 

حجره و بهق و برص و جرب عارض می شود و این بهر آن است که خون غاذ  غیر نضیج و غیر مالیم طبیعرت مری باشرد و    

می نمایند و تشبیه آنها بدان نیم نشود اگرر در  اعضا برا  تغایه آنرا جاب نمی کنند پس عفن و بدبو می گردد و یا آنرا جاب 

آنجا ثقل و حرارت غالب باشد سیاه گرداند و گاهی سودا  از آن مثل قیر گردد در سیاهی لون او و برص اسود یا قوبرا حرادث   

مود شرود    طبی وقتی شود و چون معده غاا صال هضم نکند امر بزلق االمعاد یا به استسقا  طبلی مود  گردد و به استسقا 

معده را در آن آنقدر تاثیر باشد که از غاا بخار انگیزد بغیر آنکه هضم کند و بدانند که فساد هضم و ضعف آن و بالجمله آفات آن 

مسرتحکم عرارض گرردد و اسرباب      سوءمزاجچون از ماده عارض شود آن قابل تر برا  عالج از آن است که به سبب ضعف و 

است که ماکور گردد و کاا عالمات این مثل عالمات آن است مگر آنکه انصباب صفرا از ضعف هضم جمیع اسباب فساد هضم 

آن جمله هضم را ضعیف می کند لیکن آن را فاسد می کند و اما انصباب سودا جامع میان هر دو امر یعنی اضعاف هضم و افساد 

اصالً هضم را باطل کنند بلکه آن را ضعیف  یا بس و رطب از آن جمله تنها به حد  نمی رسند که سوءمزاجآن است و کالم 

می کنند و بعد اضعاف هضم و قبل از ابطال آن رطب به استسقا و یا بس بابول مرود  مری گرردد و از اسرباب فسراد هضرم       

سخافت مراق و قلت لحم اوست و گاهی سبب در ضعف هضم سرعت نزول طعام باشد یا به سبب مزلق از معرده کره در زلرق    

واهد شد  این از اسباب فساد هضم نیست و نه در آن داخل است بلکه در اسباب ضعف هضم داخل می شود و این معده معلوم خ

نزول قبل از وقت گاهی با جودت احتراز معده بر طعام باشد چون دافعه به حرکت خود سرعت نماید و قو  باشد و گاهی چنین 

و کما ینبغی محتو  نگردد و حتی که هضم تام نماید و این ضعف  نباشد بلکه به سبب ضعف ماسکه بود پس امساک آن ننماید

ا قرو  ی ها سوداویی هماسکه گاهی عارضی بورد و اشیا  مرخیه و مزلقه و غیره می باشد و گاهی این به سبب اورام حاره و بلغمی

اا  مرار  بود که هرواحرد ازیرن   و مانند آن باشد پس احتواجید نشود و گاهی احتواجید نمی شود به سبب طعام چون ثقیل یا ل

او را مزاج حار باشد یا صاحب او کره مرزاج آن حرار       هاغایه بر سبیل اطالق موجب ضعف هضم می گردد و با غاا حار و معد

مانع جودت هضم باشد چیز  حار بخورد و منع هضم نماید و درین هنگام ضعف هضم واجب کند و در اکثر فاسد نماید نه منع 

این انسان گاهی آب سرد می نوشد و تعدیل مزاج هضم او به سبب اطفا  نائره حرارت می نماید و کالم هرگاه در فقط و مثل 



641 

 

معده اخالط رویه خصوصاً لااعه باشد که میان معده و اغایه حائل شود احتوا و امساک جید نباشد و گاهی شروق بسرو  دفرع    

ت ءه می شود اگر احتوا  معده بر طعام فی نفسه تام باشد و طعام بر داشدیدتر باشد و امر  که به سبب حال جودت احتوا یافت

کیفیت خود موذ  نبود استیفا  هضم بالقصور حاصل شود و به سبب او آفت در هضم عارض نگردد و اگر با وجود بودن او تام 

اثقال نماید و شوق مفارقت  طعام موذ  بود چنانچه به آن تقل باشد و معده امساک طعام مثل امساک صاحب رعشه برا  بعض

و دفع او کند هضم کمتر از آن باشد و به آن جشا و قراقر و نفخ نبود و اگر احتوا تام نباشد ضعف هضم و قراقرر و جشرا برود و    

غاا بسو  بلغم مود  با قشعرار و سرد  اطراف و توهم نوبت تپ گردد لیکن نبض مثل نبض    هگاهی ضعف هضم و استحال

ا  تپ نباشد یعنی ضعف نبض کمتر از آن باشد که در اول نوبت تپ بود و گاهی ضعف هضم به سبب تخمه ها و اوائل نوبت ه

سیاه مشابه نخرود کره      هتقدم امتال باشد و در کتاب موت سریع گفته کسی که به آن تخمه و ابطا  هضم باشد و بر چشم بژ

ا کند بعده در روز هفتدهم بمیرد و از اسباب ضعف هضم یا بطالن او بعض او سرخ یا سبز بود ظاهر گردد و به اختالط عقل ابتد

می نویسد که انوا  سود مزاج ساده و یا با ماده هر طعرامی   و جرجانیغم است چنان که از اسباب جودت هضم سرور می باشد 

اسرباب ناگواریردن اسرت و قروت     که نه به اندازه و نه به قوت و ترتیب خورند و هر طعامی که آن را کیفیت ناستوده باشد همه 

هضم  دالئل ضعفهاضمه در قعر معده بیشتر است پس هرگاه که در هضم تقصیر افتد بباید دانست که آفت در قعر معده است 

اگر مریض شکایت صرف گرانی طعام در معده و اندک تمدد و بقا  طعام در معده زیاده از عادت کند مرض خفیف بود و اگر در 

ن و تقلب نفس یعنی تهو  باشد مرض قرو  برود و اگرر    دریافت کند و قراقر و غثیا  طعام ماکول تا زمان دراز آروغ طعم و بو

تغییر طعام معتد به اصال نباشد مثل آنکه برودت خیلی مفرط باشد مرض قو  تر بود و بدانند که چون طعام به دیر هضم شود و 

عه از لا  یا ثقل یا کیفیت دیگر مضا و حرکت دهد پرس در آن وقرت غیرر    به دیر نازل گردد مگر آنکه سببی باشد که قوت داف

متغیر زود زود دفع گردد و اگر تشویق مریض بسو  نزول طعام و بسو  جشا بغیر حدوث قراقر و جشا  متواتر و فواق و نفخه 

احتوا  رعشی یعنی غیر قو   بود و جشا مستدعی حدوث این امور باشد خواه این امور حادث شوند یا هنوز حادث نشوند سببش

باشد و اگر نرمی برازونتن او و قلت تازگی کبد و بدن از آن باشد و گاهی به آن لا  و نفخ حادث گردد سرببش نرزول طعرام از    

به طریقی که در تشخیص اسباب امرراض معرده مسرطور شرد دریافرت       سوءمزاجا امعا قبل از وقت باشد بعد از آن اقسام ی همعد

عطش و قلت اشتها و جشا  بد برو و خرانی از    ایضار نو  از آنکه مشخص گردد سبب ضعف هضم همان باشد و نمایند پس ه

دالئل اخالط حارست و خروج بلغم یا سودا در قی و ترشی و سقوط اشتها و السیما اگر اخالط برار و بسریار باشرند مرع دالئرل      

مات ورم و قرحه و ضعف معده و تقدم تناول غاا  بسیار یا رو  برودت و ماده که ماکور شد دلیل اخالط بارده است و اگر عال

ا ماد  یا ریح یا فساد غاا باشد عالجش به دستور  که ی هساد سوءمزاجاگر سبب ضعف هضم  عالجیافته شود سببش آن باشد 
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و ابن ماسرویه گفتره   ب سبب باید کرد و اگر از ضعف معده باشد عالج آن نیز گاشت نوا  عالج امراض معده مسطور شد حدر ا

که چون در ضعف هضم عالمات معروفه از عالمات حرارت و برودت یافته نشود آن به سبب ضعف جرم معرده برود کره مثرل     

اگرر از ورم و قرحره برود عالجرش      قابضره اسرت و     هپارچه کهنه شده باشد و عالجش اطریفل صغیر بخبث الحدید و اضرمد 

یونانیه دهندیه معمول اطبا  عظام مقرو      هکرام و ادویه مفرده و مرکب   هب اساتاحده بیاید و درینجا بعض تراکیب مطعلم

مولد خلط خام درین    ههضم به قلم می آیند طبیب لبیب حسب مزاج مریض بعمل آر ولیکن تقلیل طعام و ترک بقول و اغای

ضعف هضم با ضعف معده باشد و دواءالمسم کلی و نفع تام کمتر به انجام می رسد بالجمله اگر    همرض شرط است واال فائد

گالب شربت انار شریرین بدهنرد و یرا نوشردارو در      گاوزبانعرق کاسنی عرق  الثعلب عنبمیل و عرق    هدان   همعتدل با شیر

ه و یرا  گالب جوش داده و یا نوشدارو هفت ماشه عود غرقی شش ماشه در عرق االیچی و گالب هریرم شرش دام جوشرانید   

هریم پنج ماشه ممزوج نموده بخورند و باالیش گالب بنوشند و یا جوارش عود ترش هفرت ماشره    جوارش آملهجوارش عود 

شربت بزور  دو تولره و مرداومت جروارش مصرطکی و اسرتعمال         هانیسون دو ماش   هبادیان چهار ماشه شیر   ههمراه شیر

   ههیل سه ماشه شریر    هدان   هبادیان چهار ماشه شیر   ه  که هاضم و ملین خفیف است نیز مفید و یا شیرکشنیزاطریفل 

تخم خرپزه چهار ماشه گالب چهار توله شربت انار شیرین دو توله دهند و اگر با ضعف هضم شکوا  اشتها و مرزاج حرار باشرد    

و تولره حرل   را هریم چهار توله شربت انار شیرین در جوارش انارین خورده باالیش عرق کاسنی عرق گاوزبان گالب عرق کیو

کرده بنوشند و شربت بزور  و شربت فالسه همراه جوارش آمله نیز نافع و اگر یا درد شکم باشد جروارش کمرونی کبیرر شرش     

بادیان و گلقند بخورند و یا جوارش ماکور به گلقند سرشته بخورند بعده سکنجبین ساده دو تولره گرالب عررق       هماشه با شیر

ار توله بنوشند و یا جوارش سکنجبین سرشته و گلقند در عرقیات حل کرده استعمال نمایند و هریم چه الثعلب عنببادیان عرق 

این ترکیب نسخه برا  تلیین و هضم طعام و تقویت معده است و اگر ضعف هضم با نزله و درد باشد جروارش مصرطکی پرنج    

حل کرده بنوشرند و یرا همرراه طبریخ خطمری       هریم پنج توله الثعلب عنبماشه خورده و یا قوذایم توله در عرق بادیان عرق 

هریم چهار ماشه نبات یم نیم توله خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و اگرر برا درد شرانه باشرد جروارش       السوس اصلخباز  

گالب هریم چهار توله گلقند سه توله بنوشند و اگر  الثعلب عنبعرق  گاوزبانکمونی کبیر شش ماشه خورده عرق کاسنی عرق 

گالب حل کرده بنوشند و اگر برا خفقران و    الثعلب عنببادیان عرق بعرق  ع کامل بعد غاا  غلیظ بود شربت دنیا و گلقندبا وج

تخرم کشروث سره ماشره        هلولو  خورده باالیش شریر    هی طبع بود جوارش املنرمسوزاک و درد گرده باشد و حبس بول با

ه عرق خار شتر ده توله شربت بزور  معتدل دو توله حل کررده ترو   تخم خیارین هریم شش ماش   هتخم خرپزه شیر   هشیر

در  سرخ سه ماشه پاشیده بنوشند غاا پالو و جوارش عود شیرین و ترش و انوشدارو  ساده به گالب و عرق بادیان و نمرم  
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معین  مفرده کر ادویهذسلیمانی و سفوف عود با عرق نانخواه و سفوف بودینه با عرق االیچی در تقویت هضم عظیم االثر است 

ل و کاا خوردن جوزبوا از نیم درم تا یم درم و کاا جوز مربی و کاا پودینه نهر  در ضم طعام سوید  گوید که کباش قرنفبر ه

م ین باب مجرب من است و خوردن زنجبیل مربی و غیر مربی و کاا فرنجمشم و عرق آن و کاا زعفران و کاا امرود بعد طعرا 

کبار و صعتر و کاا عنصل بریان مطبوخ بعسل    هسان و تخم خیر  و سنبل هند  و بسباسه و کاشم و قاقلحب بلو کاا سعد و

آورده  بقوامو کاا سرکه آن شربت آن و کاا کماذریوس در شراب قابض یم شبانه روز تر کرده و آن شراب را به شکر یا عسل 

وار فلفل و عود بلسان و نانخواه و لیمو مرالح و بلبروس و زر نبراد و    و کاا فلفل سیاه و دفع ضرر او در محرورین به سرکه و کاا

الیوس سسی ترنج و برگ آن و دو قود و نعنع وفاغره و جرم جرجیر خام و پخته و تخم آن و ترنجان مطبوخ و تخم آن و پوست 

نی و بندق هند  و کررفس و بریخ   و روغن بطم و جاو شیر و انجدان و اشتر غار و دارچی یکمثقالو حاشا و کندر و عود البخور 

راسن و جرم افسنتین رومی و در شراب تر کرده و یا به شکر یا عسل شربت آن ساخته و جلسه در سرکه پخته و سداب و آملره  

هیل و خردل در طعام و شررب  وو زرنب و جوز الشرک وارماک و درونج و کاا آمیختن زنجبیل و خولنجان و کبابه و فلفل سیاه 

سائله هر واحرد معرین برر هضرم و        هریحانی قابض و ضماد و شرب میع   هطرن و روغن باسان و شراب یم سالدو درم قس

که برودت معده و جگرر و ریرا  و    ساده جوارش مصطکینافع ضعف هضم  مرکبه   هذکر ادویمقو  آن و هاضم طعام است 

آورده آمیزنرد   بقروام ار شکر سفید و سری درم گرالب   سیالن لعاب دهن را مفیدست مصطکی سه مثقال کوفته بیخته در نیم آث

 الطیرب  سرنبل هیل شش ماشره سرعد کروفی       همصطکی یم توله دانجوارش مصطکی مرکب خوراک شش ماشه تا دو درم 

به نسخه علو  خان که در  نو  دیگرهریم پنج ماشه پوست ترنج نه ماشه کوفته بیخته گالب و قند قوام نموده جوارش سازند 

یا  و تقویت معده مجرب و ضعف قلب بارد و جگر و خفقان بارد و سیالن آب دهن و اسهال بلغمی را نرافع و اگرر در   تحلیل ر

کبار و صغار و قرفه هریم ده ماشه دارچینی فلفل گرد    همرض صر  بعد طعام خورانند بسیار فائده کند مصطکی زنجبیل قاقل

خشم پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسرنی کنردر عرود     کشنیزسرخ پوست ترنج سیاه و سفید کرد یا گل    هنانخواه کبابه زیر

گل گاوزبان زعفران هریم پنج ماشه کوفته بیخته به عسل سه وزن ادویره قروام سراخته     الطیب سنبل بادرنجبویههند  زرنباد 

ی ماشه دوارچینی ن مصطکی س  مستعمل وزدیگر ایشان که در صر   هآمیزند شربتی دو مثقال با عرق بادیان دهند و در نسخ

و هر دو پوست نوشته و وزن زعفران هفت ماشه نگاشته و عود صرلیب هفرت    کشنیزده ماشه است و انیسون پنج ماشه عوض 

قاقلین پوست    همقو  هاضمه نافع بار و مزاج عود پنج درم فرنجمشم جوزبوا به سباسه دان جوارش عود شیرینماشه افزوده 

گل سرخ نارمشم هریرم یرم نریم درم زنجبیرل      الطیب سنبلی گاوزبان زرنب هریم یم درم مصطکی ترنج طباشیر دارچین

که هاضمه را قوت دهد و اشتها آرد و بلغم  نو  دیگرفلفل دار فلفل هریم یم درم مشم نیم ورم عسل یا قند سه چند ادویه 
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هر یم دو درم زعفران یرم درم   الطیب سنبلصغار    هکبار قاقل   هقاقلو رطوبت دفع کند عود هند  پنج درم قرنفل سه درم 

دیگر که آن هم معمول است وزن عود سره درم و زعفرران دو      هکوفته بیخته با عسل مصفی پا و آثار مرتب سازند و در نسخ

حکیم    هدرم ست و پوست ترنج کبابه بباسه جوزبوا مصطکی هریم دو درم زیاده و نبات سه پا و شهد یم سر نو  دیگر نسخ

فرنجمشرم زنجبیرل    الطیب سنبلعلو  خان که مکرر بعمل آمده عود قمار  پنج درم بسباسه قاقلین زعفران جوزبوامصطکی 

قرنفل زرنب هریم یرم نریم    گاوزباندارچینی بادیان هریم دو درم قرفه پوست ترنج طباشیر دار فلفل ابریشم مقرض پودینه 

معمول عرود غرقری پوسرت تررنج      نو  دیگری به قدر ضرورت معجون سازند درم زر نباد نیم درم مشم یم دانگ عسل مصف

کبار بسباسه زعفرران جوزبرواهر یرم دو درم       هصغار قاقل   هدارچینی قاقل الطیب سنبلهریم پنج درم قرفه قرنفل مصطکی 

ل و قند هریم نریم  نارمشم یم و نیم درم فلفل دار فلفل زنجبیل هر واحد یم درم سعد کوفی نیم ورم مشم دو دانگ عس

حکیم میرزا سلیمان وزن قرنفل چهار درم و مصطکی سه درم و زعفران و جوز بواهر واحد یم درم و بسباسه    همن و در نسخ

از حکیم اکمل خان عرود   نو  دیگرسل مطرو  عصغار و نارمشم و فلفل و سعد و مشم و    هسه درم است و دارچینی و قاقل

هیل قرنفل خولنجان دار فلفل هریم پنج درم اسارون زعفران هریرم دو درم مشرم نریم       هدان هند  دارچینی جوزبوا قرفه

نافع حار مزاج مقو  هاضمه و قلب و مشرهی گرل سررخ     جوارش عود ترشمثقال نبات نیم رطل عسل مصفی سه وزن ادویه 

خشم پوست تررنج هریرم یرم درم       ههیل طباشیر عود غرقی پودین   هچهار درم صندل به گالب سوده زرشم بیدانه دان

شربت انار شیرین چهار توله تمرهند  سه توله در آب تر کرده آب زالل آن گرفته گالب نیم پا و قند سه چنرد ورق نقرره نریم    

که بمحروران انسب و به مزه الاواطیب عود غرقی مصطکی پوست بیرون پسرته هریرم دو درم    نو  دیگردرم بدستور بسازند 

عود غرقری   نو  دیگرخالص هر واحد یم ماشه آب لیمو  کاغا  هفت عدد نبات نیم سیر معجون سازند  عنبر اشهب مشم

مصطکی قرنفل سعد کوفی دارچینی دانه  الطیب سنبلهیل زرشم یم دو درم برگ پودینه طباشیر پوست ترنج    هسه درم دان

دارفلفل زنجبیل هریم نریم درم آب لیمرو هفرت    قاقله لکبار زرنب صندل به گالب سوده اسارون فرنجمشم هریم یم درم 

ضا عود هند  هفرت و نریم مثقرال قاقلره     رحکیم محمد   هبه نسخ نو  دیگرعدد آب نقو  سمرقند  چهار توله قند سه چند 

مصطکی هریم دو مثقال پا و باال گالب هفتاد و پنج مثقال آب لیمو سی و  بادرنجبویهزعفران قرنفل پوست ترنج  الطیب سنبل

مسرخن معرده و   عنبرر  جروارش  مثقال بدستور معجون سازند  و نیم مثقال آب سیب ترش قند سفید نبات سفید هریم پنجاهد

س عنبر اشهب مشم خالص هریم دو ماشه اسارون قرنفرل زعفرران   امحلل ریا  غلیظ و قاطع بلغم و مقو  دل و دماغ و حو

واهر یم شش ماشه نبات سفید شرهد خرالص هریرم پرا و آثرار      هیل دارچینی دار فلفل زنجبیل جوزب   ههریم سه ماشه دان

تالیف والد حکیم علو  خان معده و جگر را قوت دهد و اخالط فاسرده را دفرع کنرد و     جوارش نارمشمبدستور جوارش سازند 
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رنفرل سراذج   کبرار ق    هصغار قاقلر    هریا  غلیظ و خفقان را ببرد نارمشم شیطرج هند  زنجبیل فلفل دار فلفل دارچینی قاقل

ه تخم کرفس نانخواه بادیان بوزیدان انیسون افتیمرون  سلیخ الطیب سنبلچینی    هرو  کبابهند  بسباسه خولنجان مصطکی 

هریم سه مثقال ریوند چینی زعفران هریم نیم مثقال تربد سفید شش مثقرال کوفتره بیختره براد و وزن او و عسرل مصرفی       

برا  هضم طعام و طرد ریا  و سرد  معده و جگر مفیرد تخرم کررفس انیسرون      جوارش خولنجانبسرشند شربتی چهار مثال 

کرمانی کرویا طالیسفر هریم یم درم خولنجان قرنفل قرفه فلفل سیاه سعد کوفی هریم دو هیل دارچینری نارمشرم      هزیر

قه چوک ترش هریم سه درم دار فلفل شش درم زنجبیل هشت درم شکر سفید سه چند شربت دو درم حب هضم و خوش ذائ

االنچی کالن هریم دو    ههیل هریم سه ماشه فلفل گردوان   هزنجبیل هریم دو نیم دام نمم الهور  پنج درم قرنفل دان

هاضرم و   ایضاماشه کوفته بیخته چوک را در آب لیمو حل کرده آمیخته به قدر نخود حب بندند و بعد طعام دو سه حب بخورند 

زرد بادیان پودینه نمم الهور  چوک ترش هر واحد چهار درم زنجبیل فلفل گرد وار فلفرل     همشهی و بی نظیر پوست هلیل

 ایضاکرده حب بندند  لیمو دو عدد کهرل بآباالیچی سفید نانخواه هریم دو درم پوست شیطرج قرنفل هریم نیم درم    هدان

آملره فلفرل زنجبیرل نرانخواه        هپوست هلیلر  زرد   ههاضم و منتهی و دافع فضول معده و مفید درد آن و معمول پوست هلیل

سیاه و سفید چوک ترش نمم سیاه هریم یم دام قرنفل مکیانم سنا  مکی سره دام آب لیمرو  کاغرا  بره قردر         هزیر

که برا  هضم طعام و درد شکم و تحلیل ریا  و تقویت  ایضااحتیاج کهرل کرده حب به مقدار فندق بندند و یم یا دو بخورند 

خشم االیچی سفید هریم  کشنیزمول است پوست هلیله پوست هلیله بادیان هر واحد یم درم شیطرج پودینه خشم معده مع

دو درم زنجبیل فلفل سیاه سهاگه تیلیه هریم سه ماشه چوک ترش نمم سیاه هریم یم توله نمم الهرور  هفرت ماشره    

و دافع ریا  معده نمم سانبهر  حب نمم هاضمحب سازند همه را کوفته بیخته در آب گهیکوار با آب ادرک به قدر کنار دشتی 

نمم سیاه هریم دو توله در نیم آثار سرکه کهنه جوش دهند که تمام سرکه جاب شود و قابل حب بستن گرددبره قردر کنرار    

ر که هاضم طعام دافع ریا  نافع بیضه است پنج نمم یعنی الهور  نمرم سرونچ   حب پچلونهدشتی حب ها ساخته بکار برند 

زرد پوست بلیله آمله    هنمم سیاه نمم سانبهر نمم نفطی که آنرا بونکالون گویند و دراز و میانه خالی می باشد و پوست هلیل

سیاه و سفید پوست شیطرج زنجبیل فلفل دار فلفل تنکار نوشاد رهنمرا  مکری هریرم       هبادیان نانخواه هریم یم درم زیر

باریم سائیده در بست و یم عدد آب لیمو کهرل کنند تا قابل حب بستن شود به قدر  شش ماشه حلتیت بریان سه ماشه ادویه

معمول برا  هضم طعام و رفع ریا  و تقویت معده زنجبیل یم آثار قرنفرل   حب ترشکنار دشتی حب سازند خوراک یم حب 

در روغن گاو  دوام گوگرد زرد را ر گوگرد زرد شفاف وهیل یم دام نمم سیاه نمم سنگ هریم پا و آثا   ههریم دو دام دان

بریان ساخته بر ادویه را جدا جدا کوفته بیخته در آب لیمو تر نمایند آنقدر که دو انگشت باال  ادویه باشد و بعد خشرم شردن   
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 حرب حلتیرت  آب لیمو همان قدر دیگر بیندازند و هفت مرتبه چنین کنند بعد از آن جها مقدار نخد بسته سه حب خورده باشرند  

خاص چهار توله زنجبیل سه توله قرنفل خولنجان فلفل دار    هت تقویت معده و هضم طعام تالیف حکیم شریف خان انگوزجه

آمله هر واحد یم    هکابلی پوست هلیل   هسیاه پوست هلیل   هصغار مصطکی فلفلمویه نانخواه هلیل   هفلفل کباب چینی قاقل

ونیز نه ماشه ادویه را کوفته بیخته و حلتیت را کوفته در روغن بریان نمروده در  توله نمم الهور  نمم سیاه هریم دو توله ش

آب صبر و آب لیمو و آب ادرک آنقدر که چهار انگشت باال باشد تر نمایند  یم دو مرتبه تجدید آب ها نموده جها مقدار نخرود  

ثعلب مصر  هرر   فیروهمنین و شقاقل و لسان العصابندند و اگر برا  تقویت باه مرتب سازند در آب لیمو را درک ترنه کنند و ب

معمول متأخرین مقو  قوت هاضمه و معده و اعضا  رئیسه و جهت دفع غثیان و منع  خمیره عود ترشواحد یم توله افزاینده 

هرر یرم دو ماشره     بادرنجبویره الجزه، محرقه نافع و مشهی عود قمار  پنج ماشه صندل سفید سه ماشه گل سررخ مصرطکی   

اسارون بسباسه ساذج هند  هریم یم ماشه مشم خالص عنبر اشهب ورق طال هریم نیم ماشه شرربت سریب    الطیب سنبل

شیرین شربت سیب ترش شربت انار شیرین شربت انار ترش هریم شش توله و اگر مزاج صفراو  باشد شش توله آب لیمو  

حوم آب جزات آب لیمو هریم نیم آثرار آب ادرک دو  و مشهی و خوش مزه از بیاض استاد مر دوا  هاضمکاغا  داخل سازند 

نیم توله پوست بیخ چیته فلفل سیاه هریم شش ماشه سهاگه بریان سه ماشه نمم الهور  قدر ذائقه ادویه سوده در آب ها  

ائی رنگ رود معمول چرا  خطر     همقو  هاضمه و معده و افروزند ایضاماکور آمیخته در شیشه نگاهدارند خراک دو سه توله 

االنچی سفید دارچینی هر واحد نیم مثقال نبات یم نیم توله در گالب یا بید مشرم یرا      هیم درم بادیان خطائی نیم درم دان

عرق کیوره و اگر نباشد در آب نیم سر بجوشانند چون نیم پاد بماند نیمگرم بطور قهوه بنوشند و چا  خطائی را در آخر جروش  

هاد  که دافع رطوبات و مقو  معده و هاضم طعام است دارچینری مصرطکی قرنفرل بادیران     تالیف حکیم محمدسفوف اندازند 

م مثال بخورند و در نسخه ی  هسفید مدبر مساو  نبات سفید به وزن مجمو  ادویه کوفته بیخت   هسیاه مدبر زیر   هخطائی زیر

مقشر زنجبیرل عروض قرنفرل     کشنیزدیان انیسون هیل صفر با   هدیگر سعد کوفی عود قمار  نانخواه فلفل سیاه دار فلفل دان

که برا  تقویت هاضمه معمول زرشم پوسرت سرماق انرار دانره      سفوف پچلونهداخل است خوراک بدستور با عرق بادرنجبویه 

یاه آملره  زرد پوست بلیله هلیله س   هکابلی پوست هلیل   هاالیچی سفید و سرخ پوست هلیل   هتخم حماض بادیان دان طباشیر

خشم فلفل سیاه شیطرنج هند  هریم چهار گل    هسفید پوست ترنج انیسون دار فلفل پودنی   هیریم شش ماشه زرد و زهر

سیاه پنج ماشه نمم الهور  چوک ترش نمم طعام نمم سیاه کچلرون هریرم یرم       هسرخ مصطکی هریم نه ماشه زیر

یخته سفوف سازند خواه حب بندند و یم ماشه بعرد طعرام   قلمی هریم سه ماشه نوشادر دو ماشه کوفته ب   هتوله سهاگه شور

کالن بادیان سنا  مکی نمم سیاه زنجبیل پوست هلیله هریم چهار جزو    ههاضم و هلین پوست هلیل سفوف حیاتبخورند 
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شهی هاضم و م ایضاسفید عوض زنجبیل است    هدیگر زیر   هدار فلفل یم جزو کوفته بیخته تا یم توله بخورند و در نسخ

زرد زنجبیل بادیان نانخواه نمم الهور  نمم سانبهر جواکهاز نمم سیاه سرنا  مکری تربرد       هلین و مجرب پوست هلیلو م

سریاه پوسرت هلیلره       هاالیچی کالن هریم نه ماشه هلیل   هسفید دان   هموصوف گل سرخ هریم یم تله آمله کچر  زیر

مع پوست هریم شش ماشره قرنفرل    ر برگ پودینه پوست ترنج االیچی خروسیاه سهاگه نوشاد   هساذج هند  فلفل سیاه زیر

هاضم و مشهی و رافع قبض و نفخ و معمول بادیان انیسون  ایضاحلتیت بریان هریم سه ماشه سفوف سازند خوراک دو ماشه 

هنرد  کمرم سرنگ    االیچی خرد آمله دارچینی زنجبیل زیره سیاه جواکهار نمرم   الطیب سنبلفلفل سفید هریم چهار ماشه 

نمم نفطی سماق هریم سه ماشه گل سرخ هفت تربد موصوف ده ماشه سنا  مکی یم توله کوفته بیختره در آب لیمرو ترر    

حکریم     هنسرخ  سرفوف هاضرم  کرده خشم نموده باز در آب زرشم تر نموده خشم کرده سرائیده بره حسرب مرزاج دهنرد      

له نمم سنگ نمم سانبهر نمم سینده نمم لچیه زنجبیل احرواین  زرد پوست بلیله آم   همعتمدالملوک و مجرب پوست هلیل

خام هریم یم توله حلتیت نصف بریان و نصف خام د ماشه سفوف سازند    هسیاه و سفید پوست شیطرج سهاگ   هبادیان زیر

   هول پوست هلیلر هاضم و خوش مزه قائم مقام نمم سلیمانی و معم نو  دیگرو باید که حلتیت را در آرد پیچیده بریان کنند 

   هسفید نمم الهور  نمم سیاه نمم بند  جواکهرار هریرم دو تولره سرهاگ       هآنله بادیان نانخواه زیر   هزرد پوست هلیل

معمول برا   سفوف نمم سلیمانیاالیچی سفید زنجبیل دار فلفل هریم یم توله سفوف سازند    هبریان نوشادر فلفل گرد دان

هریم رطل نمم سیاه پانزده مثقال نمم اندرانی نوشادر کانی هریم پانزده مثقال تخم  م سانبهضم طعام و اشتها  غاا نم

حلیترت   الطیرب  سرنبل کرفس پنج مثقال فلفل سیاه پادکم چهار مثقال فلفل سفید سه مثقال فقا  اذخرپادکم دو مثقال افتیمون 

درم باید که ریم یکه السوس اصلطم زنجبیل انیسون سیاه هریم نیم مثقال دارچینی تخم انجدان مغز تخم قر   هخوشبو زیر

اول نمم سانبهر را صاف کنند و اگر هر سه نمم را صاف نمایند خوب است پس همه اجرزا را جردا جردا کوفتره بیختره وزن      

 م ماه در جو دفن نمایند پس برآورده از یم ماشه تا دو ماشه استعمال کننرد و هرر قردر کره کهنره شرود بهترر گرردد        ی هنمود

دافع رطوبت معده هاضم نانخواه دو مثقال ساذج هند  برگ پودینه هریم سه مثقال مویز منقی پنج تولره   سکنجبین گلقند 

انگور  یا قند  مقطر نیم پا و تر کنند و صبح با پا و آثار گلقند و یم سیر گالب بجوشانند تا به نصف رسد    ههمه را در سرک

آرند عرق تنبول برا  هاضمه و اشتها و تحلیل ریا  بادیان ساذج هند  برگ پودینه  وامبقمالیده صاف کرده با یم رطل عسل 

نانخواه هریم دو توله االیچی خرومع پوست نیمکوفته بهمنین سعد دارچینی اشنه زرنباد خولنجان اسارون قرنفل مصطکی عود 

عفرران شرش ماشره مشرم دو     م یم توله زهری الطیب سنبلبسباسه درونج وج نارمشم سلیخه تخم کرفس عاقرقرحاکبا به 

منقی داخل کرده صبح پنجراه بررگ تنبرول را     و مویزکوفتنی از نیمکوفته در آب تر نمایند و نیم پا    هبندند ادوی ماشه درپنجه
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من تصنیف حکیم شریف خان جهت اعانت هضم و سرخی رنگ رخسار و تقویت  نو  دیگرانداخته عرق کشند خوراک دو توله 

هیل جوزبوا تو در  سرخ هریم دوازده درم    هب پان یکصد و بیست درم دارچینی سی درم بهمن سفید بست درم دانباه مجر

مقو  هاضمه رافع نفخ و مشهی بادیان یرم   طبیب عرق بادیان مرکبآب باران بست آثار عرق ده آثار بکشند شربت بر را  

مقو  معده و هاضم و مشرهی     هقهوبه طریق معمول عرق کشند  خشم هریم پنج توله   هسیر عود سه توله نانخواه پودین

االیچی سفید ده عدد قرنفل چهار عدد بادیان خطائی یم ماشه در آب جوش داده فرود آرند و به قدر سه ماشه چرا  خطرائی   

 پرهیز نردارد و  که اصال دیگربنوشند قهوه انداخته ساعتی دهن ظرف بند کنند پس صاف کرده با نبات شیرین نموده به طریق 

هضم و سائر قو  را قو  نماید چوب چینی مثقال تا یم نیم مثقال از کارد ورق ورق کرده چا  خطائی مثقال دارچینی بادیان 

خطائی هیل هریم یم نیم مثقال در گالب یم شب تر کرده با یم من طبی آب به آتش مالیم بجوشانند تا ربع بماند صاف 

ده به قدر دو فنجان نیمگرم بنوشند دور چند دفعه همه نوشیده شود و اگر نبات داخل نمایند برا  اقبال کرده بعدانحدار غاا از مع

و قابض گل سرخ سه درم سعد  معجون هاضمطبع بهتر است و از استعمال این نمم کم خورند و چا  را در آخر جوش اندازند 

 االس حب دزرشم بیدانه هریم دو درم زرنبا مقشر کشنیزرم هر یم یکنیم د الطیب سنبلدو نیم درم قرنفل مصطکی اسارون 

پوست بیرون پسته پوست ترنج صندل سفید سوده طباشیر دانه قاقلین جوزبوابسباسه قرفه هریرم یرم درم زعفرران نریم ورم     

اید که ضعف می فرم اقوال حکما شیخ الرئیسشربت انار شیرین یم چند ادویه مربا  آمله صالیه کرده پنج عدد قند سه چند 

م غیر کثیر عارض گردد در آن اطالت خواب در جائی که هوا  آن معتدل باشد و ترک اگر از سبب خفیف یا امتال  متقاد هضم

نیمگرم و تقلیل غاا کفایت کند و اگر از آن قو  تر و عظیم ترر باشرد و عقرب     بآبریاضت و آواز قو  و حمام و استعمال قی 

نیمگرم مکرر قی کنند تا آنکه همه طعام فاسد بر آید بعد از آن بر  بآبغاا بود    هآروغ مود  مزتناول طعام سوزش و غثیان و 

گررم     هسر روغن مثل روغن بنفشه بادام و روغن مورد و روغن گل برا  تنویم و دفع ابخره ریزند و شکم و پهلو را بره پارچر  

بر آن ریزند و امر به خواب طویل نمایند و آن روز طعام ندهند و  تکمید نمایند دست و پا بزیت و روغن گل بمالند و آب نیمگرم

خرواب و تردبیر      هچون روز دیگر مریض به نشاط و قو  برخیزد در حمام داخل کنند و طعام سبم و انردک دهنرد واال اعراد   

اسهال می شود و فلفرل از   او بحال خویش بازآید و گاهی محتاج به   هلطیف اندک خفیف و تنویم سه روز متواتر نمایند تا معد

معین ترین ادویه است بر هضم و خواب به جمیع اشکال معین بر هضم است لیکن نوم بر پهلو  چپ شدید المعوفه بر آن است 

و معده را گرم کند به سبب اشتمال جگر بر معده و اما خواب بر پهلو  راست سبب سرعت انحدار طعام از معده اسرت و بداننرد   

رسیده باشد تمام شب از معین ترین چیزها نکه قریب رهاق باشد یعنی چسبایندن طفل از شکم که به حد بلوغ  که اغتناق صبی

دفا  به حرارت غریز  طفل منرع نمایرد و   عرق شکم را سرد کند و فائده است بر هضم است و الزم است که عرق نیاید زیرا که
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سیاه نر    هسگ یا گرب   هقوا  غاذیه است و بعضی مردم بچ واجب است که با آن حرکت شهوت نباشد که او مشوش حرکات

ترش قرابض برال  و      هدر کنار گیرند و اما ضعف هضم حادث به سبب حرارت مع ماده را سکنجبین سفر جلی و میبه و اغای

خشم پنج جزو  نیزکشقریصی و مانند آن از بوار و نافع بود و به قدر دو درم سفوف مرتب از گل سرخ ده جزو طباشیر سه جزو 

گوید که عالج ضعف هضم تقلیل طعام است و خوردن غاا بعد اشتها  صادق جغد  انار یا در سکنجبین سفرجلی بخورند  بآب

نیمگرم و سکنجبین اگر مواد مختلط به غاا باشد و  بآبموافقه در کم و کیف و استعمال قی    هو ریاضت معتدل و اختیار اغای

و معجونرات هاضرم مشرهی مثرل      ضم است و همچنین خواب طویل و مالش دست و پا و جوارشرات شراب بهترین معین بر ه

و فندا و یقون و کمونی و فنجنوش به حسب حاجت و تنقیه به ملینات مناسبه که بر آن اعراض و اوقات و سن و مزاج  نوشدارد

آن نموده جوارش مصرطکی و غیرر آن      همی نویسد که اگر سبب ضعف هاضمه رطوبت باشد تنقی ف اقتباسصنمداللت کند 

   هبادیان هفت ماشه و انیسرون و زیرر     ههیل و امثال این ها با شیر   هجوارشات گرم با پوست سنگدان مرغ صحرائی و دان

 سیاه و گرد یا هریم سه ماشه واالیچی کالن چهار عدد نبات دو توله دهند و تدبیر خفیف از استسقا بعمل آرند و آنچه در عالج

ضعف اشتها  بارد مسطور گردد بکار برند و اگر سبب آن خشکی بود اول ماءالنجبین دهنرد و عررق شریر نوشرانند و ادویره و      

مرطبه بعمل آرند و اگر ضعف حرارت غریز  موجب آن بود بدادن ماءاللحم و شرراب و شرورباها انعراش آن نماینرد و        هاغای

رک دهند و اگر از قصور سضم ثانی و ثالث و رابع باشد به تقویت آنها کوشند و ایرن  ا پودینه و زنجبیل و ادی هگوشت قاز و فاخت

نو  در آخر به استسقا انجامیده به هالک می رساند کاا فی النبض الکبیر و پوشیده نماند کره آنچره از رطوبرت برود منجرر بره       

گوید که عالمت ضعف، هضم تمردد و   ن الیاساباستسقا می گردد و آنچه از یبوست بود بابول می کشد هر دو نو  مهلم اند 

حاد باشد مثل رب ریباس و رب انار میخوش و  سوءمزاجثقل معده است و عالجش تقویت معده باشد به دربوب بارد اگر سببش 

رب سیب و ترنج و لیمو هرچه ازینها هم رسد با گالب و درم و یا سکنجبین سفرجلی و گالب هر واحرد ده درم بدهنرد و غراا    

خشم هریم پنج درم کردیا و زیره هر دو مدبر بره   کشنیزمرغ و این سفوف نافع است گل سرخ    هزیرباج بلحم بچ   هورمز

سرکه هر واحد سه درم طباشیر سفید نیم درم مغز تخم خیارین چهار درم کوفته بیخته هر صبا  پنج درم بخورند و اگر به سبب 

د  هر واحد نیم درم باریم سائیده در گلقنرد عسرلی ده درم آمیختره بخورنرد     بارد باشد هر صبح مصطکی و عود هن سوءمزاج

می نویسند که آنچه به عالج قوت هاضمه مخصوص است خاصه اگر مزاج سرد باشد اطریفل کبیر و صغیر و  جرجانی ایالقی و

ام هرا  گررم و سرریع الهضرم     ا به ماءالعسل خورانیدن است و ضماد گرم نهادن و طعی هجوارش عود و سنجرینیا به شراب کهن

نج قشور کندر قرنقرل سرم   نسرین عود هند  مصطکی الدن پوست تر   هیاسمین زریر   هوادن و این ضماد بعمل آرند زریر

گل سرخ مساو  مشم بره قردر    الطیب سنبلکبار قصب الزریره    هقاقل بادرنجبویهسباسه فرنجمشم خیر بوازعفران جوزبود ب
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جوش و آب برگ مورد سرشته ضماد نمایند و روغن مصطکی بمالند و اگر مزاج گرم باشد میبره و  مرزب بآبرائحه کوفته بیخته 

سرماق و آب غروره و آب انرار تررش بایرد فرمرود        بآبسکنجبین سفرجلی و شربت لیمو و انار باید داد و طعام مصوص و بالم 

ا  حامض باشد بگیرند گل سرخ سره درم عرود   گفته که هرگاه معده ضعیف با قلت عطش و بطو  نزول طعام و جش مسیحی

مصطکی سلیخه فقا  از خروار چینی افسنتین هر واحد یم درم و به شراب کهنه قرص ساخته هر روز یم نیم مثقال به طبیخ 

ابر و زیره و نانخواه بدهند و غاا قلیل الرطوبت سریع الهضم عدیم الفضول مطیب بافاویه وابازیر مثل قالیا و مطنخبات لحوم قن

عصا فیر خورند و ریاضت قبل طعام استعمال نمایند و تقلیل آب بر آن و تکثیر نوم بعد از آن کنند و شراب کهنه اندک بنوشند و 

به اوقیه شراب کهنه استعمال نماینرد و اگرر    یکمثقالاگر این اعراض در معده مزمن و متمکن باشند کمونی و کندر  هر واحد 

به این صفت تخم کرفس بادیان انیسون کمون انجدان نانخواه صغر کاشرم کررد یرا کنردر سرنبل      کفایت نکند خبث به شراب 

خبث الحدید ده مثقال در شش رطل شرراب   یکمثقالخشم فلفل دارفلفل دارچینی هر واحد  کشنیزقرنفل جوزبواسعد زنجبیل 

د و سه هفته بیاشامند و از ترشری و فروا کره    بجوشانند تا نصف بماند و صاف کرده و هر روز سی درم بنوشند و تخفیف غاا کنن

خر افسنتین قصب الزریره مصطکی به شراب کهنره و آب بره   ضماد تضمید معده کنند سعد سنبل اذرطب پرهیز کنند و به این 

و  وش بدان آلوده بر معده نهند و بره پارچره برر بندنرد    ر معده بمالند و گرم کرده صوف منفآمیخته ضماد کنند و روغن ناردین ب

ا ماءالعسل یا سیبه بنوشند به این صفت بگیرند آب به ترش و دو روز بگاارند پس صاف کرده جزو آن با یم جزو ی هشراب کهن

شراب کهنه آمیخته بجوشانند و کف بردارند حتی که در قوام جالب آید و مقابل هر رطل آن بگیرند زنجبیل و قرفه واحد یرم  

قلرت   هرگراه  بسته در آخر قوام اندازند و دو سه جوش داده بردارنرد و اسرتعمال کننرد و   درم و مصطکی دو درم کوفته در صره 

استمرا با عطش شدید و قلت شهوت طعام و جشا  و خانی و منتن باشد این سکنجبین سفرجلی بنوشند بگیرنرد آب سرفرجل   

ترخی از حررارت و مسرکن شردت    مسر    هآرند که مقو  معد بقوامتندر بع جزو و    هحامض و نبات سفید یم یم جزو سرک

التهاب است و غاا از اشیا  حامضه که با حموضت آن قبض باشد مثل حصرمیه و تفاحیه و رمانیه و بوار و ویرالم و قرریص و   

خشم پنج درم کوفته بیخته دو درم  کشنیزمانند آن سازند و این سفوف گل سرخ ده درم طباشیر سه درم سماق منقی سه درم 

و سکنجبین سفرجلی بخورند و اگر باوجود این حال در معده نحافت در بدن همیشره زیراده گرردد درینوقرت      انار میخوش بآب

مریض را شیر و ماءالشعیر بنوشانند و از بقول بارو مثل کاهو و خیار و خباز  و کدو و لحم جد  و حمالن شیرخوار و ماهی تازه 

استعمال کنند و شراب رقیق کتیرالمزاج بنوشند و راحت و سکون الزم گیرند غاا سازند و قبل غاا و بعد آن هر روز حمام و آبزن 

باشد  سوءمزاجمی نویسند که آنچه از  قرشی و مالسدید و صاحب شفاءاالسقامدر جمیع تدابیر و تدبیر تخضیب بدن بعمل آرند 

هضم حاصل از سبب بررد و رطوبرت آن    نافعه برا  ضعف   هتعدیل مزاج نمایند و در اکثر از برودت و رطوبت می باشد و ادوی
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مطیب مفرد و مجمو  با مصطکی و سنبل و قرنفل است و از اقرراص     هشل حلنجبین و جوارش اترج و سفرجلی قابض و حیب

قرص عود و قرص در و صغیر و کبیر حسب مزاج و قرص لیمو مطیب به افادیه و قرص انبرر براریس کبیرر و صرغیر اسرتعمال      

 الطیب سنبلخشم زرد و هر واحد یم درم  کشنیزت مقو  هضم قریب به اعتدال در حرارت و برودت نیست نمایند و از سفوفا

خرنروب     همشم به وزن خسرت  کمثقالی هو مصطی و کندروانیسون هر واحد نیم درم طباشیر و لم بسر هر واحد ربع درم عاب

خشرم   کشرنیز آن و جد  مطبخن مبرز با با زیر حرار و     هچباریم بسایند و به گلقند استعمال کنند و غاا از لحم ماکیان و ب

بدهند و این مرض اکثر به سبب برد و رطوبت واقع می شود و بدانکه بهتر عالج معده احتراز از طعام زائد بر قدر الئق و از ثقل 

عرالج و آشرامیدن ادویره    غااست و بسیار باشد که دوا از مریض و ترک عالن در حق آن عالج تام جید می گردد زیرا که اکثر 

چون معلوم شدم که اسباب ضعف هضم و سوء هضم و تخمیه مکیست و کاا عالج آنها پس تبصره سبب طول مرض می شود 

 .هرچه در باب سوء هضم و تخمه بیاید حسب حاجت در ضعف هضم نیز استعمال نمایند

 فساد هضم

بلکه فاسد شود و متغیر به بعض کیفیات رویه گردد و بیشتر سبب هضم نیز گویند آن است که طعام هضم تام نیابد که آنرا سوء

ت کیفیت آن بود قلیل یت طعام باشد نسبت بدانچه از رواءاین مرض کثرت کمیت یا کیفیت غاا می باشد اما آنچه از کثرت کم

رمنهضم مانرد بره خرالف    المضرت است زیرا که از طعام کثیر به قدر تصرف معده در آن بدن را بهره می رسد اگرچه مابقی غی

فاسد الکیفیت که مردود طبیعت و موذ  بدن است و به قول شیخ طعام در معده فاسد می گردد به اسبابی کره آن ضرد سربب    

صال  طعام در معده است و بالجمله سبب این یا در طعام باشد و یا در قابل طعام یعنی معده و یا امور عارضی که بر آنها طار  

در معده فاسد می شود یا به سبب کمیت او چنان که بیشتر از ما منبعی باشد و منفعرل شرود از هضرم کمترر از     طعام اما گردند 

آنچه می باید و یا کمتر از منبغی باشد و منفعل گردد از هضم زیاده از آنچه می شاید و محترق و مترمد شود و خصوصراً چرون   

حار نار  و یرا بره سربب کیفیرت او        هد می شود غاا  لطیف در معدغاا لطیف و معده حار باشد و قریب این است آنچه فاس

 خرپرزه و    هچنانکه در نفس خود یعنی جوهر او سریع القبول باشد مرفسا در مثل ماهی و یا سریع االستحاله باشرد مثرل شریر   

رودت او مثل عسل یرا بنرابر بر   مثل کمات و لحم جاموش و یا مفرط الکیفیته بنابر حرارت او ا شفتالو و یا بطی القبول مرصال  

باشد بنابر خاصیتی که در آن است مثل طعام بد بو نامرغوب طبیعت یرا در طراعم ماننرد کسری کره       مثل کدو و یا منافی اشتها

وقت تناول طعام و این چنان است کره   سببطبیعت او از طعامی نفرت کند و اگرچه محمود باشد و نزد غیر او مشتهی بوده و یا

ت معتاد بعد نفض طعرام اول و  ول باشد و یا خورده شود قبل ریاضکرده شود و هنوز در معده امتال و بقیه از غاا  ا طعام تناول

اخراج او و یا به سبب خطا در ترتیب طعام چنانکه سریع الهضم باال  بطری الهضرم خورنرد و سرریع االنهضرام قبرل از بطری        
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و فاسد گردد و آنرا که بدان مخلوط شود نیرز فاسرد کنرد و واجرب اسرت در      االنهضام منهضم گردد و باال  اوطافی باقی ماند 

ترتیب که تقدیم خفیف بر ثقیل نماید وطین بر قابض مگر آنکه داعی مرضی باشد که تقدیم قابض برا  حبس طبیعت واجرب  

کائن به  اما لهضم را وکند و یا عطف به سبب کثرت اصناف طعام و خلط بعض او به بعض و ممزوج کنند سریع الهضم و بطی ا

سبب قابل یا در جوهر او باشد و یا به سبب غیر او و آنچه مطیف اوست و درن حادث گردد و آنچه در جوهر او باشرد ماننرد آن   

رد معلروم   اماد  یا غیر ماد  بود پس هضم ضعیف گردد یا منهضم تجاوز کند چنانچه در حرارو بر   سوءمزاجاست که به معده 

ید باشد و یا جید باشد مگر ثقرل او  ج  او غاا را غیر متشابه و غیر ف و ترب او رقیق گردد و یا احتوایسخعده شده و یا جوهر م

موذ  معده باشد پس آن مشتاق گردد به کم کردن چیز  که در آن است و اگرچه قراقر و نفخ احداث ننماید و ایرن هرر دو از   

ع جودت اشتمال معده بر غاا در آن باشد و آنچه به سربب غیرر او باشرد    اسباب ضعف هضم و بطالن او نیز است و یا قرو  مان

مثل آنکه در معده ریا  بود که میان آن و میان اشتمال مانع بر تمام حائل گردد و چون گفته شود کره از اسرباب فسراد هضرم     

د و معده را متمردد مری   کثرت جشاست پس این از حیثیت جشا نیست بلکه از این جهت است که آن ریح است که پیدا می شو

سازد و طقو  اطعام می نماید و اشتمال قعر معده بر طعام نیم نمی شود و هرچه عطفی طعام است آن عائق از هضم اسرت و  

مثل آنکه بسو  معده از سر و جگر و طحال یا سائر اعضا آنچه طعام را به محافظت خود فاسد کنرد سریالن نمایرد و معرده از     

د و بیشتر بسو  آن بعد هضم و عند خلو معده و شدت جو  و اکثر قبل از تمام هضم و بعرد تنراول طعرام    تدبیر او متمکن نباش

منصب می گردد چنانچه در مراقیان خلط رو  سوداو  مفسد غاا از جگر و طحال بر معده می ریزد و مثل آنکه آنچه مطیف به 

آنچه به سبب امور طار  بر طعام و قابرل او باشرد مثرل     اماد و رو  المزاج باش یا حال باردمعده است آن است که از کبد یا ط

فقدان خوب هاضم محتاج الیه بر طعام است و یا وجدان حرکت غیر محتاج الیه بر طعام که مخفضض و فاسد گرداند یرا بنرابر   

ا اسرتحمام یرا   یر  هیعت هاضرم اتفاق شرب آب بر آن زیاده از واجب یا کمتر و یا اتفاق جما  بر آن یا تکثیر ابوان طعام محیر طب

تعرض به هوا  شدید البردو شدید الحریارو  الجوهر و ریا  محتبس در شکم مانع هضرم و مفسرد آن و مخضرض اغایره و     

طعام که در معده فاسد شود  بدانند سریع التغییر نیز مفسد هضم است و   همحرک آن در معده است و کاا خواب مفرط بر اغای

ا ی هو یا ترش گردد و یا کیفیت غریب غیرمنسوب بسو  چیز  از کیفیات معتاده اکتساب نماید و این همیا متعفن و یا متحرق 

طعام بسو  آن فساد و عفونت و غیره باشد و یا خلطی برین صنعت با طعام مختلط گردد و فاسد گرداند و گراهی     هبه استحال

تاد  نشود و مسفل معده بود و منبسط نگردد و بسو  فم معده این خلط طافی باشد و راسب نشود و گاهی اندک راسب بسو  ا

هرگاه طعام وارد گردد و زائد شود بسو  فم معده مرتقی گردد و با همه طعام مختلط شود و گاهی مثل این خلط نافا و عرروق  

نیابرد و در فضرا  معرده     باشد بعده آن خلط رجو  کند دفعه هنگامی که پیش او سد و واقع در وجوه منافا باشند و با آن نفراذ 
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صرفراو  منصرب از      ها با مادی هحار بال ماد   هحاصل شود و به جرم معده مالقات موذ  محوج به دفع آن گردد و چون معد

خفیفه فاسد شوند و قو  غلیظ مثل لحم به    هکبد بسو  معده به سبب کثرت تولد او در آن یا از طریق مراره باشد در آن اغای

مثل صر  و مالیخولیا  مراقی و    هفساد هضم مود  به امراض کثیر کهبدان و طحال جب فساد طعام است و دقر هضم گردن

نیع االسقام است پس از امر هضم غافل نباید بود و عوارض آنررا زود تردارک بایرد    ممانند آن می گردد بلکه آن ام االمراض و 

باشد مناربنکس بود از جهت خوف عفونت و بیشتر فساد طعام حکه نمود و چون هضم ناقهین فاسد گردد و اگرچه به محوضت 

شیخ در دالئل فساد هضم می فرماید اما دلیلی که از آن فساد هضم خالی نباشد نتن برازست زائدتر از  ایضاحادث می شکند و 

لرا  و حرقرت معرده و نفرخ و      نتن طبیعی و بد بو  جشا و غثیان و اما دالئلی که گاهی با آن باشد و گاهی نه قراقر و آروغ و

اسباب فساد هضم باید که اوالً احوال غاا  ماکول از کثرت و قلت کمیت و کیفیت او  طریق تشخیصخروج ریح از اسفل است 

و وقت تناول و ترتیب آن و کثرت اقسام او و حال امور عارضه مثل تررک خرواب و اتفراق حرکرت و مقردار شررب و جمرا  و        

به هوا  ماده و حار بپرسند پس اگر سببی از اسباب ماکور یافته شود سبب سوء هضم از غاا یا امرور   استحمام بر آن و تعرض

ات معده و ریا  به طریقی که در تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافرت نماینرد   سوءمزاجعارضه باشد واال عالمات 

ماد  دریافت نمایند کره غثیران و    سوءمزاجصورت تحقق  به ایضاپس آثار هر واحد از آن که ظاهر گردد سببش همان باشد و 

دیگر امراض که با فساد هضم می باشد متواتر بالفترات است یا غیر متواتر با فترات اگر بال فترات باشد بدانند که ماده فاسد در 

اعضرا  دیگرر و حرال     نفس معده است و اگر بافترات بود معلوم نمایند که مواد از عضو دیگر منصب می شود بعده حال آفرت 

انصباب از آن دریافت نمایند پس کثرت انصباب ماده از هر عضو که مدرک گردد انصباب ماده از آن باشرد مرثالً اگرر مرریض     

صاحب نوازل بسو  حلق و ریه و غیره باشد بدانند که نزله از دماغ می ریزد و معده از آن متالم مری گرردد و اگرر از عالمرات     

شود و با تطاول اوجا  معده و امراض آن و ضعف اشتها و نحافت بدن باشد سببش سخافت معده و تهلهرل  ماکوره هیچ یافته ن

هرگاه معلوم شود که هضم فاسد عالج نسج لیف او باشد و ازین گاهی ضعف هضم و بطالن او بدون فساد هضم واقع می شود 

مطبوخ شبت و پودینه سکنجبین آمیزنرد و نوشریده قری    می شود آب نیمگرم نمم محلول نوشیده فی الفور قی کنند و اگر در 

حدر شده باشد بهر دفرع مراده بره اسرهال جروارش      منکنند بهتر باشد و آنجا که از قی مانعی بود یا طعام از معده به سو  امعا 

آن نمایند و هنگام  شهریاران و تمر  و مانند آن که باوجود اسهال مقو  معده نیز شد بدهند و بعد از تنقیه ترک طعام یا تقلیل

بعرد   ایضرا شدت اشتها چیز  لطیف سریع الهضم مقو  معده مثل شوربا  دراج و تیهو با دارچینی و فلفل و زعفران باید داد و 

تنقیه ریاضت و استحمام و ریختن آب گرم بر معده نافع است و گااشتن دست و پا در آب سررد هضرم را تقویرت مری دهرد و      

کیلوس قاصد شرربت انرار شریرین و جوارشرات     ز حادث شود دفعه بند نباید کرد اگر بعد نقا  معده ااسهال که بعد فساد هضم 
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مغریه و مزلقه مثرل ریشره خطمری بایرد آمیخرت         ههاضم و محلل ادوی   همناسبه باید داد و اگر پیچش عارض گردد با ادوی

ماد  یا غیر ماد  یاریخ یا فساد  سوءمزاجاگر سببش  بالجمله تدارک جمیع اسباب ماکوره فساد هضم بمنبع سبب نمایند مثالً

غاا باشد عالجش به عالجی که در امراض معده گاشت باید کرد و آنچه به سبب ضعف معده باشد عالجش نیز مراکور شرد و   

کبرد و   سوءمزاجدرینجا نیز عالج مخصوص بعض انوا  مسطور می گردد و آنچه از اورام معده و تفرق اتصال آن و قرو  آن و 

طحال عارض شود عالج هر واحد در مقامش ماکور گردد و شیخ می فرماید که در فساد هضم اول اخراج طعام فاسد به قی یا 

اسهال و اصال  تدبیر ماکول و مشروب نمایند و در جمیع احوال بسو  واجب رد کنند و طعرام ندهنرد حتری کره گرسرنگی او      

شیخ است که حق هر طعرام فاسرد در معرده آن       هشیدن گالب گرم کرده و نیز مقولصادق شود و تنقیه معده کنند اوالً به نو

است که خارج کرده شود و اگر رفع طبیعت در آن کفایت کند بهتر واالکمونی بره قردر حاجرت بخوراننرد و اگرر کفایرت نکنرد        

اید فقط تناول کنند و سرفرجلی مسرهل   استعانت به سائر جوارشات مسهله نمایند و از آن مقدار قلیل به قدر  که اخراج ثقل نم

 .مختار آنهاست   همنجمل

 عالج فساد هضم به سبب طعام

ماکور است که اگر فساد هضم از کثررت  ن مسطور شد بعمل آرند و در میامرهرچه در عالج امراض معده از فساد غاا و قبل ازی

گلقنرد و بعرض جوارشرات    رج گردد تقویت معده به غاا باشد استدعا  قی آب شبت و سکنجبین نمایند و چون غاا از معده خا

ه مثل کمونی کنند و اطراف در آب سرد نهند تا حرارت غریز  بر باطن بدن مستولی گردد و غاا  لطیف مثرل  مجفق   همنحن

د مرغ و تیهو متخا به سرکه سازند و برا  انتعاش حرارت غریز  اندک شراب کهنه و یا نو بدهند و صاحب کامل گویر    هجوز

که چون سوء هضم به سبب تناول طعام کثیر عارض شود باید کره آن طعرام را از قری خرارج نماینرد بره نوشریدن آب گررم و         

سکنجبین بعده بعض جوارشات استعمال کنند و تخفیف غاا و تلطیف آن فردا  آن روز نمایند و معاودت با کثار غراا ننمایرد و   

ت غاا آن است که چیز  نخورد تا که آنکه نقا  تام حاصرل شرود بعرد از آن    طبر  گفته که سبیل عالج امتنا  هضم از کمی

آنچه مقو  معده باشد تناول نماید اگر در آنجا عطش نباشد مثل مصطکی و عود خام و گالب استعمال کند و طعرام او خفیرف   

ه تدبیر  که در فساد کیفیت طعام ترین اشیا که بر آن قادر باشد از چیز محمود بود و اگر عطش ظاهر گردد و مزاج گرم شود ب

برا  عطش و گرمی مزاج ماکور گردد سلوک نمایند و هر کسی را که سوء استمرار تخمه دو دفعه به هم رسد واجب نیست که 

از فصد تاخیر نماید و اگر ضعیف القوه باشد اخراج خون به مقدار قوت نمایند و شخصی را که سوءاستمرا افتد و آن ممتلی باشد 

بدن آن نمایند بدانچه موافق مزاج او باشد و اطبرا از مراعرات حرال       هکنند تا آنکه قوت او متماسم گردد بعد از آن تنقی صبر

بردن آن نماینرد      هشخصی که او را سوءاستمرا افتد و آن ممتلی باشد صبر کنند تا آنکه قوت او متماسم گردد بعد از آن تنقی
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ا از مراعات حال شخصی که او را سوء استمرا و تخمه به هم رسد تساهل می کنند و صراحب  بدان چه موافق مزاج ا باشد و اطب

او را در امراض ثقیله می اندازند و هرگاه عقب سوء استمرا و تخمه صدا  یا درد گوش حادث شود باید که تقویت و تبرید مزاج 

بدان تر کرده بر سر گاارند تا آن که درد سر و درد گوش دماغ او نمایند به روغن گل و سرکه و گالب همه با هم آمیخته پارچه 

زائل شود و اگر انحالل صدا  متعسر گردد سعوط به روغن کدو و روغن نیلوفر و روغن بنفشه و شیر دختران نماینرد و سراقین   

ته شود لزوم انکباب بر ببندند و قدمین بمالند و اگر بعد تخمه و سوء استمراء امتال در سرودو  در گوش و ثقل در پلم چشم یاف

قرقرحا نمایند و چون تخفیف ابتدا کند امر به ریختن آب گرم بسیار بر سر کنند عاو خشخاش مطبو  و غرغره بمر  نبطی  آب

حرار   سروءمزاج و بشو نیز بزر و رد عطسه آورند و اگر سبب فساد هضم قلت غاا باشد در اصطال  مزاج معده گوشند و به تدبیر 

و غاا وافر خورند و اگر از ردارت کیفیت غاا حادث شود عالج به تنفیه معده از قی نمایند اگر سهل باشد واال عدان معده پردازند 

عود و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشد به شکر بدهند و اگر کفایت نکند جوارش عود دهند و غاا سهل االنهضام مثل زیرر  

مثل جغرات و ماهی یا غلریظ     هرو  الکیفی   هز قبل اغایا اگر سوء استمرامرغ خورانند و صاحب کامل گوید که    هباج چوز

ماینرد اگرر سرهل برود واال     الجوهر مثل لحم بقر و لحم اترج و لحم تیش و بیضه بسیار پخته و مانند آن باشد اسرتعمال قری ن  

ت کریره  فن یا رد  الصنعن یا عت کیفیت غاا آن است که طعام سمس یا منتجوارشات قویه دهند و طبر  می نویسد که رداء

کریره الرائحره نمرس       ههضم آن منع گردد زیرا که معده بر اطمع ین همه در طعام واحد جمع شود پس معدهالرائحه باشد یا ا

مستولی نمی شود و چون بر آن مستولی نشود هضم نکند و از آن عفونت حادث شود و فاسد گردد و غیر منهضم فاسد بگاارد و 

کیفیت لهرام گوینرد مثرال     ی کند و این مرض را سوء استمرار از فساد ضعیف گردد زیرا که بدن از شی فاسد غاا نم بدن از آن

ماهی و جاجی زیرا که آن سریع الفساد است و بر آن معده مستولی نشود و فاسد    هاین آن است که انسان بخورد اندک از بیض

ائر اخالط مجتمعه در معده و امحاء دفع شود و عالجش این اسرت  سقو  گردد و گردد و مندفع شود و غیثان پیدا کند و دافعه 

که قی کند اگر سهل باشد واال آب گرم بنوشند و صبر کنند تا که جمیع طعام فاسد منحدر و مندفع گردد و اگر در آنجرا مرنص   

  اوصراف گرردد و خفرت در معرده     ابرد و جشرا  ی هنباشد به شرب آب گرم حاجت نبود و آن به سهولت مندفع شود و چون تنقی

او ریزند و چون خارج شود و عطش نباشد انردک از گرالب      همحسوس شود در حمام داخل شود و آب متوسط الحراره بر معد

او پارچه در آب سیب و گالب و آب به    هخالص که در آن قدر  سم و مصطکی و عود خام جوشانیده باشند بنوشد و بر معد

تیهو که بر آن مر  خوشبو    هاندک از آب برک اترج تر کرده نهند و اگر گرسنگی بسیار ظاهر شود بر سین و بادرنجبویهو آب 

یا آب سفر جل یا آب سیب پاشیده باشند یا بر سینه کبم و فروج اقتصار کنند و سکون اختیار نمایند و بر بستر نررم بخوابنرد و   

مر  و اندکی زیت دهند در روز دوم در حمام داخل کنند و عررق آورنرد و   اگر این ممکن نبود از مزورات و نان خشم و اندک 
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آب نیمگرم بر بدن ریزند و خارج شوند و غاا لحم حمل ناشف خورند و شراب خوشبو صراف بنوشرند و همچنرین در روز سروم     

خوشبو و شرربت سرفرجل   عمل نمایند بعد از آن به غاا  معهود رجو  کنند و اگر بعد خروج از حمام تشنگی باشد شربت سیب 

مبلول به گرالب و آب سریب میخروش اندازنرد و رب ریبراس و رب حصررم بررا  آن           هشیرین تناول نمایند و بر معده پارچ

خشرم و   کشرنیز بدهند و توابل او  و مویزمرغ مطبوخ با ناردانه    هنیکوست و چون اندک اشتها ظاهر شود طعام از تیهو و بچ

فا  باشد اگر احشا و معده اوسلیم بود و آماکسی را که سهج قدیم یا بواسیر باشد بهترین اشیا برا  سفرجل و ت   هکمون و قطع

ک بریان بران گالب پاشیده و حسا  منتحد از نان خشم سائیده و اندک بادام بریان آمیختره اسرت و   واو عقب سوء استمرار ک

روغرن گرل دهنرد و     ودر روز سوم غ بریان و تکمید معده نمایند مر   هروز دوم مع برزقطونا  بریان و تخم بارتنگ و غاا چوز

خود به اهل بلده    هخشم خورانند و از حموضات و جما  بالضرر حار کنند و روفس در مقال کشنیزماءاللحم محصور به اندک 

ا و خامرا اسرتر  می کند و هالک    هاز بلدان ذکر کرده که هرکه را تخمه و سوء استمرار به هم رسد جما  کند که آن اکثر دفع

غاا حادث شود به قی عالج کنند و بعرد از آن آب  د و گویند که اگر سوء هضم از غلظ حمیات مطبقه بغیر شم حادث می نمای

سوء هضم و از  واگر از غاا  تقیل مثل نان روغنی و پال ایضاسیب و آب به و اندک شراب بدهند تا معده بر هضم قو  گردد و 

افتد بعد عالج به قی و اصال  مزاج به دوا  هاضم برا  تقویت قلب و معده دواءالمسم شش ماشه همراه شرکت معده غشی 

ا سرکنجبین دو  ی ها شربت انارین چهار تولی هو توله شربت انار شیرین دو تولدپنج توله گالب چهار توله عرق کیورا  گاوزبانعرق 

م باشد و او آن است که بخورد و معده از طعام اول پاک نشده باشرد و یرا   توله بدهند و اگر سوء استمرا از ترک وقت واجب طعا

بخورد در وقت عادت و عقب آن بار دیگر بخورد پس اول ثانی را و ثانی اول را فاسد کند و هر دو فساد پایرند و در این حالرت  

دریافت کند پس اگر خاص یا دخانی یرا   بر طبیب واجب است که تامل نماید به فساداه که به کدام کیفیت فاسد شده و از آروغ

او این است که بعد تنقیه و رجو  بره     همنتن شده باشد عالجش همان است که در سوء ترتیب ماکور گردد و زیاده در معالج

سو  غاا در وقتی که مریض غاا تناول می نمود نظر کنند و از آن تأخیر نمایند تا آنکه گرسنگی شدید از آنچه دائم مری شرد   

پدید آید پس غاا بخورند و از آن ممتلی نشوند و برین جمله در تاخر وقت اندک اندک بیفزایند تا آنکه ممکن نبرود تراخر از آن   

بعد از آن ابتدا به تقدم وقت او نمایند و از طعام بکاهند تا آنکه ممکن نباشد تقدم برا  تاخر هضم و قلت گرسنگی و چرون بره   

قوت طبیعی خود نماید پس در وقت معتاد دوام کنند بر خوردن لطیف تر آنچه بران قرادر باشرد و   این حال رسند معده رجو  به 

چون قو  گردد استفراغ بدن او نمایند و این طریق برا  کسی است که وقت طعام او فاسد باشد و این آن است که بقراط گفته 

هضم و فساد آن از سوء ترتیب باشد چنانچه طعام غلیظ یرا   کسی را که فساد وقت رو نماید اصال  وقت او باید کرد و اگر تاخر

قابض خورند و باال  او طعام لطیف هاملین بخورند و ثانی قبل انحدار اول از معده فاسد گردد و یرا طعرام تنراول نماینرد و آن     
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عرام خفیرف مثرل    هضم نشود و عقب او طعام دیگر بخورند و هضم نگردد و طبر  گوید که سوء تدبیر آن است کره تقردیم ط  

   همرغ و جد  نمایند و عقب او لحم بقر و پنیر خورند بعد از آن البان و به قول بخورند و چرون در معرده بقیر      هگوشت چوز

فضول بماند بعده در آن طعام خفیف واقع شود به اندک سعی آنرا هضم کند و جگر به جاب او ابتدا نماید و چون طعرام غلریظ   

د و چون معده قو  باشد و در قبول طعام غلیظ ابتدا کند بعده طعام فاسد عفن واقع گردد آنرا فاسد کند واقع شود آنرا هضم نکن

و فاسد مخلوط شود به غیر فاسد و آنرا نیز فاسد گرداند و کالم سائر انوا  سوء ترتیب هرگاه به حسب واجب نباشد هضم فاسد 

د واجب است که نظر کنند بسو  جشا  مریض اگر مراهش باشرد   و رو  گردد پس چون طعام به سبب سوء ترتیب متغیر شو

قیه معده به تجر  تن ایضابه گلقند و مصطکی اگر جشا منتن بود نوشیدن آب گرم بعد از آن تقویت تدبیر او تنقیه معده است به 

ا  عود نمایند و اگر حش ممسم و شربت را سن و شربت   هعده آب گرم بر معده ریزند بعد از آن تقطیر او بیمبآب گرم کنند ب

حرارت او به رب به خوشبو و رب سیب و گالب مسخن و مانند آن نماینرد و     هشر آب گرم تطفیدخانی باشد بعد تنقیه معده ب

آنچه از تدبیر موافق عندظهور تپ یا ظهور صدا  یا ثقل ذکر کردم آن به جمیع اقسام این عام است و گیالنی می نویسد که اگر 

ادث از قبل ترتیب غاا باشد آب گرم و شکر به مرات بنوشانند و گلقند عسلی و بعض جوارشات مسهله مثل شرهر  سوء هضم ح

یاران بدهند و بعد تنقیه خواب آورند و بعد بیدار شدن امر به ریاضت نمایند و بعد از آن در حمام داخل کنند و آب گرم بر معرده  

ت ترتیب غراا چرون انسران    ءمرغ دهند و صاحب کامل گوید که در ردا   هچوز ریزند و غاا اندک سریع االنهضام مثل شوربا 

تقدیم غاا  غلیظ بر لطیف یا حابس شکم بر ملین شکم نماید و غاا  ثانی فاسد گردد قبل انحدار اول از معده قری اسرتعمال   

فا  برا  تقویت معرده و اخرراج   تکنند و معده را خاصه از غاا  ثانی که فاسد شده پاک سازند و عقب آن سفرجل و کمثر  و 

باقی غاا  غلیظ بخورند و اگر از تقدیم غاا  حابس شکم باشد باید که بعض جوارشات مسرهله و آب گررم بره روغرن برادام      

در اسباب خفیفه مفسد معده بیان کرده که آنچه در آن اکثر مردم غلط می کنند آن فساد ترتیب  طبر  شیرین استعمال نمایند و

ام است که تقدیم اخف اغایه و تاخیرا غلظ آن یا تقدیم و سم و تأخیر ناشف یا یابس کنند و مود  بسو  اسرتمرا و  در اکل طع

دائمی و غیر آن گردد و طریق عالجش آن است که چون سوء    هدیگر امراض مثل ضرب و سقوط شهوت و سحج و وصع معد

آن نماید بعد از آن نظر کنند بره حرالتی کره بعرد        هده و تنقیاستمرا یا فساد هضم محسوس شود آب گرم بنوشند تا غسل مع

ا قراقر در امعا یافته می شود یا نه اگر چیز  ازین نباشرد  ی همعده حادث گردد یعنی عطش شدید یا مغص در موضع معد   هتنقی

و غاا رمانیه به تیهو یا  بدانند که معده لقی و صاف گشته و اگر عطش قائم بود رب سیب خوشبو یا رب سفر جل خوشبو بدهند

کبم و مانند آن از مزورات سازند و کثرت آن نه کنند و اگر عطش بعد اغتاا ساکن شود باید دانست که معده طعرام را     هسین

ثانی که عطرش ظراهر      هقبول کرده و از نوشیدن نبیا منع کنند تا طعام او هضم شود درین دفعه بعد از آن نظر نمایند در دفع
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نه پس اگر عطش ظاهر نشود و طعام هضم گردد بسو  عادت او بر فق تدبیر رد کنند و اگر تشنگی بعرد اغتراا سراکن     ای هشد

نشود آب به اندکی شراب اندک اندک بنوشند تا عطش ساکن گردد و تدبیرش به همین طور نمایند تا آنکه هضم و شرهوت او  

ب تعهد نمایند و مص سفرجل و نقا  خوشبو شیرین قبل طعام و مابین عود کند بسو  عادتی که در صحت او بوده و دائم بر بو

تعدیل و تلیرین او     هتناول ربوب و تناول طعام نمایند و بعد طعام چیز  از به و سیب بخورند مگر آنکه طبع قبض گردد و اراد

و براز و بول سفید رنگ باشد بعد باشد و اگر تشنگی بعد نوشیدن آب گرم و تنقیه معده ساقط شود در معده ثقل محسوس گردد 

معده حلنجبین به مصطکی و شربت عسل ساذج بدهند و امر نجائیدن مصطکی و کنردر و کبابره و فررو برردن آب آن        هتنقی

نمایند و چون اشتها ظاهر گردد طعام ناشف خفیف مثل صدور دراج یا کبم مشو  یا مطبخن بخورانند و برران انردک شرراب    

همین تدبیر نمایند تا آنکه براز سرخ یا زرد گردد یا در ماروره رنگینی ظاهر شود مع سالمت مزاج معده برفق و کهنه بنوشانند و 

تدریج بسو  عادت او رد کنند و در بعض اوقات اندک جوارش سفرجلی یافتد اویقون یا کمونی دهند و این وقتی است که سن 

این ادویه به طمانینت بدهند و اکثر اطبا استعمال می نمایند جوارشات بر نهار و  المزاج باشدد و اگر باوجود علوا و بارودعالی باش

بر پر  شکم چون انسان محتاج به آن گردد و خطر  عظیم تر و سببی قو  تر در تهیج امراض و فساد مزاج معده و جگرر از  

حاده حتی االمکان نمروده     هک استعمال ادویحاده بر نهار نیست و فاضل جالینوس و اجما  اوامر تبر   هتناول فالفلی و ادوی

اند و اگر ضرورت داعی باشد عقب طعام محمود معتدل المقدار آنرا تناول کنند و اسخان معده دفعه ننمایند که مرود  بره آالم   

نراول  از غلطی عظیم آن است که اطبا اشاره می کنند به کسی که سوء اسرتمرار آنررا حرادث گرردد بره ت      ایضامعده می شود و 

جوارش حب الزمان و جوارش خوز  و نمی دانند که از طعام فاسد پاک شد یا نه و آیا او راسخ و باقی اسرت یرا صراف و نقری     

گشت و آیا عقب نقا  او عطش حادث شد یا ساکن گردید و آیا مزاج او گرم شد یا نه و حبس طبیعت او می کننرد و تفقرد در   

بیعت قبض می شود و هنوز فساد باقی می باشد پس قراقر دوجع معده وامعا پیدا می کند تقلیل غاا و اصال  او نمی نمایند و ط

خورده  او گاهی از آن بخارات بسو  سر متصاعد می شود و صدا  شدید حادث می گردد و یا فاسد می شود طعامی که قبل نق

می دهند و این سبب قولنج ملی می گردد  است و گاهی قصد می نمایند که طعام او حب الرمان یا سماق باشد و جوارش قابض

یا قراقر پیدا می شود و طبع قبض می گردد و تمدد حادث می شود و گاهی غشی پیدا می کند و سفوفات مقو  معرده قرابض   

او ضعیف گرردد و بدانرد کره مرزاج او        هطبع تناول نکنند مگر وقتی که طبیب یقین نماید که علیل پاک گردید غیر آنکه معد

ل آن است پس قدر  بدهند و این از آن جمله است که بر طبیب استقصا در آن و ترک باقی واجب است و این اسباب در متحم

از اسباب مولد فساد هضم که اکثر واقع مری شرود ایرن اسرت کره       ایضاابتدا ضعیف است و از آن امراض قو  پیدا می گردد و 

ود عقب فصد یا اسهال بعده طعام غلیظ مثل لحم بقر و پنیر و مانند آن انسان قصد کند یا دوا  مسهل بنوشد و معده ضعیف ش
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بخورد یا آب بسیار بر آن بنوشد و آن مود  به فساد هضم و اسهال گردد بعد از آن قبل از نقا چیز  قابض بخورد و آن فضول 

یا عقب فصد و مسهل طعام رو   قتاله شود و   همحتقن شود و بساست که از آن کبد او ضعیف گردد و مود  به امراض مزمن

ا شحیم یا قدید یا کوامخ عفنه بخورد و آن به استرخا  معده و فساد آن مود  گرردد و در آن وقرت بره    ی همرخی معده مثل الی

حاره عالج نماید و آن فضول محتقن شود و سبب حمیات خبیثه و صداغ قرو  گرردد و یرا دوغ و ماسرت و ماننرد آن         هادوی

جمع شود و مود  به فالج و لقوه گردد و خلقی را دیدم که فصد کردند و عقب آن ماست یا دوغ و فواکه رطبه  بخورد و فضول

ا فالج عارض شد و سبب در آن برد جرم معده و مشارکت دماغ به عصربه و ارتقرا  بخرارات رطبره برارده      ی هتناول نمودند و لقو

است و سبیل کسی که فصد کند یا دوا  مسرهل بنوشرد آن اسرت کره     بسو  دماغ و قبول او آنرا و استرخا  عصب و برد آن 

طعام خفیف تر و صالح تر تا سه روز بخورد و بعد از آن به عادت خود رجو  کند و درینجا سببی دیگرر خفری ترر از ایرن همره      

فساد مزاج معرده   اسباب است و او آن است که بدن به جما  یا دخول حمام گرم شود و در آن وقت آب سرد بنوشد و مود  به

گردد و سبیل کسی که مزاج او به جما  یابد خول حمام گرم شود این است که صبر کند تا آنکه مزاج او تسکین یابد و گرالب  

استنشاق نماید و بدان مضمضه کند و اگر بر عطش صبر نکند جالب ممزوج بنوشد که او سخت سرد نباشد و ازین حال اجتناب 

حادث شد و این آن است که جالینوس گفته بساست  سوءمزاجدیدم که درین تساهل نمودند و ایشان را نماید که من بسیار  را 

حار از شرب او در وقت محمرود صرال     سوءمزاجکه مزاج انسان از شرب آب سرد در غیر وقت او فاسد می گردد و بساست که 

 .می یابد

 عالج فساد هضم به سبب معده

زرشم در عرقیات    هحار ماکور شد استعمال نمایند و یا شیر سوءمزاجدر عالج امراض معده از  اگر از حرارت معده باشد آنچه

برآورده شربت انار سکنجبین داخل کرده بنوشند و جوارش صندل و جوارش کافور و شربت لیمرو برا عررق بیدمشرم دهنرد و      

فور در گالب سائیده بر معده ضماد کننرد و  سکنجبین سفرجل با عرق فوا که نافع است و سم و صندل و گل سرخ و قدر  کا

حار است به عالماتی که او دریابرد از شردت    سوءمزاجسعید ابن هبه اهلل گوید که چون طبیب تحقیق نماید که سوء هضم تابع 

و التهاب و عطش و هضم اغایه عسراالنهصام و سهوکت آب دهن مریض را به نوشیدن ماءالشعیر و بعد آن آب انار امر نمایرد  

بنوشد و  بارد بآبتخم خرفه و آب تمرهند  و سکنجبین زمانی کند و اگر عطش شدید باشد شربت غوره    هتبرید مزاج به شیر

اگر الهاب شدید بود قرص کافور به سکنجبین بدهد و صندل و گالب و آب سماق و آب حی العالم بر معرده طرال کنرد و غراا     

مجوسری  حار حار نمایرد و     هانار یا آب سماق بدهد و از اغایه واشرب بآبمتخا  مرغ   همزورات سازد و چون صال  یابد چوز

گوید که چون سوء استمراء با آروغ و خالی باشد آن از حرارت بود پس صاحب او را قرص و رد معمول به طباشیر با شربت انار و 
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وج به گالب است و این قرص حررارت  شربت سیب و شربت لیمو بدهند و افضل ازین سکنجبین سفرجلی و شربت حصرم ممز

هر    همعده و ضعف آنرا نافع است طباشیر صندل سفید مغز تخم کدو  شیرین و مغز تخم بادرنگ و مغز تخم خیار و لحم خرف

خرفه قرص بره وزن یرم درم    بآبرم گل ارمنی چهار درم کافور یم دانگ سائیده روز درم گل سرخ هفت درم زرشم شش د

ا به دوغ گاو بخورند و این قرص به سوء استمرا که از حرارت باشد نافع است گل سرخ زرشرم  ی هبه رب غورسازند و دو قرص 

هر واحد شش درم گل ارمنی صندل سفید هر واحد سه درم طباشیر دو درم تخم خرفه مغز تخم بادرنگ و خیار هر واحد چهرار  

رم قرص ساخته با سکنجبین سفرجلی یا شربت سیب میخروش  درم کافور نیم درم همه باریم سائیده و در آب به قدرک یم د

م رطل برسد و این قرص نیرز  ی  هدوغ گاو معمول به نعنا  و طرخون در هر روز نیم رطل بنوشند و بیفزایند تا ب ایضابخورند و 

نهرر  و زیرره در      ههر واحد دو درم گل سرخ پنج درم پودین السوس رببه دوغ بدهند صمغ عربی نشاسته کتیرا طباشیر نعنع 

و انیسون هر واحد یم درم تخم کاسنی تخم کشوت حب انبر براریس هرر واحرد سره درم عرود       الطیب سنبلسرکه تر کرده و 

خالص و سم هر واحد نیم درم همه را باریم سائیده به گالب قرص سازند هر قرص به قدر یم درم تا مثقال و ایرن سرفوف   

خشم هر واحد پنج درم کرو یا کمون هر دو در سرکه تر کرده  کشنیزرخ حب انبر باریس نافع سوء استمرا از حرارت ست گل س

هر واحد سه درم تخم خرفه مغز تخم فتا مغز تخم خیار هر واحد چهار درم طباشیر سم هر واحد دو درم عود صرف یرم درم  

در آخرر روز ایرن    ایضرا شربت سریب سراده و    باریم سائیده صبح دو درم به دوغ گاو بخورند و آخر روز دو درم به شربت انار و

شربت بدهند آب سیب میخوش آب انار آب به و هر واحد پنج رطل گالب سه رطل در دیگ سنگین انداخته باالیش نعنا  یم 

باقه صندل سفید عود صرف سم هر واحد پنج درم کوفته در صره سست بسته اندازند و به آتش مالیم بجوشانند تا نصف بماند 

جالب آرند و از آتش گرفته  بقوامبر آن شکر طبرز و مساو  هر واحد داخل کرده به آتش معتدل بپزند و کف او دور کرده  بعد و

در ظرف بدارند و به قدر حاجت بنوشند و این جوارش برا  سوء استمرا که از حرارت باشد نافع است و اسهال طبع نماید بگیرند 

 بقروام سم هر واحد یم نیم درم سقمونیا کنیم دانگ زعفران نیم دانگ باریم سائیده گل سرخ طباشیر هر واحد سه درم عود 

نبات بیامیزند و این جوارش نیز نفع دارد بگیرند گل سرخ طباشیر صندل سفید عود صرف هر واحد پنج درم مصطکی سنبل هر 

چهار درم کافور یم درم همره را باریرم    کرمانی در سرکه تر کرده و مرو خوشبو هر واحد سه درم زرشم   هواحد دو درم زیر

سائیده به حریر بیخته به رب به و قوام شکر آمیخته سه درم بخورند و این نیز نافع محرومین ست سیب شامی به اصفهانی هرر  

 خمر خوب بجوشانند تا مهرا شود و در هاون سنگین باریم بسانید و دو چند آن نبات داخل کرده به   هواحد سه رطل در سرک

آید بر آن سم و هیل و عود صرف و صندل سفید و طباشیر هر واحد پنج درم کافور دو مثقال سائیده  بقوامآتش معتدل بیزند تا 

یرا   کشنیزمطنجن به سرکه و مر  و کرویا و  مرغ و دراج و تیهو   هاندازند و آمیخته در ظرفی بدارند شربت سه درم و غاا بچ
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   هو نعنا  و اندکی کرفس باشرد و از اغایر   کشنیزدینه و دارچینی و یا تفاحیه و یا معموص به انار مع نعنع و طرخون و پو بآب

مسخنه اجتناب نمایند و سفرجل و تفا  و انار میخوش و مانند آن امتصاص کنند و از شراب و حمام احتراز نماینرد و برر معرده    

گوید که اگر سبب سوء هضرم و فسراد او    ترویح االروا صاحب حار معده گشت ضماد سازند و  سوءمزاجکه در عالج    هاضمد

حار ساذج باشد رب انار و رب ریباس و رب سیب و رب ترنج و لیمو و هرچه از این ها به هم رسد به گالب بنوشرند و   سوءمزاج

گرل سررخ    مرغ خورند و این سرفوف نرافع اسرت      هلحوم بچبزیر باج    هیا سکنجبین سفرجلی و گالب بیاشامند و غاا مزور

خشم هریم پنج درم کرد یا کمون هر دو در سرکه تر کرده هریم سه درم طباشیر نصف درم مغز تخم خیرارین سره    کشنیز

عالجش به تدبیر  که در عالج امراض معده بارده گاشت باید  برودت باشد اگر ازدرم کوفته بیخته هر روز پنج درم بخورند و 

ی که نانخواه و زیره سیاه هریم هفت ماشره قرنفرل سره    بآبو باشد قرص درد سه ماشه اول قی کنانند اگر مرض ن ایضاکرد و 

ماشه جوشانیده میبه سه توله آمیخته باشند بدهند و اگر مرض مزمن بود اول قی کنانیده تنقیه معده و بدن بره حسرب صربر و    

ربت افسنتین و عرق عود و پودینه دهند و ایارج کنند و بنابر تقویت جوارش کمونی و فالفلی و مصطکی مرکب علو  خان با ش

   ههیل هریم یم ماشه در اطریفل صغیر یم توله سرشته برا شریر     هاین دوا به غایت نافع است مصطکی دو ماشه عود دان

بادیان نه ماشه و انیسون چهار ماشه و االیچی کالن چهار عدد در عرق دارچینی علرو  خران تولره و گرالب ده تولره شرربت       

ن مرکب دو توله دهند و غاا عصافیر و مرغ پنان خشکار بدهند و به قول ابوالحسن اگر سوء استمرار و فسراد برالغ مرزاج    افسنتی

بارد باشد و با قلت عطش و بقا  کیفیت ماکول بحال خود بود باید که حلنجبرین دهنرد و آبری کره در آن عرود و گرل سررخ        

مررغ بریران      هقدر  از جوارش کمونی یا جوارش عود بدهنرد و غراا چروز    جوشانیده باشند بنوشانند و اگر برودت مفرط باشد

برارد   سروءمزاج گوید که هرگاه سروء اسرتمرار از    صاحب کاملمرز نجوش طال سازند  بآبخورانند و شراب بیاشامند و معده را 

جوارش غیر و جوارش فالفلی عارض گردد جوارش کمون و جوارش فندا ویقون و جوارش عود دهند و اگر از این فائده نشود به 

یقون دهند و قرص درد بره گلقنرد عسرلی بدهنرد و اگرر      وعالج کنند و ماءاالصول به قدر  امروسیا و سجر بنیا یا معجون بندا

رودیطوس بشراوریطوس و ماننرد آن از معجونرات    مثبارد قو  باشد و ماءالمسم حلو و تریاق کبیر به مقدار حاجت و  سوءمزاج

م شبانروز تر کرده ده درم انیسون تخم کرفس نعنا  خشرم  ی هکرمانی در سرک   هش نافع برو معده است زیردهند و این جوا

سباسه جوزبوا هر واحد چهار درم فلفل دار فلفل زنجبیرل  ش درم مصطکی سنبل قرنفل قاقله بمرماحوز فودنج جبلی هر واحد ش

عسل کف گرفته بسرشند و این جوارش عود نافع برر و معرده و    هر واحد پنج درم عود سم هر واحد سه درم باریم سائیده به

مصطکی قرنفل جوزبوا به سباسه هر واحد دو درم انیسون تخم کرفس هر واحد یم نیم درم عرود   الطیب سنبلضعف آن است 

ارش تفا  صرف سم هر واحد سه درم همه را باریم سائیده به عسل کف گرفته بسرشند شربت از دو درم تا سه درم و این جو
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باردست بگیرند سیب منقی از تخم دو رطل و در شراب بریحانی یم شابنه روز بخیسانند و به آتش معتردل     هنافع ضعف معد

آرند و بر آن عود خام قرنفل جوزبوا زعفران هر واحد یم  بقوامبجوشانند تا مهرا شود باریم سائیده و مثل او عسل داخل کرده 

بخورند و این سفوف نافع آن و جشا  حرامض   یکمثقالم دانگ همه را باریم سائیده اندازند و درم زنجبیل و دو رم مشم ی

است بگیرند سنبل مصطکی قاقله سعد هر واحد دو درم عود بند  سم هر واحد سه درم انیسون تخم کرفس جوزبوامر و طیب 

د یا مبیبه ممسم یرا بره شرراب ریحرانی ده درم     تا دو درم به شربت عو یکمثقالگل سرخ هر واحد چهار درم باریم سائیده از 

کرمانی نعنا  خشم    ههر واحد یم درم سعد زیر بادرنجبویهبخورند و این سفوف همین نفع وارد مصطکی سنبل  بآبممزوج 

ه درم باریم سائیده دو درم به شرراب ریحرانی یرا میبر     یکنیمانیسون هر واحد دو درم هلیله آمله هر واحد سه درم عود هند  

شربت عودست بگیرند گالب دو رطل و در دیگ سنگین پاک انداخته عرود هنرد  و سرم هرر        هخوشبو بخورند و این نسخ

کتان خفیف سست بسته به آتش معتدل    هواحد پنج درم سنبل قرنفل جوزبوا مصطکی هر واحد دو درم جریش کوفته در پارچ

آرنرد و کرف    بقروام آرند و نبات کوفته دو رطل بر آن انداخته بره آترش مالیرم    بپزند تا ثلث بر دو و پارچه را نیکو مالیده بیرون 

بردارند و به قدر یم دانگ مشم در آن حل کرده از آتش گرفته صاف کرده در ظرفی بدارند و استعمال کنند و این شربت نافع 

طرل شرراب ریحرانی یرم رطرل      سوء استمرا  عارفعی از برودت است بگیرند آب به خوشبو و آب سیب شامی هر واحرد دو ر 

خمر یم رطل همه را در آتش معتدل بپزند تا ثلث بماند صاف نموده زنجبیل مصطکی فلفل هر واحد سه درم زعفران    هسرک

یم درم مشم نیم درم باریم سائیده بر آن اندازند و خوب بمالند و در ظرف برداشته وقت حاجت اسرتعمال نماینرد و ایرن دوا    

فع فلفل سفید دو درم گل سرخ یم درم تخم شبت کمون هر واحد نیم درم باریم سائیده از نیم درم ترا  برا  جشا  حامض نا

نیم مثقال به شراب ریحانی خورند و از آنچه نفع می کند در آروغ ترش جوارش فالفلی است و بالجمله تدبیر کسی که آنرا غاا 

کرد و غاا  او سهل االنهضام مثل نان خشکار صراف و لحروم   بارد هضم نشود به تدبیر مسخن مجفف باید  سوءمزاجبه سبب 

مرغ معمول به سرکه و کرویا و فلفرل و مرر  و دارچینری و شرراب        هطیور بر  و جبلی مثل تیمود دراج و کبم بازو  چوز

   هاغایر  ریحانی و شکر طبر زود مویز منقی باشد و گاه گاهی جوارش شکر تنقل نمایند و عود رطب و مصرطکی نجاینرد و از  

ی که در بآبگرم استعمال نمایند و تکمید معده  بآبعسراالنهضام و بار و مزاج احتراز کنند و ریاضت قبل غاا بعد از آن استحمام 

برار و   سوءمزاجکه در عالج    هجبلی و بر نجاسف و شیح پخته باشند بر نهار کنند و با ضمد   هآن مرز بخوش و تمام و پودین

آنها ترش گردد اگر حموضت اندک عارضی باشد به    همی فرماید کسانی که طعام در معد شیخ اد سازند ومعده مسطور شد ضم

قبل طعام نفع یابند و کالم سفوف مصطکی و اگر قو  باشرد از آنچره آنررا     بآبخشم  کشنیزمکیدن سیب شیرین و خوردن 

و جوارش خبث الحدید و گاهی نفع می یابند به گلقنرد   نفع بلیغ نماید فقا  اذخرمع کردیاست و همچنین جمیع جوارشات حاره



662 

 

در آب گرم تر کرده و چون به هنگام خواب این دوا بخورند نافع آید فلفل زیره تخم شبت هر واحد یم جزو گل سرخ دو جرزو  

نمایند بعد خوردن  نیمگرم یا به شراب ممزوج بخورند و اگر حاجت به قو  تر از این افتد قی استعمال بآبکوفته بیخته نیم درم 

پنیر  و حامض و حریف مثل فقا  و ساعتی بر آن صبر نمروده بره سرکنجبین عسرلی مسرخن و آب تررب و ماننرد آن مثرل         

کبیر و با طریفل عالج نمایند و اکثر درین احتیاج به قی نمی افتد وقتری کره    ردماءالعسل و غیره قی کنند بعد از آن به قرص و

آن طعام ترش گردد چون طعام در تابستان ترش شرود آن فاسرد ترر اسرت و بررا          هو بواسط سبب آن برودت بالماده باشد

صاحب آن واجب است که ثرید و شوربا ترک نماید و بنا شقات و قالیا و مطبیخات و لحم سرخ غااسرازند و واجرب اسرت کره     

و ه بلغمی در قول مضنف کامل مسطور شد مفید ترشی طعام و معده در عالج امراض معد   همزاج آنها نمایند فقط و یم نسخ

رطب باشد باید کرد کماذکر و صاحب مغنی گویرد کره اگرر     سوءمزاجباشد عالجش به عالج امراض معده که از  اگر از رطوبت

رطبه است عالجرش بره      هیابسه و نفرست از اغای   هرطب سبب سوء استمرادف هضم بود  وعایتش انتفا  به اغای سوءمزاج

ا بس گاشرت  ی هباشد هرچه در عالج امراض معد یبوست کبوتر بخورانند و اگر از   هسکنجبین نمایند و گنجشم و بچگلقند و 

مرغ و    هبعمل آرند و هم او گوید که عالمتش انتفا  به اغایه رطبه است و عالجش به ماءالشعیر مع روغن بادام نمایند و چوز

ل همام امر کنند و به قول ابومنصور اگر در اینجا نحافت باشد شریر و ماءالشرعیر   لحوم مطبوخ به شوربا خورانند و بدعت و دخو

بنوشانند و غاا به قول رطب مثل کاهو و خیار و کدو و خباز  و لحوم جد  و ماهی کوچم سازند و آبزن هر روز قبرل غراا و   

شدید باشد مثل عالج دق معالجه نمایند و اگر بعد آن استعمال کنند و شراب رقیق به مزاج کثیر سایشامند و اگر التهاب و یبس 

بعد تنقیه اطریفل صغیر در سکنجبین لیسیده  ایضاباشد آنچه در عالج امراض صفراو  معده گاشت بکار برند و  صفرا   هماداز 

توله است و برا  سوء هضم باحمی سکنجبین گلقند هر واحد یم نیم  دهندباالیش زرشم آلو بخارا شربت تمرهند  دادن سو

م یم توله سرنکنجبین لیمرونی دو   ی هسرشته گالب چهار توله عرق بادیان پنج توله نافع و شربت انارین منعنع سکنجبین ساد

توله گالب ده توله عرق کاسنی چهار توله در صفرا  غالب مفید و درصورت بلغم با صفرا بادیان سوده چهار ماشه به سکنجبین 

ه بخورند و مربا  تمرهند  دو توله در گالب مالیده صاف کرده بنوشند اقوال حکما ابومنصور دو توله گلقند یم نیم توله سرشت

معده به قی از آب گرم و ماءالشعیر به سکنجبین کنند بعد از آن به طبریخ هلیلره و شراهتره و افسرنتین و        هگوید که اوالً تنقی

مفتح مقو  قوت دافعه بر دفع فضول است و به زور قی نکنند کره  خوشبو ملطف اخالط    هایارج نمایند بهر آنکه در ایارج ادوی

آن جاب صفرا بسو  معده کند و معده کسب حرارت مفرط از تکلیف قی نماید پس مرض زیاده گردد و جالینوس درین نو  امر 

و بعد تنقیه سکنجبین  باب اغسنتین می کند و گوید که این معده را بر دفع فضول قو  می نماید و تقویت معده به گلقند کنند

سفرجلی دهند و یا سفوفی که در آن گل سرخ ده درم است و در عالج ضعف هضم در قول مسیحی گاشت بدهنرد و امرر بره    
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خواب و راحت و ترک تعب و ریاضت کنند و غاا سهل الهضم و جامع قبض و حموضت باشد مثل حصر و دیباسیه و تفاحیره و  

شد تغلیظ اغایه و میل آن به برودت حتی که مثل لحم بقر مخلل نمایند و بارد رقیرق نسرازند   هالم بار دو قریص و مانند آن با

آنها به سرعت فاسد می گردد و صاحب صفرا قبل از طعام قی نماید و هم او می نویسد کسری کره سربب       هکه رقیق در معد

عادت قی قبل از طعام چنرد روز نمایرد و اگرر    فساد هضم اوانصباب صفرا از مجرا  ماکور واقع در ندرت باشد واجب است که 

فائده شود آن عادت را قطع کند تا معده را ضعیف نکند و باید که به مدتی ربوب مقو  معده را د  خلط منصب بسو  آن تناول 

قبل طعام بر منصب به طرف آن نماید بعد از آن ادوار قی    هنمایند و دو درم تضمید معده کنند بدانچه تقویت معده بر دفع ماد

ا منصرب بسرو  آن از عضرو    ی هگوید که هرگاه سوء استمرا از خلط رو  متولد در قعر معدعباس  ابنقیاس ماکور مقرر سازند 

معده مائل با  قعر   هدیگر عارض شود باید که در آن استفراغ بدو  مسهل آن خلط استعمال نمایند و این بهر آن است که ماد

صیف و هوا گرم باشرد     هاستفراغ آن از موضعی نمایند که مائل تر بسو  آن بود مگر آنکه زمانمنصل می باشد پس باید که 

که در آن هنگام استعمال قی باید کرد زیرا که خلط درین وقت طافی بر سر معده می باشد و اگر امر چنین باشد نظر کنند اگرر  

و کاعی و آلو بخارا ورد  دستو شاهتره گل سرخ و بنفشه و بادا آن خلط صفراو  باشد باید که در آن مطبوخی که هلیله و هلیله

منقی و تمرهند  و مانند آن در آن داخل باشد مقو  به صبر و سقمونیا استعمال کنند و اگر نوشیدن این مطبروخ سرهل    مویز

سائیده و ایرارج فقیررا یرم    زرد سه درم باریم    هنبود شربت ورو مکرر با سنجبین و آب برف استعمال نمایند و یا بگیرند هلیل

زرد غائقون هر واحد یم درم صبر    هدرم سقمونیا نیم دانگ و در جالب با شربت بنفشه سرشته بدهند و یا این حب دهند هلیل

ایرن   ایضرا سقوطر  نیم درم انیسون یم نیم دانگ سقمونیا ثمن درم باریم سائیده حبها سازند و این یم شربت تام اسرت و  

مقشر کوفته هر واحد  السوس اصلمعده از خلط صفراو  بدهند گل سرخ هفت درم افسنتین رومی سنا  مکی  نقو  صبر منقی

هر واحد چهار درم آلو بخارا بست عدد مویز  ثپنج درم شاهتره پوست هلیله زرد کوفته هر واحد ده درم تخم کاسنی تخم کشو

ا چینی کرده روزانه در آفتاب و به شب در موضع گرم نهند ی همنقی بیست درم در چهار رطل آب خوب جوشانیده در ظرف آبگین

صبر سقوطر  و یم درم روغن بادام شیرین بنوشند و چون از استعمال ایرن   یکمثقالو بعد سه روز هر روز چهار اوقیه از آن با 

و شربت غوره و مانند آن ا شربت انار ی  هسفرجلی ساد سکنجبینمع  شیرخلط صفراو  پاک شد قرص درد معمول به طبامعده از 

ابرن  حار معده از ادویه و اغایه ماکور شد باید کرد  سوءمزاجاستعمال کنند و بالجمله تدبیر علیل بعد استفراغ به تدبیر  که در 

ا سفرجلی و گالب هر واحرد ده درم یرا   ی  هحار باشد هر صبا  سکنجبین ساد   هحار مع ما سوءمزاجگوید که اگر سببش  الیاس

سیب ده درم به طباشیر ربع درم بدهند و غاا مزوره زرشم یا ریباس یا مضیره بلحوم ماکیان خورانند و این قرص نرافع  شربت 

تخم خرفره اقرراص    بآباست زرشم شش درم گل ارمنی طباشیر صندل مقاصر  تخم خرفه هر واحد چهار درم کوفته بیخته 
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ن حل کرده بنوشند ابوالحسن می نویسد که چون فساد طعام از انصباب سازند و در دوغ گاو یا سکنجبی یکمثقالسر واجد توزن 

مواد رو  در معده باشد آن عظیم است و از اکثر اطبا در معالجه این نو  خطا واقع می شود زیرا که استفرا  بردن مری کننرد و    

ه و قوا  آن از انصباب فضرول  غرض ایشان در آن تنقیه از اخالط منصب بسو  معده می باشد و رعایت نمی کنند که آیا معد

ا نه بهر آنکه معده از انصباب مواد رو  بسو  آن خیلی ضعیف می گردد و همچنرین سرایر اعضرا    ی هریه بسو  آن ضعیف شد

عضو  مررده و  بر ضعیف می شوند و قوت او از جریان خلط غریب بر آن ضعف می پایرد چنانچه بقراط گفته که سیالن خون 

ل کرد و بر نوشانیدن دوا  مسهل اقدام نمود مریض را از تفقد امر معده و قوا  آن تساه هرگاه طبیب هالک می کند آنرا پس

و عالجش این است مرده و هالک می کند آنرا پس هرگاه طبیب از تفقد امر  دول مول گردذبهالک کند و حالش از آن بسو  

ود مریض را هالک کند و حالش از آن بسو  ذبول مول گردد معده و قوا  آن تساهل کرد و بر نوشانیدن دوا  مسهل اقدام نم

و عالجش این است که حل طبیعت ننماید و بر وزن سی درم از طعام مع صدر تیهو اقتصار کنند و تزکیه معده به مقویات آن از 

از آن مرزاج نماینرد ترا     اشیا  معطره نمایند و نظر کنند که آیا مزاج او متغیر بسو  کیفیتی از کیفیات شده است پس تعدیل او

اندک تو  غاا سازند و به این تدبیر به تدریج عمل نماینرد ترا آن      هبسو  حال اعتدال خاص او رجو  کند بعد از آن به اغای

او قو  گردد و قوت آن عود کند بعد از آن نظر نمایند بسو  خلطی که منصب به معده شده کره آن کردام نرو  از       هکه معد

آلو بخارا سری     هزرد پانزده درم هلیل   هاگر خلط منصب صفراو  باشد استفراغ او به این مطبوخ نمایند هلیلاخالط است پس 

خشم کف بنفشه پنج درم گل سرخ پنج درم ترنجبین بست درم همره   کشنیزعدد تمر هند  منقی پنجاه درم عناب کف کبیر 

در آن مالیده براز   خیارشنبرکند بعده صاف کرده بست درم فلوس  م رطل و ربع آن رجو ی هرا در چهار رطل آب بجوشانند تا ب

و از  بقروه صاف نمایند و سه طسوج سقمونیا  مشو  و دو دانگ افسنتین کوفته بیخته بر آن پاشیده نیمگرم بنوشند اگر صالح 

مولرد     هآن و از اغایر  اعراض مانع آن نباشد و اگر ضعیف القوه باشد کم و زیاده درین مطبوخ نمایند به حسب ضعف و قروت 

او مریا حامض نمایند اگر به آن ایاا نیابد پس به این تدبیر اخالط صفراو  استیصال یابنرد و     هصفرا اجتناب کنند و اکثر اغای

عالجش نیرز همران    اگر از بلغم باشدنوشانیدن آن نمایند و    هاگر احتیاج به معاودت این شربت افتد و قوت متحمل باشد اعاد

که در عالج امراض معده بلغمی مسطر شد و به قول ابومنصور اول تنقیه به قی نمایند بعد خروردن تررب و نوشریدن آب     است

عنصلی بعد از آن ایارج و حب صبر و مصطکی دهند و باقی مع نیمگرم که در آن شب و نمم و پودینه پخته باشند سکنجبین 

مسطور شد و در مزمن جوارش فالفلی و فنداویقن و سفرجلی نیرز   عالج همان است که در عالج ضعف هضم در قول مسیحی

سفید نوشته و گفته که شراب افسنتین درینجا عظیم النفع است بعد از آن تقویت معده با طریفل صغیر مع مصطکی و عود کنند 

د و ایرن دوا افضرل از   و اگر درینجا خلفه باشد جوارش خوز  و آب معدن حدید و آبی که در ظرف آهن جوشانیده باشند بدهنر 
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سه درم مصطکی یم درم سرعد دو درم کوفتره    االس حبخوز  است انار دانه ده درم طراثیث سه درم سم قاقله هریم درم 

هریرم پرانزده درم    االس حرب بریان    هبیخته دو درم به رب به بدهند و اگر باد  ریا  و قراقر باشد این جوارش دهند انار دان

مصطکی هریم نیم درم قرط چهار درم کوفته بیخته شربتی سه درم  سیاه مدبر به سرکه طرشیت مقل   هلزیره زیرصب اتسعد 

د باید که ادویه مسهل بلغرم مثرل   گوید که اگر خلط بلغمی در تجویف معده مصبوب باش صاحب کاملیبه مص یا فبه شراب ع

ل نمایند و درصورت شدت غلط خلط و لزوجرت آن  و حب قوقا یا و حب اصطمخیقون و ایارج مخمر به عسل استعماحب ایارج 

دهند پس    هماکور   همسهل   هادویر و اندک ایارج فیقرا بدهند در بعداز آن به هر تطیف و نضج ماءاالصول به روغن بید انجی

غیرره   ی کره در آن انیسرون و تخرم کررفس و مصرطکی و سرنبل و      برآب از ان ایارجات کبار مثل ایارج لوغاذ یا ایارج جالینوس 

جوشانیده باشند بخورانند و بعد تنقیه قرص گل یم درم مصطکی و عود باریم سائیده هرکدام یم دانگ در گلقند شکر  یرا  

عسلی سرشته بدهند و پس از آن گالبی که در آن انیسون و تخم کرفس و نانخواه جوشانیده باشرند بنوشرانند و هلیلره کرابلی     

زیت مغول و زیره و خولنجان و دارچینی و دراج و تیهو مطبخن خوراننرد و ماءاالصرول   مربی به عسل دهند و غاا نخود آب به 

سیاه هر    هکه درینجا بکار آید اینست پوست بیخ کرفس پوست بیخ بادیان هر واحد هفت درم تخم کرفس انیسون نانخواه زیر

م مویز منقری بسرت درم همره را در چهرار     قاقله سلیخه اسارون حب بلسان هر واحد دو در الطیب سنبلواحد سه درم مصطکی 

رطل آب بجوشانند تا یم رطل بماند صاف نموده هر روز چهار اوقیه با یم درم ایارج فیقرا و یم درم روغن بید انجیر بدهند و 

 اگر خلط بلغمی متشرب در طبقات معده باشد باید که ایارج مخمر به عسل و حب صبر حب ذهب و حب افادیه و این نقو  صبر

واحد و اسارون حب  الطیب سنبلدهند بیخ کرفس و بادیان هر واحد ده درم افسنتین رومی گل سرخ هر واحد پنج درم مصطکی 

بلسان هر واحد سه درم سلیخه عود بلسان هر واحد چهار درم مویز منقی سی درم در چهار رطل آب بجوشانند تا به نصف رسد 

صبر سقوطر  از سه روز تا پرنج روز بدهنرد بعرد از آن دو سره روز      یکمثقالاوقیه با سه روز در آفتاب بدارند پس هر روز چهار 

راحت دهند و بعد از آن گلقند عسلی هفت درم قرص گل یم درم بدهند بعده اگر از این تدبیر حاجت برآید و معده پاک گرردد  

جالینوس این قرص عجیب النفع است در ممسم دهند که به قول    هفبها واال قرص کوکب نیم مثقال به شربت عسل یا میب

تسکین اوجا  معده از رطوبت و جشا  حامض و مغص و دوار حادث به سبب معده و این حسرب ایرارج منقری معرده و سرر از      

زرد هرر واحرد یرم درم       هکابلی هلیل   هرطوبت ست ایارج فیقرا یم نیم درم تربد موصف یم درم غایقون چهار دانگ هلیل

کرفس حب ساخته در سایه خشم نمایند شربت زد و درم  بآبنفطی هر واحد نیم درم همه را باریم سائیده شحم حنظل نمم 

زرد و کابی و نمم نفطی هر واحد یم    هدیگر وزن ایارج فیقراو تربد سفید هریم دو درم هلیل   هو نیم تا سه درم و در نسخ

درم عوض غاریقون است در آب مقل محلول حب بسرته دو درم و  درم و شحم حنظل چهار دانگ و سقمونیا ثلث درم مقل نیم 
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درم غاریقون یم درم هلیله کابلی و زرد هر واحد سه درم صبر  یکنیمنیم بدهند و این حب نیز نافع این و منقی معده است تربد 

ه درم و این حب منقی حب سازند خوراک دو نیم درم تا س بآبسقوطر  نیم درم نمم هند  انیسون هر واحد دو دانگ سائیده 

زرد هر واحد یم درم تخم کرفس انیسون مصطکی زعفران هر واحد ثمن درم سکنجبین    همعده و مسخن آن است صبر هلیل

حرمل هر واحد ربع درم شحم حنظل نیم ورم باریم سائیده حب سازند خوراک بدستور و جوارشات مسهله نافع اخرالط بلغمری   

وارش مسحقونیا و جوارش سفرجلی مسهل و جوارش تفا  مسهل است و این جوارش اسرهال  معده مثل جوارش شهریاران و ج

عنبرر   یکمثقالجوز بواقرنفل مصطکی عود هند  کبابه زعفران هر واحد  قاقلهبلغم و رطوبت و تقویت معده نماید بگیرند قرفه 

ده مثقال همه را باریم سائیده  شکر طبرزد قال سقمونیا چهار مثقالمشم هر واحد نیم مثقال تربد سفید مجوف مقشر بست مث

و عنبر در قدر  روغن به لسان گداخته به ادویه لت کره به عسل کف گرفته بسرشند شربت از چهار درم تا پنج درم السیما اگر 

غرن  در معده مالست از کثرت بلغم و لزوجت آن باشد و چون از فنجنوش مسم دو مثقال به شراب ریحانی که بر آن قدر  رو

صاحب حاو  بادام شیرین چکانیده باشند بخورند و کااک طیخ فنجنوش این را منفعت بین نماید ولیکن غاا بر آن شوربا دهند 

معده به قی از آب گرم و عسل    هرویه باشد عالجش تنقی   هبارد از اخالط بارد سوءمزاجکه اگر سبب سوء هضم  صغیر گوید

از انیسون یا بادیان و مصطکی و عود هرچه به هم رسد سره درم و گلقنرد عسرلی ده     و ترب و کنکر ز دست و هر صبح جالب

م درم و صربح بخورنرد و   ی هالمسم حلو و مروکمونی نافع بود و یا بگیرند تریاق اربعءشانند و اگر برودت قو  باشد دوادرم بنو

ند و یا این جوارش عود بدهند کره بسریار نرافع اسرت     راج یا تیهو متوبل مبرز تناول نمایخود از لحوم ماکیان یا دن   هغاا مزور

بسباسه هر واحد دو درم انیسون تخم کرفس هر واحد یم نیم درم عود هنرد  چهرار درم    مصطکی قرنفل جوزبوا الطیب سنبل

کابلی منقو  در شراب چهار درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته بسرشند شربت یم نیم درم طبرر  گویرد کره اگرر        ههلیل

خلط رطوبی منصب بسو  معده باشد نظر کنند که او متولد در معده است یا منصب از راس بسو  آن پس اگر متولد در معرده  

باشد نظر نمایند که در قعر معده است یا در فم آن اگر در قعر معده بود و مرزاج احتمرال کنرد اسرتفراغ بره مطبروخ افتیمرون و        

ی شور و خردل مضروب و مانند آن نمایند و چون قعر معده نقی گردد تقویت آن به یارج و قی به ترب و ماهااطریض مقو  با 

یه هر واحد پنج اشیا  خوشبو مقو  مثل سنبل و مصطکی و این جوارش نمایند پوست ترنج پوست بیرون پسته برگ بادرنجبو

م زعفرران یرم درم و ثلرث همره را     فر هر واحد دو درم مصطکی پنج درم آمله هلیله سیاه هر واحرد ده در درم نارمشم طالیس

سائیده در عسل صاف بسرشند و بر شکم پر  چند روز استعمال نمایند و هرگاه قوت معده ظاهر شود و هضم جید گردد بسو  

قو  استعمال ننمایند و بر حلنجبین    هآن ادوی   هغاا  مهودرو کنند به تدریج و احتیاط و اگر رطوبت در فم معده باشد در ازال

آب گرم و گالب مسخن اقتصاردر زند و غرغره به عاقر قرحا و مر  نبطی و مسواک و تهیج مر  در اوقات نمایند و اگر این و 
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ترب جوشانیده و سکنجبین یم دود فوتی کنند و اگر این مع اصال  غاا کفایت نکند تضمید فم معده به این  بآبکفایت نکند 

سرط  م بر صبر واحد یم درم همه را سائیده قیروطی به روغن ناردین یرا روغرن ق  ضماد نمایند سنبل مصطکی هر واحد نیم در

بمیئت معده تراشیده طال کرده بر نهار ضماد کنند و هنگام تناول طعام جدا نمایند    هبر پارچ ساخته بیامیزند تا یم ذات گرد و

ز سر منحدر شود بسو  مزاج دماغ نظرر کننرد   و برین تدبیر عمل کنند تا آنکه هضم مستو  و معده قو  گردد و اگر رطوبت ا

اگر مزاج دماغ بیشتر از قدر واجب رطب باشد و چندان قو  بود که استفراغ در آن ممکن باشد و زمان نیز موافق بود استفراغ او 

   هبرا طعمر   آن   هبه حب صبر و حب ایارج نمایند و بعد هر استفراغ و شربت این تا پنج روز قصد تقویت معده نماینرد و ثنقیر  

منقی معده و مقطع رطوبت کنند بعد از آن تعطیر و تقویت آن نمایند و به کثرت جریان اخالط بسو  معده آنرا متعب نسرازند و  

هضرم در امرن نباشرد     ا بطالن اشتها و سوءی  هشربت ثانی بعد تقویت معده و جودت هضم تناول نمایند واال از حدوث وجع معد

خشن دلم خفیف نمایند و    هاطبا از آن غفلت می کنند و چون روبار تنقیه نمودند سراسر روز به پارچاین از آن جمله است که 

قصد راس نیم کنند و امر به دخول حمام و ریختن آب گرم بر سر و استنشار دائم و ابکناب بر آب خشایش مغلی مثل بابونه و 

آن نمایند و چون انصباب رطوبت بسو  معده منقطع گردد و بقا  اکلیل الملم  قیصوم و بنفشه و سبوس گندم و نمم و مانند 

حفظ دماغ بر صحت او متیفن شد و وام اسخان او و افراط در حرارت او ننمایند و این موضعی است که طبیب تامل نیم نمایرد  

او نمی نماینرد و مرریض را در    حاره تکثیر می کنند و اعتبار مزاج اصلی   هزیرا که جهال اطبا بر دماغ در مثل این حال به ادوی

صدا  مفرط و تکدر حواس می اندازند و اگر مزاج دماغ حار رطب باشد و صحت او در آن بود غیر آنهم رطوبت کثرت یابد یرا  

حرارت زیاده گردد و رطوبت بسو  معده نزول نماید به سبب کثرت خود و یا حرارت مرقق و سیل آن عالجش فصرد قیفرال و   

ولم قدمین و مراعات قوت مریض بعد از آن است پس اگر استفراغ ممکن بود استفراغ بحبی نمایند که جامع حجامت ساقین و 

تا وقتی که رطوبت متعفن گردد سهل العالج است و رطوبت در سر به  سوءمزاجاستفراغ بدن و سر باشد مثل حب قوقا یا و این 

که خون در بدن زیاده گردد و ادعیه را ممتلی سازد پس همه رطوبات حالتی که مزاج او حار رطب باشد کثرت نمی پایرد مگر آن

باین دم گردند و باید که دریرن   بسو  راس می رسد و آن رطوباتی است که اگر عروق خالی یا محتاج بسو  خون باشند مملو

اختیرار   بقرراط  ع کننرد و غلیظ و شرب شراب من   هبس و معتدل باشند و از خوردن شب و اغایبارد یا   هحالت غاا  اوا طعم

کرده که تبرید راس ننمایند و تخویف نموده که چون تبرید سر کنند عضل منعصر گردد و نوبت به اعصراب رسرد و اسرترخا و    

حکایت کرده که دیدم انسانی را که اشتها  طعام کثیر نداشت بلکه چون طعام حاضر می کردند از آن  جالینوستشنج پیدا کند 

نمودند غثیان و تهو  و نفخ او را عارض می شد و به اخراج ماکول راحت مری یافرت و آنچره در     یر تکلف منفرت می کرد و اگ

رافت باشد میالن مری داشرت پرس    حکه در آن حدت و    هاو افسد می شد اکثر به حموضت فساد  پایرفت و با طعم   همعد
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قی از سکنجبین در آب ترب نمودم و در همان روز شرفا یافرت    او بلغم بسیار لزج جمع شده و او را امر به   هدانستم که در معد

در شر  اسباب نوشته که مرا اتفاق عالج این مرض افتاد بعد از آن که مزمن شرده برود و مرریض چرون      حکیم عابد سرهند 

به آواز بد شبیه طعام می خورد کرب شدید عارض می شد هر که او را می دید بر آن رحم می کرد بعد از آن آروغ بسیار متواتر 

به آواز شتر می آمد و اکثر تا سه ساعت این حال می ماند بعده چون آروغ منقطع می شد از دهن او لعاب بسیار که از آن ظروف 

پر می گردید سائل می شد و همین طور بر آن روز و شب می گاشت و امر او بابول مرول شرده برود و جلرد او بره اسرتخوان       

مرغ و گراهی     هشا قدر  استراحت می یافت و احتمال غاا نمی کرد مگر چند مثقال از شوربا  چوزچسبیده بود و از قی و ج

آن نیز هضم نمی شد و اطبا در عالج او رجم بالغیب به شم و ریب می کردند پس به من رجو  کرد و استخاره به خدا نمودم و 

اول روز التزام به حسب جدوار مختر  حکیم عمادالدین محمود باب معالجه بر من مفتو  گشت و ابتدا به عالج نزله کردم و در 

به ماءاللحم برا  منع نوازل و قبض شکم از تلیین و صرف عادت قی نمودم بعد از آن دواءالمسم قبرل طعرام روز خورانیردم و    

دین هر روز بررا   سفوف هاضم بعد گاشتن ربع از روز بر آن بعده شراب چوب چینی قبل غاا  شب دادم و لزوم ضماد عمادال

 کشرنیز ابن بیطرار گرل سررخ طباشریر        هدواءالمسم به نسخ صفت تقویت هاضمه کردم و بعد روز سوم صحت او ظاهر شد

سیب ترش و آب انار  بآبمکدیم جزو در نبات سقید به قوم  جندبیدسترخشم هر واحد یم جزو مروارید خر و نیم جزء مشم 

اب چوب چینی پوست بیخ کنار دشتی چهل رطل پوست بیخ گز آمله منقری هریرم   شر نمایند صفتترش بسرشند و استعمال 

صندل سفید زربنا و پوست  االس حبسر پهلو کازرد چوب  الثعلب عنبهشت رطل پوست بیخ سند کاهولی چوب چینی افتیمون 

خولنجران پوسرت    بانگاوزسیاه دو رطل اسطوخودوس گل سرخ    ههریم چهار رطل هلیل الطیب سنبلبیخ مند  برگ بانسه 

بیرون پسته هریم دو رطل خبث الحدید چهارده رطل و آن هرچند کهنه باشد بهتر خصیه الثعلب یم رطل ابریشم خام یم و 

قند سیاه هشتاد عدد    هصغار دارچینی هریم نصف رطل گول   هنیم رطل جوز بوازعفران هریم سیزده درم صندل سرخ قاقل

اعلی هفت درم به آتش سرخ کرده هفت بار در چهار صد درم    هدن جوش عرق کشند بعده نقرعلی الرسم دفن کنند و بعد آم

ازین عرق سرد نمایند پس طال پنج درم هفت بار پس فوالد چهل درم در آن نه بار سرد کنند و در شیشه نهاده قبرل از خرواب   

کابلی سه درم عود مصطکی هر واحرد     هآن هلیل استعمال نمایند و طریق استعمالش این است که سی درم از آن بگیرند و در

تررش سری درم دار فلفرل فلفلویره        هسفوف هاضم انار دان صفتم بار بنوشند ی هیم درم یم شبانه روز تر کرده صاف نمود

ر ضعا   هسفید زنجبیل بی ریشه هریم چهار درم طباشیر دارچینی ساذج هند  قاقل   هسیاه زیر   هخشم زیر کشنیزنانخواه 

مراءاللحم   صرفت قبل طعام به سه ساعت بخورند  بآبزعفران هریم پنج ماشه کوفته بیخته شکر سی درم اضافه کرده دو درم 

هریرم دو ماشره دارچینری     گاوزبران خشرم   کشرنیز مرغ را ذبح نموده شکم اوصاف کرده به ایرن توابرل پرر نماینرد        هچوز



669 

 

هریم نیم ماشه مشم دو حبه عنبر یم حبره گرالب آب خرالف    خیربوامصطکی صندل سفید هریم ماشه قرنفل عود هند  

هریم بست و چهار درم بر چوب ها  موضو  در قعر قر  محدب بسو  فوق بنهنرد و برر آن انبیرق وصرل کررده برر آترش        

ار نرمگااشته بچکانند و چون منقطع شود بردارند و قبل طعام بیاشامند که آن در حفظ رطوبت غریز  به غایت نافع و حافظ حر 

سداو  برود اسرهال او بطبریخ       هبه قول مصنف کامل هرگاه خلط محتقن در معد اگر از سودا باشدغریز  مولد اروا  است و 

افتیمون وجب آن و نقو  صبر منقی سودا نموده و دواء المسم حلو و معجون مفر  و شربت افسنتین و میسوسن و مربا  هلیله 

معتدل محمودالکیموس سهل االنهضام خورانند    هکوهی و هر  بدهند و اغای   هپودین و نعنا  و بادرنجبویهاستعمال کنند و 

و نمم سود و مانند آن منع کنند  و حرشف و بادنجان و لحم بقرولحم جوش ایارجمولد سودا مثل عدس و کرنب    هو از اغای

ی هرر واحرد یرم درم بره سرفائج نمرم نفطر        کابلی و هلیله سریاه    هو این حب منقی معده از سوداست بگیرند قرنفل و هلیل

اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ ایارج فیقرا غاریقون افتیمون هر واحد دو و نیم درم تربد سرفید محکروک سره درم باریرم     

گررم   برآب ا یر  بادرنجبویره بعررق   خشم کرده از سه درم تا چهار درم   هسرشته حب ها سازند و در سای بادرنجبویه بآبسائیده 

سفائج تربد سرفید افتیمرون هرر    فیقرا و غاریقون هریم دو درم ب کابلی و ایارج   هب نیز مخرج سوداست هلیلو این ح بخورند

 برآب هر واحد نیم درم همه را باریم سرائیده   بادرنجبویهواحد چهار درم نمم نفطی یم درم سقمونیا چهار دانگ قرنفل برگ 

این حب مخرج سودا و منقی معرده   ایضارم بخورند و کرده از سه تا چهار د در سایه خشمها سازند و نهر  سرشته ج   هپودین

است ایارج فیقرا یم درم غاریقون افتیمون هر واحد یم نیم درم شحم حنطل سقمونیا قرنفل پودینه هر واحد ربع درم انیسون 

 بادرنجبویره  برآب یم کوفته بیخته کابلی اسطوخودوس هر واحد چهار دانگ بدو درم بار   هملح نفطی هر واحد یم دانگ هلیل

ب ساخته در سایه خشم کرده سه درم بخورند و این نقو  صبر منقی معده از سوداست افسنتین رومی شش درم گرل سررخ   ح

هر واحد چهار درم  گاوزبان بادرنجبویهنهر  برگ    هسیاه هر واحد پنج درم اسارون ساذج هند  پودین   هکابلی هلیل   ههلیل

م درم مویز منقی ی هسفائج کوفته هر واحد سه درم قرنفل یم نیم ورم خربق سیاه کوفتوس کمافیطوس بکماذریاسطوخودوس 

صربر   یکمثقرال بست ورم همه را در پنج رطل آب بجوشانند تا ثلث برود در افتاب بدارند و هر روز چهار اوقیه از آن گرفتره برا   

اسرت و   نددمین باب ماءالجبن یا سفوف مخرج سوء استعمال نمایند سرو سقوطر  و دو درم روغن بادام شیرین بدهند و اگر در

کابلی و سیاه هرکدام پنج درم نمم نفطی الجورد هرکردام     هسفائج افتیمون هرکدام سه درم هلیلاین سفوف موصوف است ب

لجبن و روز سروم سره درم و   یم درم کوفته بیخته روز اول دو درم با نیم رطل ماءالجبن و روز دوم سه درم با هشت اوقیه ماءا

نیم ماده اوقیه ماءالجبن و روز چهارم چهار درم با یم رطل ماءالجبن بدهند و تا پنج روز یا یم هفته به همرین وزن اسرتعمال   

معده از آن نماید طبر  گوید که اگر امتنا  هضم از اجتما  موارد رو  در معده و حصول او در    هنمایند که اخراج سوء او تنقی
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ن باشد نظر نمایند که آیا آن مع فساد بسو  یکی از کیفیات مثل هموضت و دخانیت و نتن مائل است یا هضم او تاخر نموده آ

  و خلط حاصل در معده در آن سوداو او صعب است   هو متغیر نشده پس اگر متغیر بسو  یکی از این کیفیات گردد در معالج

م او متشرب باشد و در هر دو حالت عالج او صعب بود پس اگر در عروق او باشد برا  بالشم بود و خلط در عروق وقاق او یا جر

تاخر هضم سو  فکر بود و اگر در جرم او متشرب باشد با تاخر هضم حالت شبیه به غثیان بود و اگر شدت کنرد تهرو  حرادث    

کند فصد باسلیق نمایند و اخراج خرون   گردد و اگر فضالت در عروق او باشد نظر به مقدار قوت مریض نمایند اگر قوت اطاعت

بدن بعد استعمال ماءاالصول به مطبوخ افتیمون نمایند و حسو  متخا از مغز قرطم    هبه قدر احتمال قوت کنند بعد از آن تنقی

نمایند و و تقویت معده و کنجد بریان کوفته و نخوداب دهند بعده به مقدار هضم نظر کنند اگر صال  یافته باشد به اشیا  خوشب

مرغ چرب و جد  دهند و امر به شرب شراب ابیض اندک نمایند و از اکثار آن منع کنند و لزوم    هم رطب مثل چوزغاا مولد د

آب گرم و آیزن و تود  نمایند تا آنکه هضم قو  گردد و چون هضم قوت یابد به لزوم این اغایه امر کنند و از عدس و ثروم و  

ود فصد کنند و بره ایرن مطبروخ    در جرم معده باشد و قوت او صالح بنع نمایند و اگر فضالت متشرب پیاز و خردل و مانند آن م

استفراغ نمایند بعد لزوم پرهیز و اختیار اخف اغایه و نوشیدن ماءاالصول چند روزه به سکنجبین عنصلی و چند  به روغن بادام 

خالص تازه هفت درم و جعده طرر  سره درم قنطوریرون دقیرق و      سیاه ده درم افتیمون هفت درم افسنتین   هتلخ بگیرند هلیل

ز منقی بست درم غلیظ اسقولوقند ریون به سفائج مقشر گرفته هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد دو درم موی

گیرند و در آن غاریقون بیر همه را بدستور مطبوخ بجوشانند بعده وزن هشتاد درم تا صد درم از آن افشرده بکف ک گاوزبانبرگ 

دو دانگ ایارج فیقرا نیم درم افسنتین دو دانگ نمم نفطی یم نیم دانگ سقمونیا  مشو  سه طسوج سائیده به عسل سرشته 

خلرط براقی مانرد       هآن نمایند و اگرر بقیر     همالیده نیمگرم بنشند و اگر شربت واحد کفایت نکند به حسب احتمال قوت اعاد

ضماد کنند و درم سنبل دو دانگ مصطکی یم درم فوقل دو دانگ هر یم درم صربر سرقوطر  همره را     تضمید معده به این

ت معده بهی که   هماکوره آمیخته خوب حل کنند و پرچ   هباریم بسایند و قیروطی به روغن نارین یا روغن قسط ساخته ادوی

ند پس در حمام داخل کنند و بعد خروج از آن غاا دهند و بررین  هار بر معده چپانند و هنگام غاا بر دارتراشیده باشند مالیده بر ن

تدبیر لزوم نمایند تا آنکه هضم جید گردد بعد از آن حفظ او به اغایه محموده چنانچه ماکور شرد و تعطیرر معرده و تقویرت آن     

که آنرا مضر و مهلرم  نمایند و دلیل صحت او قوت هضم اوست و این خلط چون در معده حاصل شود قی آنرا نفع نمی کند بل

حسن الکیموس سریع الهضم که بسو  نشف و    هخوشبو  قابض ماکور و به اغای   هبه ادوی اگر از ضعف معده باشداست و 

عمل آرند و طبر  گوید که اگر قبض به صنعت و ابا زیر سائل سازند عالج نمایند و سائر آنچه در عالج ضعف معده ماکور شد ب

اضمه باشد بسو  مزاج مریض نظر کنند اگر مزاج او بارد بود تقویت قوت هاضمه به اشیا  مسرخنه  هضم از ضعف قوت هسوء
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ات ناشفعه و مثل جوارشات معتدله نمایند و اصال  غاا به قلیل الکمیت جیدالصنعت مطیب با فاویه و توابل مثل قالیا و طبا هج

قوت حاصل شود هضم جید گردد و اصال  قروت سرهل    هضم که به سبب ضعف قوت هاضمه باشد چونمانند آن کنند و سوء

است مگر آنکه مریض پیر باشد و اگر قوت از فرط حرارت خارج از اعتدال ضعیف گردد به اشیا  خوشربو مقرو  مثرل شرربت     

سیب و رب سفر جل ساده و رب ریباس و مانند آن تقویت دهند و چون معده قو  و خوشبو شود و حرارت ساکن گردد هاضمه 

 .یابد و این مزاج را چون ضعف قوت هاضمه حادث شود البته شراب برا  او خوب نیستقوت 

 عالج فساد هضم به سبب امور عارضی

طبر  گوید که اگر سوء هضم از جهت تعب معده بود از هر نو  که باشد عالجش به راحت و تمریخ به روغن کل مسخن کره  

یختن آب گرم بر آن وقت صبح باید کرد و معده را چرون تعرب و حرکرت    در آن اندک وارشیشعان جوشانیده باشند در شب و ر

عنیف الحق می گردد حال شبیه به اعیا  قروحی آنرا حادث می شود پس آنرا قدرت استیال بر طعام نمی باشرد و از احتروا برر    

بب و قطع او و طلرب  طعام و نضج او ضعیف می شود ازین جهت هضم تاخر می نماید و چون متعب گردد اتم عالج او ترک س

راحت و ترویح و تقویت اوست و حسب سبب مقابله باید اگر از مصارعت باشد ترک او و راحت کنند و اگر از کثرت عمل باشرد  

سبب و تقویرت معرده      هتخفیف در آن نمایند و اگر از جما  بر امتال باشد امر به ترک جما  و ترک عشا کنند و بالجمله مقابل

 .نمایند

 بطالن هضمتخمه و 

و او آن است که طعام در معده اصال هضم نشود و همچنان باقی ماند پس از دو حال بیرون نباشد یا آنکه منحدر نشود یا آنکه 

به اسهال دفع گردد و باشد که فاسد شود و مستحیل گردد به جوهر غریب و نزد اکثر تخمه بطالن هضم است و به قول حکیم 

ا فاسرد و مسرتحیل بره    ی هضم آن است که چون طعام در معده هضم نشود خالی از این نیست کعلی فرق در تخمه و بطالن ه

کیفیت غیر صالح گردد و این مسمی به تخمه است و یا چنین نباشد بلکه بر حال خود باقی ماند و این مسمی به بطالن هضرم  

ج اغایه از اعتدال اسرت یرا در کمیرت آن    است بالجمله اسباب این مثل اسباب سوء هضم است و بعضی گویند که سببش خرو

چون کثیرالمقدار باشد و یا در کیفیت آن چون سریع الفساد باشد و یا در جوهر آن چون غلیظ باشرد و یرا در ترتیرب آن چرون     

ج بقول شیخ از عالمات این هر دو ته تقدیم لطیف بر غلیظ کرده شود و استدالل بر این احوال از مسائله مریض توان کرد و به

چهره است و تنگی نفس و گرانی سر و درد معده و فواق و کسل و بطور حرکات و زرد  رنگ و نفخ شکم و امعا و سر و پهلو و 

و نمم هرچه در عالج فساد  بآببعد قی عالج آروغ ترش یا حریف و خانی بدبو و غثیان و قی و اسهال مفرط یا احتباس مفرط 
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بهر تلیین سنا  مکی سوده به گلقند سرشته همراه عرقیات و شربت و نیار مفید  ایضاهضم ماکور شد حسب سبب بکار برند و 

منقی داخل کرده دهند و اگر درد معده  و مویزو بادیان  الثعلب عنبو اگر شربت دینار نباشد ریوند در جوشانده سنا و گل سرخ و 

در تخمه از سرکنجبین چرار تولره و     ایضاشد بکار برند   باشد بادیان گلقند جوشانیده و هرچه در وجع معده از فساد غاا مسطور

نمم توله قی کنانند به کرات و مرات و بجا  آب این گالب مدبر که االیچی سرفید سری عردد و بادیران یرم تولره هرر دو        

اگرر از   نیمکوفته نبات هفت توله گالب سه پا و آب خالص نیم آثار بجوشانند که به نیمه آید صاف نموده جرعه جرعه دهنرد و 

این درد کم نگردد مصطکی یم توله سوده در گالب نیم آثار بجوشانند که به نیمه آید نبات سه توله انداخته نیمگرم نوشانند و 

یاران یم توله به گالب خورانند و بجا  آب بر گالب و عرق بادیان اکتفا ورزند و تدبیر درد زائل نگردد جوارش شهر اگر بدین

از غاا ندهند و روز دوم وقت صبح مصطکی سه ماشه به گلقند یم نیم توله آمیخته بلیسانند و باال  آن در آن روز هیچ قسمی 

هریرم   بادیان نه ماشه و اینسون پنج ماشه واالیچی کالن چهار عدد در گالب نیم پا دو عرق پودینه و گالب قرنفلری    هشیر

وپهر غاا شوربا  مرغ بنان خشکار دهند و براال  آن  د شانند و وقت اخل کرده نیمگرم بنود سه توله برآورده نبات چهانیم توله

برا   ایضانمم سلیمانی سه ماشه با گالب قرنفلی علو  خان پنج توله بدهند و تا دو سه روز بر همین دوا و غاا قناعت کنند و 

دهند و برا جروارش عرود هفرت     اصال  معده انیسون بادیان یم یم ماشه سوده به جوارش عود پنج ماشه سرشته با عرقیات ب

بادیان چهار ماشه انیسون دو ماشه شربت بزور  دو توله دهند و اگر در تخمه غاا  غیرمنهضم به اسرهال برر      هماشه با شیر

الثعلب هریم پنج توله گالب دو توله گلقند سکنجبین شربت برزور  هریرم یرم     و ضعف گردد و عرق بادیان عرق عنبآید 

بعد اسهال بسیار گلقنرد و   ایضاافزایند و  الثعلب عنب   هشیر السوس اصلکاسنی شیره    هآید دوم روز شیر توله دهند و اگر تپ

سنا  مکی جوشانیده گلقند برا  تفتیح سده کره باعرث اسرهال     پرسیاوشان الثعلب عنبغیره داده بعد آن گل سرخ مویز منقی 

ی دارند و گل بنفشه در تخمه نمی دهند که مکرب معده اسرت و  باشد می دهند و درینصورت پودینه که قابض است موقوف م

مغریه و لعابیه ضرور نیست و بعد از آنکره تخمره رفرع گرردد مثرل ریشره          همحلله ادوی   هکاا در تخمه با اسهال همراه ادوی

بین و کاا دیگرر شریرجات   در تخمه سکنج ایضاخطمی و بهدانه و اسپغول باید داد و در تخمه و بیضه دوا  غاائی نباید و او و 

ممنو  است مگر آنکه تپ باشد یا در معده بلغم به صفرا مخلوط باشد پس گلقند به سکنجبین سرشته باید داد اگر در تخمه قی 

از جانب موافق در عین تخمه جائز است باید کررد و گلقنرد عرقیرات     باسلیقو اسهال و درد شکم و درد گرده حادث شود فصد 

نیامدن اسهال هرایان و احترراق حرادث شرود و      دوا به رعایت معده و گرده باید داد و اگر در تخمه از حرارت و داده بعده طبیخ

مشرف به سرسام بود فصد کنند و اگر در تخمه هرچه بخورد قی کند و با قبض طبع و درد شکم باشرد بنفشره بادیران هریرم     

نا  مکی گل سرخ هریم شش ماشه جوشانیده گلقند سه تولره  شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم کاسنی کوفته پنج ماشه س
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دهند و بعد برطرف شدن عوارض تخمه به جهت تقویت و دفع بلغم معده و احشا بادیان دارچینی خطمی هریرم چهرار ماشره    

الج تخمره  جوشانیده گلقند دو توله دهند و اگر ازین سوزش بول حادث شود آلوبخارا نه دانه عوض دارچینی کنند و اگر بعرد عر  

و سرفه زیر آمدن بلغم به سبب در آمدن بلغم در آالت صدر و ریه حرادث گرردد بررا  تقویرت معرده و آالت صردر        سوءتنفس

در  ایضرا هر یم سه ماشه جوشانیده نبات یم توله داخل کررده دهنرد و    گاوزباننه ماشه همراه االیچی گل  گاوزبان   هخمیر

اشه جوشانیده بدهند اگر دوم روز پیچش شود ریشه خطمری شرش ماشره افزاینرد و در     تخمه اول گلقند دو توله بادیان شش م

مزاج صفراو  نحیف اگر زحیر کاذب شده باشد برا  ازالق ثقل و تقیح سده و دفع ریا  محتبسه نقرو  بنفشره تخرم       هتخم

 الثعلب عنبان هفت توله عرق خطمی بادیان بیخ بادیان هریم چهار ماشه ریشه خطمی انیسون هریم شش ماشه در عرق بادی

پنج توله گرم نموده تر کرده صبح خام مالیده صاف کرده گلقند سه توله مالیده چهار تخم اول خورده بنوشند روز سوم پودینه دو 

االیچری کرالن      هماشه مویز منقی و دانه افزایند بار به جهت هضم جوارش عود و گاهی نوشدار و شرش ماشره خرورده شریر    

دیان هریم چهار ماشه عرق مکوه عرق بادیان پنج پنج توله گالب چهار توله شربت بزور  گلقند هریم یرم نریم   با   هشیر

توله دهند و اگر بعد تخمه و اصال  معده شقیقه به شرکت معده و جگر از صفراویت باقی ماند دواءالمسم هفت ماشره خرورده   

ده صاف کرده شربت انار منعنع یم توله بنوشند و اگر بعد تخمره در  زرشم بیدانه شش ماشه مویز منقی ده دانه در گالب مالی

االیچی کرالن     هاسهال بلغم مخاطی برآید و بعد قبض همین قسم دو سه اسهال شده باشد و یا ضعف و در و کتفین بود شیر

پ بود گلقند سکنجبین هر واحد االیچی خر و عرقیات شربت انار شیرین دهند باز جوارش انارین افزایند و اگر تخمه با ت   هشیر

   هگالب هریم چهار توله خاکشی چهار ماشه غاا به شرط اشتها کهچر  روز دوم مفرتح شریر   الثعلب عنبیم نیم توله عرق 

در تخمره   ایضرا خاکشی چهار ماشه و    هبادیان چهار ماشه گالب چهار توله سکنجبین دو تول   هتخم کاسنی شش ماشه شیر

نمم قی کرده باشد بعده تپ خفیف و کثرت لعاب دهن عارض شود گلقند سره   بآبقی طعام ترش شده  مع حمی که آخر شب

ده توله گالب چهار توله حل کرده سکنجبین ساده دو توله داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و  الثعلب عنببعرق  توله

غاا و کرم شردن      هبخورانند بعد اجابت و بر آمدن فضل آخر روز نیز همین نسخه بدهند غاا به شرط اشتها وقت شام کهچر 

تخم کاسرنی شرش      هبادیان چهار ماشه شیر   هصفرا روز دوم شیر   هنو  ماده در معده و دفع تکسر اعضا و درد کمر از ماد

 گلقند چهار توله نمم قاروره بسیار غلیظ باشد بآبماشه سکنجبین ساده دو توله حل کرده دهند و اگر در تخمه مع تپ بعد قی 

بادیان ده توله گالب چهار توله حل کرده شربت دینار سه توله داخل کردند بعد دو سه اجابت و زوال تخمه اگر تپ خفیف بعرق 

له سرشته بخورنرد براالیش عررق    م ماشه سوده به شربت انارین منفع دو توی هو تکسر اعضا و صدا  و آب دهن باشد زهر مهر

وله خاکشی پاشیده بنوشند دوم روز بجا  شربت انارین گلقند دو توله تپنج توله گالب چهار  الثعلب عنبق ن چهار توله عربادیا
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   هم جوش داده سرد کرده شیری هپنج توله گالب چهار تول الثعلب عنببعرق  کنند بعد ظهور حمی و صدا  خاکشی شش ماشه

رقیق شرود و مرواد تخمره برطررف گرردد شریرجات        اه قارد ره شه دو توله بدهند زیرا که هرگتخم کاهو شش ماشه شربت بنف

معرده و ضرعف قلرب براقی برود       سروءمزاج خیارین کنند بعد از آن اگر ریا  هراتی و    همضایقه ندارد دوم روز بجا  کاهو شیر

ا  دفع غراا   مع حما  مزاج صفراو  بر   هدر تخم ایضادواءالمسم معتدل چهار ماشه خورده باالیش عرق بادیان بنوشند و 

   هفاسد و تحلیل و تقویت معده اول گلقند به سکنجبین سرشته خورده باالیش عرق بادیان گالب بنوشند بعده اگر تپ آید شیر

هفت توله گرالب چهرار تولره شرربت نیلروفر دو تولره        الثعلب عنبمغز تخم تربوز شش ماشه عرق    هخیارین هفت ماشه شیر

مغز تخم کردو شرربت نیلروفر       هم بعد تخمه در تپ صفراو  آب تمرهند  چهار توله شیرخاکشی شش ماشه باید داد و کال

هریرم پرنج تولره حرل      الثعلب عنببادیان عرق بعرق  مع حمی گلقند دو توله   هداخل کرده خاکشی پاشیده بنوشند و در تخم

 .کهچر    هکرده شرت بنفشه دو توله داخل کرده خاکشی شش ماشه پاشیده نیز می دهند غاا شل

 اقوال بعض حااق

شیخ و بعض شرا  قانون می نویسند که در تخمه واجب است استعمال قاف به قی از آب گررم و عسرل و تلیرین طبیعرت بره      

با یرارج فیقررا یرم درم در     یکمثقالیاران و سفرجلی مسهل و یا به تناول تربدتناول بعض جوارشات سهله مثل شهر اسهال به

فاقد و ترک طعام اگر طاقت باشد و اقتصار بر غاا  قلیل اگر طاقت نباشد و ریاضت و حمام و تعریق گرم و  بآبعسل سرشته 

اگر امتال و خوف حرکت او نماند و اگر خوف آن بود سکون و خواب طویل استعمال نمایند بالجمله چون بطالن هضم و تخمره  

ا ثوران اخالط ننماید و در امراض نیندازد امرا آنچره در معرده    عارض گردد مبادرت نمایند به اخراج آن طعام که در اعضا باشد ت

ادرار و آنچه در اعضا  دیگرر حاصرل شرده    هال و آنچه بسو  آالت بول رسد بباشد به قی و اسهال و آنچه در امعا باشد به اس

ده توجه نماینرد و بره   ت و حمام و پوشش و مانند آن و چون بدن از طعام فاسد پاک گردد بسو  معبه مثل تعریف بریاضباشد 

بعد مراعات بلیرغ چیرز  کره     تقویت آن پردازند بعداز آن به تدریج غاا  لطیف قلیل المقدار کثیرالتغایه دهند و حمام نمایند و

گرم بر معده نهنرد  تمرریخ      هید نماید و اعتبار عالمات جودت هضم دلم معده کنند و آب گرم بر آن ریزند و پارچهضم اوج

نمایند و گاهی تخمه به سبب کثرت خواب و دعت افتد چه خواب اگرچه از جهت هضرم نفرع مری کنرد لریکن       شکم به روغن

حرکت از جهت آنکه دفع فضالت می نماید فائده می کند پس خواب مفرست از جهت احتیاج بسو  دفرع فضرول و بیخروابی    

غیر حقیقی مود  به حدوث حرقرت وحردت   مضرست از جهت احتیاج ماده بسو  هضم و گاهی تخم ها و خوردن بر گرسنگی 

ماالیطاق به معده می گردد و این کسان به عالج تخمه ضرر می یابند و معجون سوطیرا ایشان را صحت می بخشرد و گراهی   

سدید کازروئی و صاحب شفاءاالسقام نوشته اند که در تخمه و فساد غاا قرشی ایشان دوا می کنند به قاف چیز  که خورده اند 
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ر سر عنمایند و اگر قی به سربب مرافعی مت   اد غاا به آروغ ترش یا دخانی یا ثقل معده تنها دریافت گردد مبادرت به قیچون فس

باشد یا ثقل بسو  اسفل معده میل کند تلیین طبیعت به شرب آب قو  الحرارت به اندک مصطکی نمایند و اگر برا آن پرانزده   

قی گردد بعض لین بعمل آرند و چون معده ف   هقنمسهل حمول کنند یا ح   هبه فتیلدرم گلقند افزایند نافع تر و قو  تر باشد و 

مطیب به مثل مصرطکی و   صطکی و شربت غوره به قرص عود یا میبهاشربه مقو  معده مثل شربت سیب به گالب و اندک م

اردین و روغن سفرجل بر معده مالند ساذج به حسب مزاج استعمال نمایند و مثل روغن ن   هسنبل و قرنفل و قاقله و عود یا میب

و غاا ترک کنند و سکون و راحت الزم گیرند بعده در حمام داخل نمایند و به خواب روند و بعد آن تلطیف تدبیر چند روز کننرد  

گوید که هرگاه تخمه حادث از کثرت غاا باشد عالجش به قی نمایند به نوشیدن آب گررم و سرکنجبین و آب    ابوالحسن سعید

و بعد قی گلقند عسلی دهند و غاا لطیف مثل شوربا  دراج متخا به سرکه بدهنرد و انردک شرراب کهنره بیاشرامند و از       شبت

کثرت غاا پرهیزند و اگر تخمه حادث از رداوت کیفیت غاا باشد معده را از غاا به قی پاک کنند اگر سهل باشد واال آبی که در 

بنوشانند و اگر از این اصال  نیابد جوارش عود بخورانند و غاا سرهل االنهضرام    آن عود و گل سرخ و مصطکی جوشانیده باشند

ا آب سیب یا اندک شراب بررا  تقویرت معرده اسرتعمال     ی همثل زیر باج تیهو سازند و اگر تخمه از غلظ غاا حادث گردد و آب ب

نوشیدن آب گرم و شکر چند بار امر کنند  نمایند و اگر تخمه حادث به سبب ترتیب مثل تقدم حابس بر مسهل باشد مریض را به

یا گلقند عسلی دهند و بعد نقا  معده به خواب امر نمایند و بعد بیدار شدن ریاضت معتدل نمایند و در حمام داخل شوند و غراا  

قویت معده ا آب سیب یا اندک شراب برا  تی هسهل االنهضام مثل زیر باج تیهو سازند و اگر تخمه از غلظ غاا حادث گردد آب ب

یب مثل تقدم حابس بر مسهل باشد مریض را به نوشیدن آب گرم و شکر چند بار مایند و اگر تخمه حادث به سبب ترتاستعمال ن

امر کنند یا گلقند عسلی دهند و بعد نقا  معده به خواب امر نمایند و بعد بیدار شدن ریاضت معتردل نماینرد و در حمرام داخرل     

ابرن  حصرم سازند و اندک شراب ریحانی بیاشرامند و خرواب را طرول دهنرد      بآبمرغ    همثل چوز شوند و غاا سهل االنهضام

کثیره می باشد باید که قاف آن طعام کنند و آبی که در آن شبت و عسل و نمم    هگفته که تخمه اکثر به سبب اطعم الیاس

خورند و قی کنند و یم دو روز گرسنه مانند و صربح   جوشانیده باشند یا سکنجبین ساده به روغن کنجد بنوشند یا خرپزه بسیار

گلقند زده درم و مصطکی نیم درم خائیده فرو برند و بر گرسنگی صبر کنند و اگر طبیعت قبض باشد سفرجلی مسهل پرنج درم  

اگر تا دو  در آب گرم حل کرده بنوشند و حسب قوت در معاودت قی جهد نمایند و اگر قی به سهولت نیاید شهر یاران بخورند و

گرم یا نمد گرم کنند و    هروز بر گرسنگی صبر نتوانند کرد در آخر روز دوم کردناج ماکیان اندک بخواهد و تکمید معده به پارچ

تابستان و مریض جوان باشد در آب سرد درآید تا حرارت غریز  بسو  داخل منعطف گردد    هبر شکم خواب نمایند و اگر زمان

 .و تمریخ معده به روغن مصطکی یا به روغن ناردین نمایند و البته آب نباید نوشیدو تقویت هضم نماید 
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 نزول طعام از معده و سرعت آن از شکم ءبطو

شیخ الرئیس نوشته که چیز  از طعام در معده تا قریب از پانزده ساعت در حال صحت دوازده ساعت باقی می ماند بره حسرب   

معتدل در آوان صحت و اعتدال هشت    هگفته که مقدار معتدل مدت بقا  طعام در معد اختالف اسباب و دوا  و شار  قانون

ساعت است به شهادت تجربه و امتحانات و آن به حسب غاا در خفت و غلظت اوست و بر آن وجود طعم او در دهن و در آروغ 

ا  او به سبب دفع دافعره عنرد   فی باشد واندداللت می کند و احتباس طعام در معده به سبب بطور هضم تا آن که انهضام یابد م

حصول هضم و به سبب محرک که دافعه را حرکت می دهد مثل لا  صفرا یا سودا  ترش یا شی ء دیگر که ماکور گردد می 

اگر همچنین بود  خروج درم و باشد و نیست چنانکه قو  گمان کرده که همگی به سبب در احتباس تنگی منفا اسفل است و 

ضرعیف طفرو و قراقرر و نفرخ        هحلق فرو برده ممکن نبود  و شراب و شیر در معده لبث نکرد  و آن هر دو در معرد  زا ردنیا

ننمود  زیرا که قبل از آن منحدر شد  بلکه سبب در نزول طبیعی طعام هضم و قوت معده بر دفع است نه بسیار تعلرق بررا    

شود و تا آنکه طعام منهضم گردد چه معده صحیح بر آن مشرتمل مری   آن به غیر آن از حال طعام چون معده را اذیت عارض ن

گردد و منفا اسفل او بسیار تنگ می شود و چون وقت دفع برسد فرراخ مری گرردد و معرده چیرز  را کره در آن اسرت طیرف         

آنکه بعض  مستعرض خود دفع می کند و چندان که هضم استعجال کند نزول سرعت نماید و اگر درنگ کند نزول ویر نماید نه

اسباب نزل طعام از معده عارض شود و هنوز هضم نگردد از آنچه دانستی و مقدار معتدل برا  بقا  طعام در شکم و خرروج او  

آنچره کیفیرت او رو     ایضامابین دوازده ساعت تا بست و دو ساعت است و طعام بسیار چون منهضم نشود به سبب کثرت او و 

صحیح قو  دافعه باقی نمی ماند بلکه بسو  اسفل به سرعت مندفع می گرردد و گراهی      هدباشد هر واحد ازین هر دو در مع

عقب از خلفه و هیضه عارض می شود و چون معده ضعیف باشد طعام آن را ثقیل گرداند و یا ذ  قرحه و بثور باشد و یا در آن 

او باشرد چره ضرعف       ها هاضمی هو در قوت ماسکخلط لزوج مزلق بود طعام در آن بسیار لبث نمی کند و برابر است که ضعف ا

هضم را ثقل طعام بر معده الزم است و این ثقل به نفسه موجب سرعت نزول است و اگرچه ماسکه فری نفسره قرو  باشرد و     

او درنگ نماید و    هکسی که نزول طعام از معدعالج شناخت عالمات این اسباب از آنچه در ابواب ماضیه گاشت ممکن است 

او طافی گردد از عالجش بر پهلو  راست خسپیدن است که معین بر سرعت نرزول طعرام از معرده اسرت و        هعام بر معدیا ط

اگرچه ضعیف المعونت بر هضم است و مشی لطیف و دلم قدمین و کسر ریا  به تناول جوارشات و معاجین کاسر ریا  برر آن  

غاا بود و عالمتش احساس ثقل در فم معده    هاز ضعف قوت دافع اعانت کند و به قول صاحب کامل طفو  طعام بر فم معده

عند تناول طعام و تعا  به غااست و عالجش تقویت قوت ماکور به تقویت فم معده بدانچه مناسب او باشد و کسانی که نزول 
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ی اطالق می کنند که ضعف آنها سرعت کند قو  از قدما ایشان را ممعودین نامند و متاخرین اسم ممعود بر کس   هطعام از معد

نوشریدن آن و ازیرن    ایضرا ه و تخم کتان و عسل اسرت و  حلبدر معده او باشد و از آنچه برا  ایشان تجربه کرده اند ضماد آرد 

جمله است که بگیرند یم عدد بیضه و سفیده دور نموده زرده بر آن در آن بگاارند و یم ملحقه عسرل و دو دانرگ مصرطکی    

د و با هم آمیخته بر خاکستر گرم نهند و حرکت داده باشند تا بریان گردد و بخورنرد و ترا سره روز اسرتعمال     سوده در آن اندازن

نمایند و بالجمله باید که قبل از طعام قوابض بارد استعمال نمایند تنها اگر در آنجا مزاج حار باشد و مخلوط بحرار و اگرر مرزاج    

 .واب نمایند و حرکت و ریاضت البته نکنند و اطراف عالی به بندندمائل به برودت بود و واجب است که بر طعام خ

 یضهه

مرضی است که طعام در معده هضم نشود و فاسد گردد و آنچه لطیف و صافی بود به قی مندفع گرردد و آنچره غلریظ برود بره      

صفراو  به سبب    هپس مادیضه تغییر غاا در معده است و تحرک آن برا  استفراغ ل چنانچه سدید کازرونی نوشته که هاسها

لطافت و خفت او به قی خارج می شود و بلغمی به سبب ثقل خود متحدر می شود و به اسهال استفراغ می یابد و بدین سبب در 

هیضه قی و اسهال عارض می گردد بهر آنکه غاا چون فاسد می شود بعض از آن مستحیل به صفراویت می گردد و بعضی آن 

ف و شدت دافعه به قی و اسهال گردد و بضع هضمه بود که از بدن بازغیر من   همله آن حرکت مواد فاسدبسو  بلغم رو  بالج

مندفع شود چنانچه شیخ و تابعان و می نویسند که بیضه حرکت مواد فاسد غیر منهضم بسو  انفصال از طریق معده و امعاست 

ه چون اغایه خوب منهضم نمی شود مستحیل بره اخرالط غیرر    راجع به سو  آنها از همه بدن از حدت و سختی دافعه بهر آنک

  و مائی و می آرد از جهات به اصناف قی مرار بدن می گردد و طبیعت تحریم می نماید به دفع آن چون بر آن ثقل   هموافق

ب ترواتر فسراد بعرد    زنگار  احیاناً و به اصناف اسهال و هیضه که سبب آن از فساد طعام واحد بود سالمتر از آن است که به سب

رو  اول ابتدا به خفت می نماید بعد از آن وجع و محض در شکم و امعرا حرادث مری شرود و منبسرط و         هفساد باشد و هیض

متصاعد می گردد بسو  معده به سبب کثرت ایاا  اخالط حاده متخمه بسو  آن و در اکثر اسهال و قی هرر دو مری باشرد و    

الط بدن تبعیت او می نمایند پس ابتدا به اسهال مرار  می کند بعده مرائی خرالص زهرم    چون آن اخالط مندفع می شوند اخ

و سم الرائحه و بسو  خراطه مری گرردد و بعرده بسرو         هلحم تاز   همنتن می آیند پس آگاهی مود  به اسهال مثل غسال

سریار مری باشرد و هرچنرد آب     سترخانی نبض و تشنج و عرق بارد و بسو  موت مود  می شود و اصحاب هیضه را عطرش ب 

آنها گرم می گردد و صبر بر تشنگی ایشان را نافع است و بیشتر ایشان را بطالن نبض بر سبیل ضغطه و    هبنوشند زود در معد

تاذ  و به سبب اعراض فاحشه عارض می شود و چون اعراض سکون یابند نبض عود می کند و هر که را عادت بیضه باشد او 

نباشد مثل کسی که معتاد بدان نبود و بیضه صبیان را اکثر افتد و در تابستان و خریف به سبب ضعف هضم درین را از این خطر 
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هر دو فصل بیشتر عارض می گردد و در زمستان و ربیع کمتر و حدوث او کسی را بیشتر باشد که آب سررد بسریار بنوشرد کره     

   هو خرپزه مهیج بیضه اند و بسیار باشد که هیضه محتبس گردد و بقیغاا  غلیظ را تر نماید السیما در افطار صوم و خوبانی 

و ایالقی گویند که هیضه از امراض حاده و با خطر  جرجانیآن بسو  اعضا  بول میل کند و در بول سوزش پیدا نماید    هماد

این مرض سوء هضرم اسرت و    است هم قی می آید و هم اسهال و گاه اسهال بدون قی بود لیکن از غثیان خالی نباشد و اصل

اسباب این سه نو  است یکی کثرت تناول طعام چنانکه معده از هضم او عاجز باشد دوم متناول طعام بالترتیب و در غیر وقرت  

آن چنانکه طعام ثقیل اول خورده شود و از پس آن طعام خفیف و سریع الهضم بخورد و بعد از اطعام فوا که تر چون انجیر و زرد 

رپزه تناول کند و طعام سریع الهضم انهضام یابد و بر سر طعام ثقیل غیر منهضم بایستد و آنرا فاسرد کنرد سروم تنراول     آلو و خ

طعام فاسد که در معده زیاده تر فساد پایرد  مثل دارو گردد و چون طعام در معده فاسد شد هرچه از آن مشابه تر به خلط صفرا 

بلغم بود به اسهال بیرون آید و احتمال این مرض چون طعام فاسد بر آید و ساکن گردد  باشد به قی برآید و هرچه اشبه به خلط

سهل باشد لیکن اگر بعد از آن در معده و امعا سوزش پدید آید امر صعب گردد و استفراغات صفراو  و اسهال مائی حاد بد بود 

و نبض ضعیف و صغیر گردد و چشم شرود و صردغ    واقع شود و گاه باشد که اسهال غسالی افتد به کرب و ضعف و ذوبان بدن

فرو رود و بینی باریم و کشیده شود و رنگ رو مشابه به رنگ مردگان گردد و دست و پا  سرد و ناخن ها کبود شود و تشرنج  

عالج در عضالت دست و پا و ران ها پدید آید و طبیب معالج این مرض ماهر و هوشیار و دلیر باید تا از صعوبت مرض نترسد و 

بازنگیرد و صعوبت این مرض آن است که هرچه بیمار را دهند زود به قی برآید و تشنگی غالب شود و آب به قی بازگردد و براز  

تشنه شود و نبض ضعیف گردد و تشنج پدید آید و اعضا سرد گردد و اکثر کسان را این حال افتراد و اطبرا حفرظ قروت ایشران      

مدند پس طبیب ماهر در همه عالمات نظر کند اگرچه نبض ضعیف یابد و قی و تشنج بیند نمودند و از مرض به سالمت بیرون آ

چون رنگ رو  بر جا  و نقش منتظم باشد خوف نکند و عالج موقوف ننماید و این مرض کودکان را به سبب بسریار خروردن   

قو  تر و فربه و رنگین و سخت گوشت باشرند   اکثر افتد و سلیم تر باشد و آنچه بزرگان و پیران را افتد با خطر باشد خاصه اگر

از بهر آنکه اینچنین کسان مستعد استفراغات صفراو  باشند یعنی در بدن ایشان ماده بسیار باشد و چون ماده در حرکرت آیرد   

منع آن ضرر کند و بعضری   جزو  را که متصل آن است جاب می نماید و اخالط به سبب ضرورت خال بسو  آن میل کنند و

سانی که مستعد آن نباشرند و عرادت   یضه بسیار افتد و در آن منفعت یابند و تن ایشان از اخالط رو  پاک شود و کن را هکسا

یضه در نبود ایشان را اگر یم بار افتد با خطر باشد و عالمت زوهان بدن درین آن است که بول تیز و بسیار آید و لرزج و زرد  ه

از کثرت طعام بود چون بر معده  یاد که بیضه استفراغ مرار به قی و اسهال است و آن و کامل می نویسن مولف جامعرنگ باشد 

ثقل آرد و اذیت دهد آن را پس هرگاه بر دفع آن قو  گردد اخراج نماید از آن آنچه قریب از فم معده است به قی و آنچه راسب 
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به سبب اذیت خود بسو  اخراج او خواهش ترید خواه  از جهت کیفیت رو  در طعام بود خواه لاا  که معده یا است به اسهال و

به سبب فساد طعام به نوعی از انوا  فساد که احاله   او بسو  مرار نماید پس معده  یا لزج که طعام را از الق و احراج نماید و

اوست به اسهال و یرا از  آنرا به سبب اذیت خود دفع نماید از آنچه لطیف طافی در علو معده است به قی و آنچه راسب در اسفل 

انصباب خلط مراد  خواه از نفس مراده خواه از عضو دیگر پس لا  کند معده را و آن از خود دفع نماید و اسرتدالل مری کننرد    

برین بدانچه خارج می شود از بدن به قی و اسهال و از کرپ و غشی و عطش شدید که به کثرت نوشیدن آب سرد ساکن نمی 

ن معده به سرعت گرم می شود و از آن تبرید مزیل عطش حاصل نمی گردد و اذیت این مرض در اول امر شود زیرا که آب دری

اندک بود و چون طعام فاسد استفراغ یابد وجع اشتداد نماید عند خروج غلظ حادث از فساد طعام پس ما  می کند معده و امعرا  

ید مر  بدانچه اخراج می یابد به قی و بردین جهرت معرده و    به خلط مرار  و حامض که خارج می شود از اسفل و لا  می نما

امعا متالم می شود و در آن هر دو وجع و کرب و قلق حادث می گردد حتی که غشی از آن عارض می شود و صدغین فرو می 

خرالط  رود و وجه از غروبینی و ریم و اطراف سرد و نبض ساقط می گردد این وقتی است که آفت قو  باشد نزدیرم برودن ا  

گوید که بیضه حرکت مفرط از معده برا  دفع موذ  از آن به قی و اسهال است و سببش  ابوالحسنمستعد برا  فساد در بدن 

گفتره کره سربب     خجنرد   حلو خواه چررب یا کثرت اغایه است یا از خلط مرار  غلیظ رو  موذ  لاا  یا رداء ت اغایه مثل 

رار یا بسو  برودت و بلغم بود پس طبیعت از آن آنچه لطیف طافی در علو معده یضه در اکثر از تخمه   فساد طعام بسو  مه

باشد به قی دفع نماید و آنچه راسب در قعر معده باشد به اسهال و اعراض این مرض کرب و غلثیان و تشنگی و قری مررار  و   

ض اشتداد نمایند و در معده و امعا وجع و اسهال رقیق و مغص و قراقر و صدا  و لهیب و احراق در فم معده است و گاه این اعرا

قلق و اضطراب و تشنج و برد اطراف و عرق سرد و الغر  چهره و باریکی بینی حادث شود و گاه بسیار مفرط گردد و غشی و 

سقوط قوت و نبض از آن عارض شود و این عند غلبه   اخالط مستعد به فساد که به سبب فساد طعام فاسد می شوند عارض 

یضه ضعف جمیع قوا  معده و می نویسد که حقیقت هانطاکی ود و امراومول به موت سریع در روز اول و ثانی می گردد می ش

امعا سوا  دافعه است و سبب این در اغلب اجتما  اغایه   کثیر مختلف جوهر و فعل و کیفیت در معده و تقدم کثیف بر لطیف 

دد و شراب آب قبل هضم و تناول اغایه   چرب مرخی معده و بطل افعال آن و که تسدید نماید و لطیف منفا نیابد و فاسد گر

ضعف حرارت غریز  و سهر مفرط و استعمال فوا که خصوصاً مثل توت و خرپزه باال  طعام مثل لحم یا تناول چیز  از اغایه 

و عالمتش اسهال رقیرق مترواتر و    که در بالد مرطوب حار به شب گااشته باشد و مثان او استحاله بسو  سمیت باشد مثل اوز

مغص و ثقل و قراقروقی و غثیان و صدا  و تپ است و شی ء خارج به طعم و رنگ خود بر خلطی کره بره غلبره   آن فسراد     

طریق حدوث بیضه چنان است که طعام در معده هضم نشود و فاسد و متغیر گردد و قوت دافعه  الحاصل واجب شده داللت کند
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دفع نماید و به سبب فساد و تحریم آن مواد فاسد غیر منهضم مجتمعره در بردن و عرروق و بواسرطه        آن را حرکت دهد و

ضرورت خال اخالط صالح موجود در تن نیز به حرکت آیند و به ضعف رشدت میل به دفع نمایند پس آنچه مراو  لطیف طافی 

قعر معده باشد به اسهال بر آرد و باشد که قی نیایرد و   بود طبیعت آنرا بسو  فوق به قی دفع کند و آنچه ارضی غلیظ راسب در

جمله ماده بسو  امعا گراید و به اسهال مفرط بیرون آید اما از نشان هرگز خالی نباشد و اگر بیضه محتبس باشد که نره بره آن   

ه صرفراویت متغیرر   قی باشد و نه اسهال و اعراض بیضه موجود بود صاحب او بزود  هالک می گردد و چون طعام فاسد گاه ب

آنکه سببش تغییر و فساد طعام به  یکی می گردد و گاه به بلغمیت و گاه بسوداویت لهاا این مرض را به سه قسم بیان نموده اند

صفراویت باشد به سبب شدت حرارت معده و یا روارت کیفیت طعام و قبول آن مراحتراق را و طبیعت آنرا دفع نماید به جهت به 

میت  به هم رسانیده و معده را ایاا ولا  می نماید و طبیعت حامی بدن به هر طریق که اسهل ستراق روارت و سبب فساد و اح

یابد دفع می نماید و چون طعام معده بر آمدن گیرد اثر کیفیت رویه   سهمیه   آن به قدر شدت و ضعف روارت و سمیت که 

ت آنرا نیز فاسد گردانیده به تدریج دفع می نماید و برا آن قردر  از   به اعضا و عروق نموده مواد  که در بدن و عروق جمع اس

مواد صالح نیز مندفع می گردد زیرا که به جهت ضرورت خال هر قدر از مواد فاسد که مندفع می گردد بجرا  آن قردر  مرواد    

آنکه سببش تغییر طعرام   مدوصالح می آید و ازین سبب نزو شدت و افراط هالک می گرداند و این را بیضه   صفراو  گویند 

به برودت و بلغمیت بود که بر معده گرانی آرد و آنرا متمدد سازد پس طبیعت به سبب اذیت جهد می کند در دفرع آن و ایرن را   

آنکه سببش تراجع و بازگشتن مواد فاسد غیر منهضم بود از بدن بسو  معده و امعا بواسطه   غلبره   سوم بیضه   بلغمی نامند

ا که چنانکه غاا از معده و امعا بسو  کبد می رود و از جگرب اعضراء همچنرین هرگراه در بردن فاسرد گرردد کره          سودا زیر

صالحیت و قابلیت تغایه   بدن نداشته باشد طبیعت بر می گرداند بسو  معده و امعا برا  دفع و مخفی نیست که چون سودا 

وافقه   بدن مستحیل گردد و در بدن گرانی آرد پس به کیفیرت رو   در معده غالب بود غاا هضم جید نیابد و به اخالط غیر م

 فررق  آن اعضا جهت اغتاا آنرا قبول ننمایند و بالفرور طبیعت آنرا از جهات بدن دفع کند و این را هیضه   سروداو  خواننرد و  

معده باشد طبع دفع نماید و  درین قسم و در اقسام سابق آنست که در هر دو قسم اول شرط است که طعام فاسد را که هنوز در

به تبع ومی اخالط فاسده و صالحه   بدن نیز خروج نماید به خالف این قسم سومی که درین نزاجع ماده تابع دفع طعام فاسده 

معده نیست بلکه طبیعت خاصه در دفع اخالط که در عروق و جهات بدن است می کوشد و بدان که هیضه گاهی از تعفن هروا  

ر آن احتراق صفرا و سودا و یا بلغم مخلوط به این ها باشد و این را بیضه   وهائی گویند که به مجرد وقرو  آن  می باشد که د

این اقسام چنان کنند که آنچه از قی و اسهال بیرون آید اگر  تشخیصهمان وقت یا بعد دو سه لهر  به هالکت می انجامد و 

و کرب و غیره یار بود هیضه   صفراو  باشد و اگر در قی درمران بلغرم    آن صفراو  بود و دیگر آثار صفرا مثل شدت تشنگی
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اشد و غیر آن یافته شود هیضه   بلغمی ببرآید و قی ترش آید و آب از دهن سیالن نماید و دیگر آثار بلغم مثل قلت تشنگی و 

تخمه عارض شده باشد و ریح بسریار   وقو  هیضها بدون قی بود و چند روز پیش از اگر سودا برآید و اسهال مفرط باقی کمتر ی

در شکم جمع شود و نفخ بود و در ابتدا  هیضه بجا  ناف درد و پیچش افتد و آروغ ترش آید هیضه   سوداو  باشرد و اگرر   

دفعه اسهال صفراو  و یا مائی و یا غسائی بد بو و قی زنگار  و گرانی بد بو حاد افتد و در اکثر به یم روز منجر بره هالکرت   

د و بدن هر لمحه بکاهد و گوشت همه بدن گداخته شود و چشم ها بغور روند و صدغلین در ته نشینند و بینی باریم و کج گرد

شود و ناخن ها بلکه تمام بدن کبود گردد و دست و پا سرد شوند و عرق سردبوناک مثل ماهی گنده آید و تشرنج در عضرالت   

ارد و شود به نوعی کره کسری دسرت هرا را درآب د     ها بلکه همه بدن مرده دست و پا در آن افتد و پوست کف دست ها و پا 

پوست آن بمیرد و کرب عظیم و شدت تشنگی با سوزش احشا بلکه تمام بدن و گرمی اندرون و سرد  ظاهر بردن و غشری و   

 .احتباس بول عارض شود هیضه وهائی باشد

 عالج کلی هیضه

ی ماده   فاسد نمایند و مادام که در استفراغ اسراف نیفتد و قوت متحمل باشد بدان که درین مرض همگی توجه به اخراج تمام

به حبس قی و اسهال تعرض ننمایند زیرا که در صورتی حبس ماده در اکثر اثر سمیت آن به اعضا  رئیس سرایت مری کنرد و   

د که مهلم بلکه هرگاه فساد طعرام  هالک می گرداند پس معالج را باید که از صعوبت اعراض این مرض نترسد و دفعه بند نکن

قطیع ین نیز آمیزند بر اخراج ماده و تدر معده محسوس شود فی الفور مبادرت به قی نمایند از آب نیم گرم و نمم و اگر سکنجب

د اخالط معین باشد و پر مرغ یا کبوتر در حلق فرو برده حرکت دهند در تسهیل قی معین تر باشد و قی مره بعد اخر  بعمل آرن

تا آنکه معده از ماده   فاسد به تمامه پاک شود و بعد استفراغ مسکنات قی و اسهال حسب مزاج مریض و سبب مرض دهند و 

ایضاً بعد اخراج ماده تحلیل آن به مثل فادزهر معدنی و یا حیوانی و یا نارجیل دریائی و یا جدوار خطائی و یا پپتیا تنها یا به فلفل 

ت و برودت ماده نمایند و حکیم شریف خان در تألیف شریف می نویسرند کره راقرم در هیضره و درد     سیاه سوده به حسب حرار

نارجیل دریائی دفع مرواد   و ایپتنموده نفع کلی بخشیده بالجمله پ شکم پیپتاران دو ماشه و کم و زیاده در گالب سائیده استعمال

رساند در هیضه و تخمه که عموارض صفراویت مثل شردت  فاسد موذ  و سمی نموده تحلیل باقی می کند و قبض به هم می 

عطش و التهاب و قلق و قی ز بخار  و کراثی نباشد هر واحد از دو سرخ تا نیم ماشه با شربت انار و گلقند و گالب و عرقیرات  

خالصره  مناسبه معمول است در آخر می دهند هم تقویت حرارت غریز  و هم دفع ماده   سمی می نماید و به قول صراحب  

ن جدوار خطائی به قدر ثلث درم تا نیم درم کوفته فرو بردن فی الفور موجب صحت است از نارجیل دریائی به گالب سائیده همی

را بسوزند و خاکستر او با بول آدمی آمیخته بنوشند اگر از هوش رفته باشد بره هروش بازآیرد و    حکم دارد و اگر پارچه   نیلگون
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وله تا دو توله در گالب یا آب نیم آثار جوشانیده صاف نموده نوشیدن به جهت هیضه و حبس قی پوست االیچی سفید از یم ت

و اسهال مجرب است و تجر  بول آدمی درین مرض اثر  عظیم دارد و گفته اند که اگر مورچه   برزرگ سررخ رنرگ برا دو     

است و در جائی که مورچه   ماکور بهم  دانگ مصطکی صالیه کرده با عسل بخورانند هیضه   مرفو  الطمع والعالج مجرب

نرسد مورچه   سیاه بزرگ بدل او نمایند و پوست لیمو در دهن داشتن حابس قی است و چوب حیات سائیده و همچنین گلری  

سوده به صاحب هیض دادن نافع است و اگر بریخ   بآبابیخ سر پهلو که دو ماشه کاخوشه   مکی به قدر شش ماشه سائیده و 

سائیده بنوشند به منزله چوب حیات است و تریاق افاعی و حب بیخ عشر نیز برا  دفرع سرمیت    بآبقدر پنج ماشه  کرنیشی به

ماده   هیضه به تجربه رسیده و باقی ادویه رافع سمیت ماده و محلل آن در عالج هیضه   بلغمی مسطور گرردد و بررا  درد   

 دو توله داخل کرده بنوشند بالجملره  یا گالب سوره شربت انار شیرین کیورهبعرق  معده بعد هیضه پیپتاتیم سرخ جدواردو سرخ

هیضه از هر سبب که باشد صاحب آنرا هیچ حرکت نشاید کرد و هر چیز که در آن عاائیت باشد نباید خورد و خفته ماننرد بهرر   

را خفته باید داشت تا اخالط  آنکه درین مرض هیچ عالج مثل ساکن ماندن غاا یا خوردن و خفتن نیست و اگر خواب نیاید خود

ساکن بماند و باشد که خواب آید و هر حیله که خواب آور بود شما و طال و شربا بکار برند و دلم اطراف و ربط آن سود دارد و 

یا عرق بادیان بدهند و گالب درین مرض فائده عظیم دارد و اگر قی افراط کنرد مقویرات    الثعلب عنبعوض آب گالب یا عرق 

مثل نارجیل دریائی در زهر مهر طباشیر و پوست بیرون پسته و قاقله و پودینه و قرنفل مدبر به سربب شرربت انرارین و     حابشه

سیب و به اکالً و کندر و سعد و زعفران و گل ارمنی و گلنار و آس و سم و صندل و اقاقیا و سماق و پست انار و پسرت جرو و   

زاج بعمل آرند و به قول گیالنی صالح ترین ادویه برا  هیضه ایرن اسرت کره    آب به و سیب و شکوفه   انگور ضمادا حسب م

آید و بنوشانند و اصل در عالج هیضه تقلیل غااسرت و   بقوامبگیرند آب انار ترش یم جزو و آب نعنا  ثلث جزو و بجوشانند تا 

نیکوست به سربب جراب مراده بسرو      آوردن خواب و حمام اگر قی مفرط نباشد و اگر در هیضه اسهال فقط باشد حمام بسیار 

خارج و تناول جوارشات مقو  معده مثل جوارش حب الرمان یا سفرجلی ممسم و سکنجبین سفرجلی گراهی سراذج و گراهی    

مقو  و قلت شرب آب و اگر ضرورت بسو  آن داعی باشد یم دو بار بسیار سرد بنوشانند و ایضا برا  حبس قی براال  نراف   

مر کنند و محجمه بدست بگیرند حتی که آن موضع ورم کند و بسو  آن چیز  از خلط منصب گردد محجمه نهند و به خواب ا

و اگر به سبب محجمه خواب منقطع گردد ساعتی بردارند تا که به آن موضع هوا  سرد برسد و راحت بیابد و خرواب آیرد و در   

م بر اطراف و بدن مالیدن اثر تمام دارد و ایضاً اگرر  تشنج و غشی که در هیضه افتد جوزبوا سوده در روغن کنجد آمیخته نیمگر

رودیطوس و یا تریاق فاروق به قدر دو دانگ با گالب بنوشانند و بعد از آن مثراف و سقوط نبض به سرحد غشی رسد سرد  اط

ار سررد و  که هیضه ساکن شود تا وقتی که قوت بحال آید غاا کمتر و ضعیف تر و مناسب تر خورند و شربت نبرات و آب بسری  
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می نویسند که در آوردن خواب به بویاندن  بعضی متاخرینزعفران و مغز فلوس و روغن و غیره مرخیات در هیضه ممنو  است 

لخلخ ها  منومه سعی بلیغ کنند و خواب بعد قرار طبع و قلت اعراض بد بهترین مسکنات است اما اگر از قسم حار و خیاالت و 

اشد مادام که تمام قرار نشود نباید خفت و در رفع آن عرض باید کوشید و مالیردن عضرالت   ان و خوف غشی چیز  باقی بینس

و همچنین متعجب ساختن درین باب بسی نرافع و مجررب اسرت و کرالم      آواز شدیدابط و اطراف و ترسانیدن به یکبارگی به 

سه ته کرده در روغن قسط تر نموده بر پرس  شمیدن عطرها  مناسبه و اما در حالت وقو  تشنج و احتباس بول پارچه بافته دو 

گردن و عضالت دست و پا نهند و قیروطی گرم بر کمرگاه و مثانه نیمگرم بمالند و گل پالس و بررگ قنرب هرر دو پرا و آثرار      

هریم سه توله برگ کرنرب و نیرب و بنرگ     الثعلب عنبجوش کرده بر عانه بربندند و از بنفشه و اکلیل و بابونه و تخم شبت و 

هریم نه توله جوش کرده انکباب نمایند و شیره   تخم خرپزه و قرطم و خیارین و خار خسرم هریرم نره ماشره و شرربت      

مغص به معالجه   آنها رجو  نماینرد کره بره    و وقو  زحیر دهند تا بول بکشاید و اما در سدرد وارد بزور  چهار توله به تکرار 

ر حیله تحریم قی کنند و اطراف و بینی و گوش و میان پشت او را سرخت  مقام هریم مسطور است و اگر غشی واقع شود به

حم ساده در حلق چکانند و یرا تنهرا   لربت مسم و یا دواءالمسم به ماءاله برکشند و شلند و مو  صدغین و پیشانی به موخیبما

دبیر آن رجو  فرمایند که بیاید و مشم یم ماشه در گالب و کیورا هریم دو توله اندک اندک بچکانند و اما در وقو  فواق به ت

گالب قرنفلی و شراب ریحانی هریم یم نیم توله ماءاللحم پنج توله دهند که عظیم االثر است و هرگاه کره اعرراض منکرره    

درین علت تسکین یابند مریض را هیچ غاا ندهند و خفته و خراموش و در اسرتراحت دارنرد و انردکی از حرافظ الصرحت و یرا        

انند تا بر خواب و بر تسکین اخالط اعانت نماید و از گرسنگی و تشنگی کشیدن وحشت به هرم نرسرد و چرون ا    مزیدالعمر خور

ماننرد   شتها  طعام نیکو پدید آید و خواهند که غاا دهند باید که اندکی از آنچه مقو  معرده و خفیرف و سرریع الهضرم باشرد     

ماشه در گلقند پنج درم خورانند و یا پوست هلیله   زرد و هلیله وشوربا  بچه   مرغ بنان روه دهند و باالیش جوزالطیب یکر

  با نمم الهور  در دهان دارند و از آب سرد شکم سیر یکبارگی خوردن مدت یم هفته و اقل تا سه روز اجتنراب ورزنرد و   

ضرعف معرده و   ایضاً از خوردن چیزها  دیر هضم و محرک اخالط چون هرسیه و بیضه   مررغ و خرپرزه و شریرینی هرا  م    

شوربا  بسیار روغن و شراب و امثال این ها بر حار باشند و اگر به جمل عادت باشد بعد یم هفته اجازت دهند لریکن در غیرر   

وقت امتال و خلو و تناول همه اقسام شیرینی ها و فواکه بار در طب چون سریب و بره و امررود و انگرور و ناشرپاتی و خرپرزه و       

شیرین و زردآلو و آلو بالو و قوت سیاه و سفید و نقوعات حلو و اغایه   لزجه   چون هر سره و کلره    هندوانه و آلو و شفتالو 

پاچه و چنگال و ماهیچه و حلوا  مغز  و طعام ها  پر روغن مثل پال و مطبخن و مزعفر و اغایه لبنیه چرون مهلیره و شریر    

انت نمایند و زعفران بالخاصیت به معده   اهل هیضره مضرر   برنج و فالوده و نوشیدن آب سرد مضر معده اند و بر ضعف آن اع
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است و همه آنچه در بطالن اشتها گفته آید درینجا نافع بود و کاا اکثر ریاضرات و در آب سرر و غوطره زدن و در هروا  سررد      

ت آن و و مولف جامع می نویسند که برا  هیضره تردبیر  در ابتردا  حرکر     شیخ الرئیسساکن بودن و آب چشم ها نوشیدن 

تدبیر  در وسط و حرکت آن و تدبیر  هنگام هیجان رو  و عصیان خبیث و حرکت اعراض مخوفه   آن مخصروص اسرت   

چون عالمات هیضه ظراهر شرود یعنری     اما در ابتدایعنی در هیضه تدابیر در حاالت ثلثه اعنی ابتدا و اشتداد و انتها خاص است 

ثقل و در امعا نخس محسوس گردد و با آن غثیان یا تهو  باشد واجب است که بر  تغییر آروغ از حال خود شرو  کند و در معده

آن چیز  از غاا البته تناول ننمایند و نه بعد از آن مگر عند خوف سقوط قوت که در آن حالت تدبیر او بدانچه ماکور گردد باید 

ر طعام هنوز قریب از فوق و طافی باشد و اگر کرد پس اولی چیز  که عمل بدان سزاوار است آن قاف شی فاسد به قی بود اگ

نماید از ملفیات شکم نمایند و قی و ملین به مقدار  باشرد کره بره اخرراج آن      سب بود اتبا  او بدانچه انحدار اوچنین نباشد ورا

ده و اضرعاف قروت   خا  معکه به چیز  قی کنند که در آن ار شاید غیر آنکه زیاده بر آن یا شی غریب از آن اخراج نماید و باید

آن نباشد مثل آنکه در روغن کنجد و مثل روغن زیتون و آب گررم اسرت و در آن چیرز تغایره هرم نباشرد مثرل ماءالعسرل و         

گرم چه صاحبان هیضه مفتقر به ضد تغایه اند مگر به ضرورت بلکه به مثل آب گرم تنها یا مرع انردک    بآبسکنجبین شیرین 

آب گرم مع زیره   قلیل قی باید کرد و کالم اگر از خود قی می آید و ایشران تهرو  ایراا    بوره   ارمنی یا به نمم نفطی یا 

دهد در آنجا نیز این عالج نمایند چه به قراط ذکر کرده که قی گاهی به قی و اسهال منع می شود و گاهی قی منع می گردد و 

نجبین و شکر و نمم باشد یابحقنه   خفیرف از آب  به اسهال و اسهال به قی و واجب است که اسهال او به حمول خفیف از تر

چقندر به قدر شصت درم و به ورق اندک مقدار مثقال و شکر سرخ به قدر ده درم و روغن گل یا کنجد مقدار هفت مثقال و یرا  

ط بر شکم چون قی افراط نماید به وضع محاجم بی شر اما در اشتدادبه خوردن مثل کمونی که آن در اینجا بسیار نافع است و 

نمایند و اگر حرارت قو   حبس او نمائید بساست که احتیاج به بستن اطراف افتد و بر شکم به عصاره   فواکه غیر قابضه طال

دواء الطین نیشاپور  عالج کنند بعد از آن باید که رعایت چیز  نمایند که خارج می شود پس مادامی کره کیلروس یرا    نباشد ب

جهی از وجوه البته حبس او جائز نیست که در آن خطر عظیم است چنانچه بعضی مردم را دیدم که شبیه به آن خارج گردد به و

هیضه   ایشان محتبس گردید و نه قی می آمد و نه اسهال و همان روز هالک شدند و اکثر کسان را دیده شد که بر آنها قی 

فاحش یابد و اعراض خبیثه   مخوفه هیجان نماید و شی و اسهال افراط نمودند در این مرض سالم ماندند و چون از آن تغییر 

فض آنرا متواتر بر غیر اعتدال و منخ ء خراطی لزج یا مر  یا مانند آن از آنچه ضعف قوت باشد خارج شود و در نبض اثر کند و

تشنگی تپ حادث  گرداند و در بدن هزال و در مراق مثل تشنج ظاهر گردد و در آن هنگام حبس به احتیاط واجب است و گاهی

می شود و آن داللت می کند بر آنکه اسهال به سو  ماده   صالح و سحج منتقل گردیده پس باید که در حربس او اسرتعانت   
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بربوب قابضه نمایند و گاهی به مثل نعنا  خوشبو می سازند و اگر آن را قی کنند اعاده نمایند و اندک اندک دهند و خورانیردن  

دوائی دیگرر  برایشان واجب است و از دوائی ب قابضه به سبب قاف آنها موقوف نباید کرد بلکه تکرار آنادویه   قابض در بوب 

نقا  نمایند و گالب گرم کرده مقو  معده آنهاست و مرض ایشان را نافع و واجب است که در آن ربوب چندان ترشی بشناسند 

ه اگر در آن ترشی غالب بود به چیز  که از جنس مسهل یا مقری  که لا  معده نماید و معادن ماده گردد و در سحج افزاید بلک

نباشد کسر حموضت آن نمایند و حموضات در سحج می اندازند و همچنین از اشربه آنچه شدید البرودت بالفعل باشرد بساسرت   

او  است پس باید کره  که ایشان را موافق نمی افتد زیرا که قر  معده می نماید و اکثر آنچه مثل او موافق افتد هیضه   صفر

تجربه حال قبول آنها برا  او نمایند و شربت انار منعنع برا  ایشان بهتر است قی آنها منع می کند و کالم آب انرار تررش و   

گاهی در آن چیز  از طین خوشبو ماکول داخل می کنند و اکثر از ایشان چون آب قو  الحراره بنوشند قوت او در عروق آنهرا  

پس مواد منصب بسو  عروق رو می شود و واجب است که کمادات و مروخات از ادهان کره در آن تقویرت و   منتشر می گردد 

قبض و تسخین لطیف باشد مثل روغن ناردین و سوسن و نرگس و روغن گل نتریز شکم استعمال نماینرد و روغرن کره در آن    

ضره   او برر طعرام غلریظ باشرد و مفاصرل و       مصطکی جوشانیده باشند مروخ جیدست برا  ایشان و خصوصاً کسی را کره هی 

عضالت را در تابستان به مثل روغن گل خوشبو و به مثل روغن بنفشه به اندک موم نمایند و در زمستان بره روغرن نراردین و    

موم اندک و تضمید معده   ایشان با ضمده   قابضه   مبرده   شدید القبض که در آن قدر  عطریت باشد باید کرد و چون 

تفرغ نشده باشد سواجب کند که هیضه را منع نمایند و همه آنچه استفراغ او واجب است از طعام فاسد یا خلط رو  بائج مخوف 

پس واجب است که بعد او تغایه به اغایه   کاسر آن نمایند یا بعد ایام بدانچه الئق او باشد استفراغ او کننرد و چرون صراحب    

هرا   در خرواب آوردن او برر بسرتر نررم بحیل    نچه ماکور شد عالج نمودند باید که حیله هیضه را از نوشانیدن و ضماد کردن بدا

خواب آور و بغنا و گهواره و مشتمال خفیف نمایند و موضع او جائی باشد که در آن روشنی بسیار نبود و برودت هم نباشرد زیررا   

و طرف خارج است و اگر نبض به صغر شررو   که برودت اخالط ایشان را بسو  داخل دفع می نماید و حاجت طبیب به جاب ا

کند و چیز  از اثر تشنج یا فواق ببینند مبادرت به نوشانیدن قدر  شراب ریحانی که در آن قبضی باشد مع آب به و کعرم یرا   

بند و در نمایند و اگر احتیاج به سو  قو  تر از این افتد بگیرند گوشت نرم بسیار از طیر و حمل و بکوکرده مغز نان سمید گرم 

دیگ کرده چندان بپزند که مائیت او جار  شود بعده خوب بفشارند و آن آب افشرده را قدر  بپزند و به چیز  از آب فروا کره   

بارد ترش سازند و بهترین آن ها انار میخوش و به است و بعضی با آن قدر  از شراب می آمیزند و بیاشامند و اگر در آن اندک 

عده بر آن خواب نمایند و چون اشتها یابند اگر انگور مع تخم آن خائیده اندک بخورند هم مضایقه ندارد نان بمالند باکی نیست ب

و اگر در معده   آنها چیز  نه ایستد و میل به قی نماید بر اسفل شکم قریب ناف محجمه   بزرگ بالشرط گاارند و اگر برر  
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وردن نیز ممکن بود صواب باشد و اگر میل به قوت سو  اسفل باشد باز آن نماند مابین کتفین مائل به اسفل نهند و اگر خواب آ

دو ساعد او ببندند و خواب آورند اگر ممکن باشد و چون وجع محجمه یا عصا به مریض را بیدار کند اعاده   آن هر دو برر آن  

ردد پس ا حرکت انحدار در اسهال ساکن گنمایند و تغییر ندهند آن هر دو را تا آنکه امن شود و غاا از قی در انحدار شرو  کند ی

  آن نمایند و اگر چنان باشد که چیز  قبول نکند بلکه اسهال نماید در تغایه   او میان قروابض  در آن وقت اندک اندک ارخا

و میان آنچه در آن تحایر  باشد جمع کنند مثل نشاسته   بریان که در طبیخ خشخاش داخل کنند و برر آن مسرم مسرم    

و در آن شیرینی داخل ننمایند چه بساست که شیرینی سبب کراهت و آالم و اسهال می شود چون مثل این داده شود آن  اندازند

قعه   شربت انار منعنع یارب او بدهند و اگر اسهال باشد تقدیم مص آب سفرجل لمیند و اگر در انجاقی باشد عقب اوخواب نما

انرار بشرکنند و    برآب بر آن کنند و عطش ایشان به مثل پست جویاست سیب قابض و زعرور و امرود و سیب میخوش و سنجد 

وانح طیبه   قو  از ایشان دور ندارند و تجربه   آنها کنند اگر از آن تقلب نفس حرکت کند بسرو  غیرر او متوجره    باید که ر

ربا و همچنین و کالم از شراب و دلات می یابند  شوند و گاه بعض ایشان به و  نان را مکروه می دارند و گاه بعض آنها بدان

از بخور و اما رائحه   فواکه را اکثر آنها قبول می نمایند و واجب است که چیز  از طعام نخورانند تا آنکه اشتها صادق نشود و 

مکث وند وب نیمگرم ریزند بعده خارج شاگر قبل از نقا  ماده گرسنه شوند غاا ندهند بلکه در حمام داخل نمایند و بر سر آنها آ

روغن ناردین و سوسن و در صیف حار غواص استعمال کنند و در شتابننمایند و اگر تشنج ظاهر گردد بر مفاصل قیروطیات نرم 

رطب طین و در زیت آلوده بپوشند و واجب است که عنایت ها  مبه روغن گل و بنفشه بسازند و کاالم بر آن پارچه در روغن 

شیده و عضل محرک لحی اسفل بسو  فوق به قیروطی مسترخی نگردد و اما در انتها چون نائره به تقلب او نمایند تا موضع پو

هیضه ساکن گردد و بخوابند و بیدار شوند چیز  از ربوب قابض بیاشامند و در حمرام برفرق داخرل شروند و لبرث زیراده در آن       

غاا قلیل خفیف حسن الکیموس خورانند و آسرایش  ننمایند بلکه آنقدر که بعض رطوبت حمام اکتساب کنند پس خارج نمایند و 

دهند و نگاارند که بسیار آب بنوشند و میان آب و شراب فرق نمایند و بر طعام قوابض بخورند و بعد از آن تدبیر تقویت معده   

سبب انتشار اخالط آنها به مثل قرص و رد صغیر و کبیر و به مثل گلقند و طبا شیر و به مثل خوز  کنند و بسیار باشد که حمام 

گوید که نظرر دریرن مررض بره      انطاکی ماده   بیضه می شود و جاب بسیار می کند در امعا و نه میل می نماید بسو  اعضا

حسب اختالف اقسام آن مختلف می باشد و اقسام بسیط آن چهار است به حسب اخالط اربعه لریکن هیضره   دمرو  کسری     

ع کرده اند و حق این است که آن جائز است و اگرچه خون تنها باشد و طریق عرالج  نگفته بلکه قومی وجود خون در هیضه من

درین هنگام فصد تیفال در اسهال خون است و با سلیق در قی آن و در غیر دمو  استقصا  اخراج مواد به قری و اسرهال بهرر    

فرجل آس عدس مقشر هر واحد یم آنکه در حبس او اتالف مریض است بعد از آن تضمید شکم و ولم اطراف به این ضماد س
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جزو اقاقیا صندل تخم کاسنی گلنار آرد جوهر واحد نیم جزو ناز و برگ حنا هر واحد ربع جزو در سرکه سرشرته ضرماد کننرد و    

ین می پزند بعد از آن این مطبوخ بره شرربت حروره یرا شرربت      هزیت برا  تدهگاهی این ادویه برا  نطول جوش می دهند و 

کرده بنوشانند گشنیز خشم انیسون هر واحد یم جزو صندل انجبار هر واحد نیم جزو صعتر سماق زیره هرر  شیرین  االس حب

واحد ربع جزو نعنا  عناب هر واحد مثل مجمو  خوب جوشانیده استعمال کنند و این ضماد مطبروخ مراکور هرر دو از تراکیرب     

و آب اس بمالند  رکه بشویند و به غالیه   محلول در گالبو س بآبمجربه   من است در فرو  این مرض بعد از آن اطراف را 

ن استخراج کرده ام و صحیح یافتیم و اگر بعد ازین غشی و خفقان ظاهر شود گل مختوم در هر دو آب ماکور و این هر دو را م

ت و در اسرهال  حل کرده به شربت لیمون و سیب شیرینی ساخته بنوشانند و در قی ماده   لطیف خفیف کدشان او حرارت اسر 

ی و تشنگی دریابند شرربت بنفشره و آب   پس اگر صدا  و هیجان و لا  و خشگ کثیف ثقیل که شان او برودت است بر می آید

بدهند و اگر ثقل و منعص و قراقر معلوم کنند کمونی و جوارش فلفل و مصطکی بدهند و اگر هر دو  گاوزبانعناب و آلو بخارا و 

ج کنند و اهم را مقدم دارند و هرگاه بعد از آن سقوط قوت گردد منعشات مثل معجون مشم و عنبر امر با هم یابند ترکیب عال

 .و شربت ابریشم بدهند و باقی مناسبات در عالج تخمه مسطور است

   صفراو  عالج هیضه

در عررق کاسرنی    بهر تنقیه   ماده   فاسد از آب نیمگرم بسیار و سکنجبین قی کنند و یا خاکشری سرنگ نمروده در آب یرا    

جوشانیده و یا آب برگ کاسنی و یا کاسنی در آب جوشانیده مالیده صاف کرده و در آن خاکشی جوشانیده مکرر نوشرانیده قری   

کنانند و از پر مرغ یا کبوتر حرکت دهند تا وقتی که عالمات وجود ماده از کرب و قلق و غثیان موجود باشد دسرت از قری براز    

ق و اضطراب ظهور نماید فوراً قی نمایند تا آنکه ماده   فاسد به تمامه بر آید و مریض از کرب و قلرق  ندارند و هر وقت که قل

بازماند و هنگام تشنگی عوض آب بر گالب اقتصار ورزند و اگر قدر  سکنجبین آمیزند بر تقطیع اخالط و از الره   حردت آن   

یز مفید است و گویند که اگر در اثنا  غثیان آب سرد دهند تقلیل اعانت کند و آشامیدن آب زالل تمر هند  به اندک شیرینی ن

سمیت ماده می کند و نزد مولف تا وقتی ماده موجود باشد آب فاتر مناسب است و آب شدید البرو ممنو  و اگر اندک قی شرده  

ند و نارجیل دریائی و عود صلیب غشی پدید آید و دندان ها بر هم نشیند باید که شاخ ها و پاشویه و مشمومات مناسبه به کار بر

و جدوار نفسجی به قدر نیم ماشه به گالب سائیده در حلق چکانند که فائده بلیغ می نماید و همچنین تریاق فاروق و پیپتا چون 

ق ن و پر مرغ در حلبه قدر یم ماشه در گالب سائیده بدهند نیز فائده می کند و نارجیل دریائی به گالب سوده در حلق چکانید

انیدن نیز در ازاله الغشی به تجربه رسیده و حکیم اجمل خان در بعض تصانیف خود می نویسرند کره در هیضره    فرو برده قی کن

گاهی سبب غشی و برد اطراف توجه انجره و مواد فاسد به سو  قلب می باشد پس رو  از بدن بسو  قلب می گریزد تا اذیت 
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  سبز و بدن مثل ابدان میت می شود و درین هنگام معالجه به وضع محاجم برر  از آن دفع گردد و گاهی درین حالت رنگ رو

ها و تشمیم اشیا  خوشبو و وجو رد دواءالمسم و یا قوتیات محلول در گالب و بید مشم باید کرد و گاهی وجرور نارجیرل   یپا

گوید که در هیضه اگر غشی و  دریائی اندک مخلوط درین آبها می نمایند و نفع عیب می بخشد و مصنف خالصه الحکمت می

بیهوشی عارض گردد و دندانها بر هم افتد به حد  که مطلق بازنگردد که گالب و یا چیز  در حلق او توان ریخت ناچار فصد 

باسلیق یا اکحل هرکدام که خوب نمایان باشد بگیرند و قدر  خون برآرند و چون به هوش آید بره زود  بنرد نماینرد و زیراده     

د و صاحب خالصه العالج نوشته که به جهت غشی و بیهوشی که اکثر درین علت عارض می گردد قطعه   آهن را خون نگیرن

به آتش سرخ نموده به مفاصله یم وجب به ریافوخ مریض نگاهدارند و سه چهار عدد لیمو  کاغا  را بریده بر آن آهن پراره  

د بالجمله هرگاه نقا  بدن از ماده حاصل گردد و اسرتفراغ از حرد در   بیفشارند چنانچه قطره قطره بریافوخ بچکد افاقه حاصل آی

سکبین کوشند و شربت انار و سکنجبین و یا شربت بهی و رب آن و یا رب انار ترش در گالب حل کررده  تگارد در آن وقت به 

قی تأثیر عجیب اسرت و   بنوشانند و زهر مهره خطائی را در گالب و بید مشم حل کرده شربت انار میخوش افزوده در تسکین

گاهی طباشیر و پوست بیرون پسته می افزایند و شربت لیمو عوض شربت انار می کنند و یرا بره شرربت انرار منعنرع و شرربت       

سفرجلی درمانی دهند و یا با گل مختوم و گل داغستانی بدهند و یا حب کوله با شیره   کعیر و یا آب سماق مکرر سنگ تاب 

ین و شرربت  هی شربت زرشم و نقو  آن و سکنجبین رمانی و شربت سیب استعمال می نماینرد و رب انرار  نموده باید داد و گا

است و اگر تشنگی تسکین نیابد انرار دانره تررش را بره      ندددر تسکین قی و اسهال سخت سو االس حبانارین منعنع و شربت 

بدهند و گاهی هنگام شدت عطرش وحردت صرفر آب    گالب شیره کشیده و طباشیر بر آن پاشیده یا بدون طباشیر جرعه جرعه 

سرد برف می دهند و به قول داوود اگر درینجا حرارت شدید باشد و اعراض آن بر آن گواهی دهد شیره   تخم خرفه بنوشانند 

در  انار بدهند قی و اسرهال را  بآبو عصاره   خرفه مع صندل در سرکه سائیاره بر معده ضماد نمایند و چون یم درم طباشیر 

اندک مدت قطع کند و اضمده قابضه   مبرده بر معده ضماد کنند و صندل و گالب ببویند و هرگاه قلق و اضرطراب و سردرود   

وارد سرخی چشم و یا فواق باز به سبب انصباب ماده رو نماید فی الفور قی کنانند و بعد از قی متصل دوا  مسکن مثل فاد زهر 

ر دانه ترش و دانه هیل و تخم حماض و مغز تخم لیمو  کاغا  حسب حاجت دهنرد و اگرر   و طبا شیر و زرشم و زرد رد و انا

دوا  رقیق به قی بازگردد طباشیر و زهر مهره سوده و زرشم و انار دانه   ترش و دانه   هیل سائیده در شربت انار ترش یرا  

وده بر معده و قلب نهند و گویند کره اگرر قری    سو زرشم و صندل و کافور در گالب  شربت لیمو آمیخته به طور لعوق بلیسانند

ساکن نشود در آب اندک کعم سوده یا نان خشم در تنور یا انار دانه سوده قدر  آمیخته اندک اندک دهند و هر وقت که قی 

به رب  نمایند تا آنکه قی ساکن گردد و بلع آب کندر ممضوغ و مضغ قرص کندر یا خوارانیدن او ر  شود اعاده   اومره بعد اخ
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بهتر از آن است و امتصاص فوا که قابضه مثرل   االس حبانار بسیار نافع است یا قرص الطین بدهند و به قول جالینوس قرص 

نرار و پوسرت انرار و    لگ  انگور و لحیته التیس و سماق و سیب و سنجد وامردو و بهی نافع و ضماد شکم به سفرجل و شکوفه 

سم در گالب سائید و پاشیدن آب سرد در مسکن او و انداختن برگ بید و گل سرخ و  پست جو و صندل و گل سرخ و کافور و

بنفشه و آس و نیلوفر و سیب و موز در آن و غاا به ماءاللحم که در آن ربوب قابضه   ماکوره حل کرده باشند و یا تغایه بیضه 

و یا خوردن پست جویا پست کنرار یرا پسرت اناردانره     که در سرکه جوشانیده انار دانه یا برگ آس یا سماق بر آن پاشیده باشند 

است و مصوص از گوشت هر طائر که باشد و کاا کرد ناج برا  ایشان نافع و درصورت کثرت ضعف و غشی ماءاللحم  دهندسو

ابرن  حل کرده باشند نیرز بره قرول    و شربت فوا که تراش در حلق چکانند و وجود شراب یا ماءاللحم که در آن دواءالمسم بارد 

قرول بعرض مترأخرین غسراله   بررنج      افیون مفیدست و از حیله ها  جید چوزه   مرغ بریان شکافته بویانیدن است و به سر

رایب جهت تسکین قی مفید است و اگر حرارت به درجه   اتم بود و قی بند شود قرص کافور در شربت لیمو یا انار  بآبهی سائ

ید الحرارت نوشیدن آب لیمو حکم اکسیر دارد و پوست بیرون پسته طباشیر دانه ترش سرشته بلیسند و در تسکین بیضه   شد

و کاا    هیل هر واحد یم ماشه سوده در شربت انار یم توله آمیخته خورانیدن بعد نقا  ماده در بیضه   صفراو  نافع است

ماشه در شربت انار شیرین یرم   د دانه   االیچی خرد زرشم پوست سماق طباشیر گشنیز مقشر هر واحد یمسبز  کنول گئ

سرد در اکثر قی و اسهال را فی الحال بند می کند و سفوف خسته کنار درین باب شدید النفع است  بآبتوله و فرو بردن اطراف 

و چون مرض انقطا  پایرد مدتی بیمار را از اغایه مسعهوده بازدارند و به تدریج به عادت خودش باز آرند و عند ضعف ماءاللحم 

به سماق و انار دانه و زرشم بدهند و حتی الوسع درین قسم هیضه از ادویه   حاره مثل پیپترا و نارجیرل و پودینره و غیرر آن     

هرگاه قی و اسهال منقطع گردد  در امعا ماده موجود بود و از آن تکلیفی عائد گردد ملینی بارد از آلوبخارا و  تعلیم اجتناب نمایند

تمرهند  و شربت و زرد مکرر و گلقند و ترنجبین و شیر خشت باید داد و یرا آب تمرهنرد  سره     گل سرخ و مشمش و مویز و

توله گالب ده توله گلقند چهار توله بدهند و یا شربت ورد مکرر و سکنجبین ساده و گلقند و عرق بادیان و گالب دهند تا مراده  

بادیران عررق   بعررق   ر اجابت به قبض شود گلقند چهرار تولره  باقی برآمده نجات یابد و همچنین بعد انقضا  هیضه از دو سه با

هریم پنج توله گالب چهار توله مالیده صاف کرده سکنجبین ساده و توله داخل کرده بدهند بالجمله اسهال هیضه  الثعلب عنب

استعمال طبا شیر سوده و سوء هضم دفعه بند نباید کرد بلکه اگر بند شود ملین باید داد مگر به شرط افراط آن برا  قبض صالح 

بنوشد و  ساده سرشته با شیره   دانه   هیل و شیره   تخم خرفه و گالب و شربت انار معمول اسرت و ایضراً دریرن براب     

شیر هر واحد یم ماشه سوده به گلقند یم تولره سرشرته   یا عود و طباجوارش انارین یا عود ترش یا مصطکی یا آمله   مربی 

اگر بعد هیضه صدا  و سوزش و خلش معده و خشکی و تشنگی باقی باشرد آب عنراب و آلرو بخرارا     همراه شیر جات معمول و 
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همراه شربت بنفشه دهد و اگر ثقل و قراقر و مغص دریابند به جوارش مصطکی و کمونی عالج نمایند و اگر هر دو امر موجرود  

حق شود یا قوتی ها  مقوو  حسب حاجت بعمل باشد در عالج نیز ترکیب دهند و هرگاه بعد از هیضه ضعف و سقوط قوت ال

آرند و دواءالمسم باردو شربت ابریشم مرتب سازند و اگر بعد دو سه روز از انقضا  هیضه زکام عارض شرود عنراب پرنج دانره     

یده االیچی سفید چهار ماشه جوشانیده شیره   تخم کاهو شش ماشه گلقند دو توله و یا بهدانه سه ماشه گلقند دو توله جوشران 

مرخیات برا  ازالق ثفل و یا مغریات برا  یت معده و احشا ضرورت است اگر ببدهند بالجمله بعد اخراج مواد تخمه و هیضه تقو

تلیین صدر و نزله و سرفه حاجت افتد همراه مقویات معده و دافع ماده   آن باید داد و باقی تردبیر از عرالج کلری هیضره کره      

که در هیضره     ذکر ادویه   مرکبهقوال خالق که مسطور می گردد حسب حاجت اخا کنند ماکور شد و ادویه   مرکبه و ا

که جهت حبس هیضه و رفع سمیت آن معمول نارنگی را همین نو  درست بگاارند تا بوسیده  ب هیضهحصفراو  معمول است 

در نخود بندند خوراک از دو حرب  گردد و خشم شود وقت حاجت با پوست و مغز و تخم باریم بسایند و به گالب حب ها به ق

از مجربات حکما  فرنرگ کره جهرت     نو  دیگرتا پنج حب بعد از نقا  معده به قی یا اسهال یا هر دو نزد افراط آن فرو برند 

حبس قی و اسهال و رفع حدت و سمیت ماده استعمال می نمایند افیون کافور انگوزه هر سه مساو  حل سازند کره یرم ذات   

به قدر نخود کوچم بسته یم دو حب در آخر بیضه بدهند رب انارین که در تسرکین بیضره بکاریرد آب انرار      شود پس حب ها

شیرین آب انار ترش هریم یم آثار در دیگ سنگین یا مسی قلعی و از بجوشانند تا نصف بماند یم آثار قند سفید داخل کرده 

اخل کرده بجوشانند پس صاف کرده قند داخل نموده قوام نمایند در آرند و اگر عود خام و آمله   مثقی هریم چهار درم د بقوام

کنار که در هیضه برا  حبس اسهال می دهند دانه   هیل مغز خسته   کنار مغز خسته     سفوف خستهحبس قو  تر گردد 

ر دام سرفوف  آمله صندل سفید گشنیز مقشر طباشیر پوست درخت بر طبل برنج سانهی هریم یم دام انار دانه   تررش چهرا  

که دفع صفرا و بلغم نماید و در اکثر امراض معده مستعمل قند سفید یم آثار  سکنجبین سادهساخته به شربت انار منفع بدهند 

آورده یم اوقیه گالب بر سر آن ریخته فرو گیرند و اگر عسل بجا   بقوامدر دیگ کنند و پا و آثار سرکه صاف بر آن بریزند و 

ن عسلی شود و اگر عوض سرکه آب لیمو اندازند شربت لیمو که معروف به سکنجبین لیموست خواهد شد و قند اندازند سکنجبی

که در تسکین هیضه نفع دارد و آب انار شیرین آب انار  شربت انارین منعنعطریق ساختن شربت خماض و نارنج نیر چنین باشد 

گرفته به آتش مالیم بپزند تا به نصف رسد پس آب ترش هریم یم رطل یم جوش داده شب بگاارند و صبح آب صاف آن 

که در تسکین قی و غثیان  شربت انار ترش منعنعآورند  بقوامنعنا  تازه صاف نموده نیم رطل شکر سفید یم رطل داخل کرده 

لی شرربت سرفرج  آرند  بقوامو منع اسهال صفراو  مجرب و مفتح سده آب انار ترش یم سطل قند سفید ده جزو اضافه کرده 

نافع هیضه و غثیان و قی صفراو  و مقو  قلب و مسکن عطش و حرارت جگر و اسهال است آب بهی شیرین آب انرار   رمانی
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زرشم بیدانه مصرطکی گرل سررخ عرود دانره   قراقلین        االس حبترش و شیرین هریم یم رطل پوست بیرون پسته ترنج 

ا هم بجوشانند و صره را مالیده باشند و با یم رطل قند سرفید  هریم یم مثقال سنبل الطیب نیم مثقال کوفته در صره بسته ب

به جهت هیضه بعد دفع ضرر اغایه   فاسده برا  تسکین قی بر معده نهند صندل گل سرخ برر اوه   بهری    ضمادآرند  بقوام

اصرغر حسرین    براده   سیب برگ مورد کوفته بیخته به گالب آمیخته ضماد نمایند عرق هیضه که در معموالت شفیقی حکیم

است زرشم براده   صندل سفید انار دانه   ترش هریم پا و آثار آلو بخارا بادیان هریم نیم آثار پودینه یرم آثرار االیچری    

سفید دارچینی هریم نیم پا و طباشیر هفت توله کافور چهار توله و آثار آب شب تر کرده صبح کافور دریچه بسرته چهرار آثرار    

که در هیضه    قرص کافورارت استعمال این عرق بدون شربت لیمو و غیره مبردات جائز است عرق کشند لیکن در شدت حر

صفراو  وقت شدت حرارت بکار آید معمول ممدو  الیه طباشیر زرشم تخم حماض بریان زرد رد صندل سفید گشنیز خشرم  

یده اقراص سازند و در شرربت لیمرو   کهربا  شمعی دانه   هیل انار دانه   ترش کافور حسب حاجت گرفته در آب زرشم سائ

عالمه   گیالنی در شر  قانون می نویسد که آنچه در آخر هیضه مجرب است نهادن دسرت و پرا در آب    اقوال حااقباید داد 

انرار کعرم    برآب برف بر معده و اطراف است و اگر قلب ضعیف بود و خوف سقوط قوت باشد  بآببرف و وضع پارچه   مبلول 

لحم به اندک آب سیب و اندک شراب قو  آمیخته دادن مضائقه ندارد و خائیدن گل خراسانی پزشم و کافور نفع آمیخته و ماءال

انار تررش بیاشرامند کره قربض و      بآبکند و آنچه منع هیضه دقی و تسکین تشنگی نماید رب ترشی ترنج است سه درم از آن 

فتم و اکثر در عالج آن برین اکتفرا نمرودم   مرض منافع عظیم یا به هر دو درینتطفیه   لهیب معد و گالب را به قیاس و نجر 

گاه نیمگرم و گاهی سرد کرده به حسب اختالف احوال نوشانیدم و شفا حاصل شد و گاهی بعد نقا  معده بعض ادویه   جلیله 

را بره روغرن برادام    مثل تریاق و مشرودیطوس و مفرحات یاقوتی خورانیدم و صحت رو نمود و اگر بیخوابی غلبه کند کرف پرا   

عظیم است و مسکن نزدیم سیل آب نمایند به نوعی که آواز  بمالند که این را درین باب مدخل شیرین ممزوج به اندک گالب

رب غوره دهند و اگر تشنگی شردید باشرد شریره   تخرم     ضعف قوت نان بمالیم جریان آب به گوش مریض رسد و در حالت 

گل ارمنی و انار دانه   بریان دهند و در نوشیدن آب سرد افرراط نکننرد ترا معرده را ایراا       بهی و طباشیر و بآبخرفه   بریان 

نرساند و قوت را ضعیف نکند  اگر کرب شدید باشد اطراف را در آب سرد گاارند و اگر درین حالت حاجت بردادن افیونیرات بره    

تسکین عطش دخیل تر است و در غاا تکثیر  تر کرده آب رقیق آن بدهند که در بآبسبب ضرورت داعی بود پوست خشخاش 

که شام معمول به طریق مصوص اقتصار کنند و بر آن قدر  گل خراسانی بپاشند و گاهی از زرشم و گشنیز تر و  بآبننمایند 

دانه یا انار  بآبور خفیفه و بعد غاا آب غوره یا آب سماق یا آب انار بنوشانند و یا زیر باج لم کردناک طیخشم می سازند و کا

شیخ غوره یا انار ترش دهند و نمم اندرانی در اغایه   ایشان داخل کنند و بیضه   که بر آن انار دانه یا سماق پاشند نافع بود 
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ن بر حدوث هیضره مری باشرد و از غراا     د صفراو  هائج است و آن گاهی معاومی فرماید چون دانستی که در بدن موا الرئیس

دبیر معدد درین هنگام از خارج به چیز  که مبرد باشد و اگرچه حرف بود بعد معونت برقری اگرر   خوف کلی نباشد البدست از ت

بسات او نیز تبرید معده به ند از حامائل بسو  آن بود به قدر احتمال و درین تبرید تسکین عطش نیز هست و چون قی افراط ک

بارد از عصارات فواکه سرد کرده باشند نیز نافع تر برود و   مثل این تدبیر و به وضع محاجم بغیر شرط بر شکم است و اگر چیز 

اگر بدان صندل و کافور و گل سرخ مخلوط کرده بر پوست شکم طال نمایند نافع باشد و گاهی احتیاج بستن اطرراف افترد اگرر    

اینرد بلکره   گوید که هرگاه هیضه عارض گردد به قطع اسهال و قی تعرض ننم مجوسیمنقطع نشود و خوف سقوط قوت باشد 

اعانت طبیعت بر آن به دادن آب گرم و روغن بادام چند بار نمایند تا آنکه معده از فضاالت پاک گردد و اگر قی و اسهال اسراف 

نماید شربت انار منعنع یا آب انار میخوش و آب به دامرود با شربت سیب مطیب یا هیبه یا شربت آس یا پوست بیرون پسته بره  

خام خشم سائیده به گالب بدهند و یا طبیخ انجدان که در هیضه   بلغمی بیاید استعمال نماینرد و برر   شربت سیب و یا قوت 

ببویانند و در آب سررد درآینرد و بره     ح طیبهمعده آس و به بقدر  سرکه و روغن گل و گل ارمنی و طبا شیر ضماد کنند و روائ

ا سرد گردد و غشی حادث شود آب سرد و گالب سررد کررده برر    خواب امر کنند و اگر استفراغ چندان اسراف کند که دست و پ

ا محکم بدند و کف دست و پا را نیکو بمالند و به روغن یاسرمین یرا روغرن بران یرا      ره بپاشند و هر دو ساعد و ساق بعصابهچه

ند کف دسرت و پرا را   روغن دیگر که در آن قدر  نمم یا بوره   ارمنی یا جند بیدستر یا فلفل سیاه یا عاقرقرحا حل کرده باش

لول در به و سیب میخوشن بدهند و غاا بنان مب تدهین نمایند و فم معده را خوب بمالند تا گرم شود و چون افاقه گردد چیز  از

سیب مع کفم سازند و کعم به شوربا  چوزه   مرغ و دراج معمول زیر باج به مویزد انار دانه یا سماقیه  بآبشراب ممزوج یا 

ه در آن قطعه   به یا سیب داخل کرده باشند بدهند و قدر  شراب ریحانی ممزوج به گالب دهند و اگرر مرریض   یا زرشکیه ک

و گالب و کافور و کدام  حرارت و لهیب در معده و پهلوها و لا  و عطش شدید دریابد بر معده و پهلو پارچه   مبلول به صندل

سیب ممزوج و کاا آب انار یا آب سیب یا آب به و مانند آن و کراا گرل    رد نهند و شربت غوره و شربت انار و شربتقیروطی مب

ببرد به برف بدهند و تضمید معده به ضرماد  مبرد  بآبقبرسی یا گل ارمنی به اندکی کافور در اشربه   ماکوره و کاا پست جو 

زعفران نمایند و اگر اسهال و قری   متخا از بهی سوده و پست جو و شگوفه   انگور و اقاقیا و صندل و گالب و کافور و اندکی

منقطع شود و هر دو بازو و ساق ببندند و کف دست و پا بمالند و بر کف پاها گل ارمنی مبلول به سرکه و آب آس طال نمایند و 

در آب سرد در آیند و اگر منقطع نگردد بر معده محجمه   بزرگ به غیر شرط نهند و چون قی و اسرهال منقطرع گرردد پرس     

انرار و   برآب سهل االنهضام معمول غاا و تلطیف او کنند و لحوم طیر ر غاا  اول دفعه عود نکند بلکه اعتماد بر تقلیلمریض ب

ناج و مانند آن بدهند بعده بسو  غلیظ ترنقل نمایند و در غاا اندک اندک بیفزایند تا   زرشم و مصوص و کردغوره و عصاره 
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گرم نمایند و به تکرار  بآبه بیضه حادث شود سزاوار است که قصد تنقیه   معده به عادت خود عود کند مسیحی گوید که هرگا

گرم سکنجبین آمیخته می شرود و اگرر سرقوط     بآببنوشند تا قی سهل گردد و معده از ماده   موذ  غسل یابد و بساست که 

گردد بایرد کره اطرراف و مفاصرل و     قوت قبل از تنقیه   معده و بدن شرو  کند و با آن اعراض رو  ظاهر شود و صفرا خارج 

عضالت بمالند و به روغن تمریخ نمایند و تضمید شکم به ضماد سفرجل به سرکه پخته و شکوفه   انگور و عصراره   لحیره   

التیس و اقاقیا و سماق و گلنار و پوست انار و پست جو و آس نمایند و آب انار ترش و آب به و آب سیب بنوشانند و اگر تشنگی 

د در آب سرد که مقدار یم نیم اوقیه باشد شکوفه   انگور یا گل سرخ تازه یا طباشیر خیسانیده بدهند و اگر ایرن آب  شدت کن

ها قی کند در شربت سیب یا به اندک کعم باریم سوده به قدر  که آب را غلیظ کند آمیخته و یا کعم با قدر  پست انار در 

ثقل نیارد پس اگر قی ساکن نشود رب انار مع اندک آب نعنرا  و شرکر بدهنرد و    آب سرد آمیخته اندک اندک دهند تا بر معده 

آنچه بدهند شدید البرد نباشد تا معده و قوت طبیعی را ضرر نرساند و اگر قوت ضعیف گردد درین کعم اندک ماءاللحم سینه   

ندک آب سیب و اندکی شراب قو  آمیزند دراج یا بچه   مرغ یا کبم یا تیهو یا گردن جد  داخل گردن باکی ندارد و با آن ا

انار بنوشانند و بر فم معده از آب سیب و به و گالب و آب آس ترکره در آن صرندل و    بآبو اگر تشنگی اشتدار نماید پست جو 

کافور و زعفران و الدن حل کرده باشند طال نمایند و جمیع مفاصل بدن به گالب و اطراف آس و صندل و کافور مسح کننرد و  

شنیز خشرم آمیختره   کون معده نقی گردد و مرض ساکن شود در حمام داخل کنند و از طیور ماکوره به انار دانه و زرشم و چ

غروره   برآب غوره و آب انار و آب سماق تسقیه داده و یا مطبخن نموده و بر آن آب انار دانره و مرویز منقرو      بآببریان کرده و 

کوشش نمایند به مغز و تحریم سریر معلق و یا بدان چه عادت او باشد و از آن لات پاشیده اندک بخورانند و در آوردن خواب 

یابد و بر آن خواب نماید بعمل آرند و لطوخات و شمومات منومه استعمال نمایند و اگر معده تسکین نیابد و امر متماد  گردد بر 

نچسبد میان کتفین نهند و اگر قی ساکن نشود  شکم نزدیم ناف محجمه   بزرگ بعد دادن غاا بنهند و اگر محجمه بر شکم

این قرص الطین بدهند کندر ده درم گل خراسانی ده درم کبابه قاقله هر واحد دو درم و نیم کافور یم دانرگ سرم یرم درم    

در آن  ازدنعنا  پخته باشند بخورانند و بقرنفل نیم درم در لعاب بهدانه هر قرص به قدر یم مثقال ساخته به رب انار که در آن 

به بندند و آب سرد بر ساق و پا  بریزند و بر تمام شکم صندل و گل سرخ و کافور و سم و گل خراسانی مربری بره گرالب و    

آس و اطراف انگور و خاکستر قصب و طرخا به گالب و اندک سرکه آمیخته ضماد کنند و بر آن پارچه   مبلول به گالب نهند 

ند پرس اگرر براوجود ایرن     لو بر ناف محجمه   بزرگ نار  گاارند و همه عضالت بدن بما و چون گرم گردد تبدیل آن نمایند

تدبیر قی کنند اعاده   آشامیدن دوا نمایند و اگر غشی حادث گردد اندک قرص مسم در شراب و مراءاللحم معمرول از لحرم    

ان کردن شرراب و آب بره برر آن پاشریده     جد  و چوزه   مرغ آمیخته بنوشانند و بچه   مرغ و دراج بریان کرده و هنگام بری
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و زرشرم و انرار دانره   تررش همره را       االس حرب که بنوشانند امرود خشم و سریب و  مقابل بینی او دارند و این شربت فوا 

آید و اگر اسهال شدت کنرد   بقوامنیمکوفته در آب انار ترش معصور چهار چند آن خیسانیده بجوشانند و صاف نموده باز بپزند تا 

استه   بریان به طبخ خشخاش و سم آمیخته حقنه کنند و اگر تشنج در دست و پا  حادث شود پارچه در شیر مضروب به نش

روغن آلوده نیمگرم بر عضالتی که در آن تشنج باشد بنهند و مقابل مریض سیب و سفرجل و امرودوگل سرخ و صندل گاارند 

یان و عطش بیشتر بود پس آب نیمگرم بسیار نوشیده قی کنند تا معده را از گویند که محرور را در بیضه غث ایالقی و جرجانیو 

طعام فاسد پاک کند و نوشیدن جالب و ماءالعسل و روغن جائز نیست جالب و ماءالعسل به سبب دوامر نشاید یکی آنکه هر دو 

ه را غاا نبایرد داد و روغرن بهرر آن    در معده   محرور فاسد شوند و صفرا گردند دوم آنکه هر دو غاا دهنده اند و صاحب هیض

نشاید داد که معده را ضعیف کند لیکن اگر در معده سوزش بود اندک جالب بنابر تسکین حدت خلط بنوشند و اگرر تشرنگی و   

انار تررش   بآبحرارت با آن غالب باشد جالب با سکنجبین بدهند و اگر قی تمام کرده باشند و اراده   تسکین آن باشد جالب 

و اگر تشنگی غلبه کند طباشیر سوده در آب انار دانه   ترش آمیخته تجر  کنند و آب بهی ترش و آب سریب کروهی و   دهند 

آب اطراف انگور سود دارد و اگر این آب ها به قی بازگردند اندکی کعم سوده به سویق انار دانه درین آب ها آمیزند ترا غلریظ   

شراب تر کنند و یم دو کفچه از آن بخورند و بخوابند جرائز اسرت و ضرماد از    شود و اندک اندک بنوشند و اگر کعم سوده در 

صندل و گلنار و گل سرخ و بهی و سیب بریان کرده و برگ مورد و گالب و اندکی کافور بر شکم نماینرد و یرا آرد جرو در آب    

سیب را در سرکه بپزند و سائیده گل  مورد سرشته ضماد کنند و یا نان خشم کهنه به سرکه تر کنند و ضماد نمایند و یا بهی و

سرخ گلنار و اندک افسنتین و مصطکی داخل کرده روغن آس و روغن گل آمیخته ضماد کنند و سفرجلی به سرکه پخته و غیر 

مورد سرشته ضماد کنند و خاکستر نی و خاکستر گز و خاکستر شاخ انگور به سرکه ممزوج  بآبآن که در قول مسیحی گاشت 

م طال نمایند که قی و اسهال منع کند و اگر پارچه به گالب سرد تر کرده بر شکم نهند روا باشد و شربت فوا که و کرده بر شک

قی و اسهال بازدارد بگیرند انار دانه و ماز و هریم  االس حبقرص الطین که هر دو در قول مسیحی گاشت بدهند و این قرص 

و بلوط و نشاسته بریان و مقل مکی هریم ده درم همه را کوفته یم مثقال  و سماق و نرمازج و گل ارمنی االس حبپنج درم 

بدهند و چون کار بدان حد رسد که عرق سرد آغاز کند و دست و پا سرد شود و فواق ظاهر گردد اطراف او را در آب سرد نهند و 

ان آلوده سرد کرده بر آن نهنرد و هرگراه   همی مالند و گل ارمنی در سرکه و آب مورد حل کرده بر پا  او طال کنند و پارچه بد

گرم گردد بازتر کرده بگاارند و اگر ضعف و غشی حادث گردد عضالت و گوش و سربینی او بمالند و مو  صدغ او را بکشند و 

ماءاللحم و شربت مشم در حلق او چکانند و اگر تشنج ظاهر شود بر عضالت معده   او پارچه   مبلول به روغن گررم کررده   

ترر کررده افشررده     برآب ند و قیروطی از موم و روغن بنفشه ساخته و حظمی کوفته بیخته بدان سرشته بر پنبه   کهنه که بنه
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باشند مالیده بر پس گردن که مبداء اعصاب است و بر عضالت بنهند و اگر اسهال از حد بگارد حقنه   نشاسرته کره در قرول    

و خجند  گوید که چرون مرریض    ابن الیاسآنرا به اندک سم بنوشانند  مسیحی گاشت بعمل آرند و احمد فر  ذکر کرده که

قو  و متحمل باشد و استفراغ اسراف ننماید اعانت طبیعت به قی اخالط فاسد از آب گرم کثیر المقدار به روغن کنجد یا روغن 

اسراف نمایرد سرفوف رمران پرنج     بادام چند بار نمایند حتی که معده از فضول پاک گردد و چون معده نقی شود و قی و اسهال 

رب به ده درم بدهند و یا شربت انار منعنع یا آب انار میخوش یرا آب بره دامررود یرا     ل و قرص طباشیر قابض یم مثقال بمثقا

شربت سیب یا شربت ریباس یا شربت لیمو منعنع هرکدام که باشد ده درم به طباشیر نیم درم یا به قرص طباشیر قرابض یرم   

یا بگیرند پوست بیرون پسته یم مثقال و کوفته بیخته به شربت به یا شربت سیب بدهند و یا بگیرند توت سررخ  مثقال دهند و 

ت بدهنرد    بالهیب و حرارت مزاج اساربرف بخورند و یا این دوا که مسکن قی و اسهال مر بآبخام خشم یم درم و سائیده 

انار  بآبدرم گل ارمنی سه درم کوفته بیخته از یم درم تا سه درم  ی هر واحد پنج درم طباشیر دوبگیرند گل سرخ و سماق منق

ند و مراکوره سرشرته بلیسر   یه بخورند و یا در یکری از اشرربه   ترش یا آب سیب یا آب به هرکدام که باشد از دو اوقیه تا سه اوق

د یا آب به سرشته نمایند و برر  مور بآبصندل و گل سرخ و اقاقیا و گل ارمنی هر واحد یم جزو کافور عشر جزو تضمید معده ب

برف سرد کرده اندازند تا معده بسیار بارد گردد و غاا بمزوره   زرشم یا سماق به شیره   مغز بادام بخورانند و  بآبآن پارچه 

ائح طیبره   برارده مثرل    ه گالب بجنبانند در مهب شمال و ورمریض را امر به خواب در مواضع بارده نمایند و بادکش بهلول ب

صندل و سفرجل و تفا  و گالب و کافور پیش او دارند و اگر هیضه اسراف نماید و نبض ضعیف گردد و قوت قریب به سرقوط  

و ساق به عصا به محکم بر بندند  شند و هر دو بازدرسد و سرد  اطراف و غشی ظاهر شود گالب سرد کرده بر رو  مریض بپا

قه شود شربت به یا سیب یا انار میخوش بنوشانند و غاا نران یرا کعرم در آب    و کف دست و پا نیکو بمالند و چون از غشی افا

سرماق دهنرد و اگرر مرریض      برآب سفرجل یا دوغ گاو به سنگریزه یا آهن داغ کرده تر نموده بدهند  یا ماکیان یا تیهو مطبوخ 

نجد بنوشرانند و تضرمید معرده بره     س برف یا پست کنار یا پست بآباحتراق و لهیب در حوالی معده یا در معده دریابد پست جو 

سفرجل سوده و سویق جود اقاقیا و صندل سفید و سرخ و گل ارمنی و شکوفه   انگور به گالب و آب لفائف انگور نمایند و یرا  

بگیرند آب انار شیرین و آب انار ترش یم من و شکر سفید نیم رطل و بجوشانند تا به اندک قوام آیرد و برر آن پسرت کنرار و     

انار دانه هر واحد یم کف اندازند و بنوشند و یا این سفوف بخورند تخم حماض تخم زرشم بریان تخم مویز هرر واحرد   پست 

هر واحد سه درم جریش کوفته از دو درم تا سه درم از آن تنها و یرا بدانچره از ادویره       االس حبشش درم طباشیر گل سرخ 

ت پایرد و زمانه   تابستان باشد باید که مریض را در آب سرد نشانند تا زمان قابضه مقویه مناسب باشد بدهند و اگر اسهال کثر

طویل و اگر مرض منقطع شود بر معده محاجم بزرگ بغیر شرط یا بر ساق و قدمین نهند و قدم و کف به گل ارمنی و آب مورد 
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امر به تقلیل غراا و تلطیرف او نماینرد و     بمالند و چون مریض ازین مرض شفا یابد به اغایه   معتاد یکبارگی عود نکنند بلکه

ناج یا مطبخن و مصوص با ناردانه که بهتررین  وره یا زرشم یا سماق بدهند یا کردانار دانه یا غ بآبتیهود دراج و کبم مطبوخ 

اسرت   غاا برا  ایشان است بعد نقل بسو  غاا  غلیظ تر از آن به تدریج نمایند و این ضماد هیضه را در جمیرع اوقرات نرافع   

برگ مورد و آب به  بآبلحیته التیس اقاقیا سماق گلنار کمون گل ارمنی صندل پوست انار آرد عدس که آرد جو مساو  سائیده 

و آب سیب و آب لف انگور سرشته بر معده ضماد کنند و بعض افاضل گفته اند که چون در هیضه وجع و لا  مفرط از انصباب 

ب انار به لعاب اسپغول بنوشانند تا از الق خلط و ازاله   وجع نماید و اگر وجع باز ظراهر  خلط حاد لاا  به موضع وجع باشد شر

گفته که بر طبیب واجب است که از مشاهده   اعراض رویه که تابع این مرض باشند  ه اهللگردد اعاده   آن نمایند سعیدبن هب

آب گرم به مرات نمایند حتی که معده از آن به قری و اسرهال   محزون نگردد بلکه ابتدا به تنقیه معده از غاا  فاسد به نوشیدن 

پاک شود و چون فضول زائل گردد و مریض صال  یابد می باید که تقویت معده   او به رب انار کنند و اگر تشرنگی برود آب   

ریزند و غراا بره   سیب یا آب به بدهند و چون قی ساکن شود و تپ نباشد مریض را در حمام داخل کنند و بر اعضا آب نیمگرم 

زرشم بدهند و اگر اسهال اسراف نماید و قوت ضعیف گردد سفوف انرار دانره بره رب     بآبسماق یا  بآبشوربا  چوزه   مرغ 

سفرجل ساده دهند و قوت را یار  دهند به شرب ماءالشعیر که در آن انار دانه و قطع ها  بهی پخته باشند و اگر عطش شدید 

تخم خرفه و زرشم به سکنجبین سفرجلی و آب سفرجل به طباشیر و گل ارمنی بدهند و بر معده باشد واجب است که شیره   

و بارائح طیبه کنند و اگر قی ساکن نشود مرریض را رب بره گرل خراسرانی و     ا آب سماق طال نمایند و انعاش قوت آب مورد یا

سفرجل و اندک شراب عفص نمایند و بر  بآبنان  طباشیر و کافور و گل مختوم دهند و اگر قوت ضعیف گردد انعاش او به مغز

 برآب ح پیشانی از افیون خواب آورند و چون صال  یابد به چوزه   مرغ ارجوجه اگر از آن لات یابد و بمس سریر نرم و تحریم

ده   سماق غاا سازند خضربن علی گوید که عالج هیضه مقصور بر ترک غاا در آن روز است و آب گرم بدهند تا تنقیه   مرا 

معده نماید و بر دفع فضول باقی اعانت کند و در شب شربت درد تازه دهند و اگر با آن مغص باشد در آن مطبوخ خطمری تنهرا   

افزایند و اگر قی افراط کند پارچه   مبلول به گالب بر معده نهند و کعم مبلول به گالب ببویند و روز دوم و سوم برر شرربت   

می نویسرد کره در هیضره       مصنف اقتباست او قو  گردد بعده به تدبیر اهل صحت عود کنند مرد اقتصار نمایند تا آنکه قو

صفراو  بهتر آن است که آب شیرین خصوصاً از باران و گالب دو سه آتشه هر دو برابرر گرفتره سرکنجبین سراده   صرادق      

د و سه چهار مرتبه بلکه زیاد و به تکرار دهند الحموضت پنج توله در یم پیاله داخل کرده نیمگرم بنوشانند تا قی خود به خود آی

تا از دهن و بینی بی اختیار برآید و خلط بیرون آید و باز همچنین به تکرار بدهند و اگر بدو  از خارج احتیاجی باشد مانند ارسال 

شکم باشد باید که سره  پر مرغ و انگشت در حلق بعمل آرند تا نقا  تام حاصل آید و اگر اسهال ضعیف بود و طبع قبض با نفخ 
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چهار سرخ سقمونیا  مشو  در آب آلو بخارا و یا تمر هند  که در آن گالب و عرق کاسنی باشد بدهند و اگر به قی دفع شود 

دو سه دفعه تکرار آن کنند تا طبع دو سه نوبت اجابت نماید و اال بحقنه   الینه   علو  خان طبع را بکشرایند و دو سره برار    

ل آرند تا نقا  تام رو دهد و باید که تن را هرگز از پارچه نپوشند بلکه سرد دارند از ترشح آب سرد و یا مریض را دیگر مکرر بعم

سررد انردک    در حوضی که آب تا به گلو باشد نشانند و اگر آن میسر نشود در ظرفی کالن نشانده به فاصله   دو سه شربر آب 

و بعد قرار طبع جهت رفع ضعف جواهر مهره یم ماشه طباشریر دو ماشره در    ش کند و درون گرم شوداندک ریزند تا منع گاار

شربت لیمون یم توله لیسانیده سکنجبین تفاحی و شربت به هریم یم توله در گالب و عرق بیدمشم و کاسنی هریم چهار 

 .توله بدهند و باقی بعضی تدابیرات در عالج کلی گاشت

 عالج هیضه بلغمی

ترب و سکنجبین عسلی و یا بطبریخ تخرم تررب و شربت و      بآبنیمگرم و نمم و یا  بآبج از قی باشد اگر ماده متوجه به خرو

نمم محلول و دیگر مقیات مکرر قی کنند بعد از آن سکنجبین و گلقند همراه گالب بخورند و اگر ماده متوجه بره اسرفل برود    

امعاد اخراج آن به طریرق امعرا انیسرون زیرره   سریاه       برا  تحلیل آن و تقویت معده و تفتیح و نشف رطوبات فاسد از معده و

مصطکی عود غرقی جوشانیده صاف نموده گلقند داخل کرده نیمگرم چند بار بنوشانند و یا گلقند سه توله در عرق بادیان عررق  

ق کاسنی گالب گالب مالیده سکنجبین ساده داخل کرده بدهند و بعد نقا  معده شربت انارین منعنع عرق کموه عر الثعلب عنب

دهند و تا که قوت قو  و مساعد باشد در حبس نکوشند و بعد نقا  معده و امعا از طعام فاسد مطبوخ گشرنیز خشرم انیسرون    

هرکدام یم جزو و غیر آن که در عالج کلی در قول انطاکی گاشت سوا  عناب بدهند و آشامیدن چا  خطائی که با قرنفل و 

باشند مجرب است و اگر قی کند مکرر بدهند و مربا  آمله بره طباشریر و مصرطکی نیرز در      بادیان خطائی به گالب جوشانیده

است و دانه   هیل چهار ماشه گلقند سه توله نیز نافع و حب نارجیل و حب پوست بیخ اگر نیز  دهندهیضه   بارو به غایت سو

یه   دیگر غنی می کند و کاا سفوف زرد چوب بابول معمول و به قول حکیم عابد آشامیدن زربنا و از یم درم تا دو درم از ادو

گوساله و هر دو به صحت تجربه پیوسته و خطا نکرده و خورانیدن نارجیل دریائی تنها و یا با فلفل سیاه و عرود هنرد  و عرود    

بره قردر سری     تا با یم دو دانه   فلفل سیاه و آشامیدن اندک اندک آبی کهیپزهر معدنی از هریم قدر  و کاا پ صلیب و فاد

و اگر حبس قرو  منظرور باشرد     مثقال گرفته در آن فاد زهر قنفا  انداخته بگاارند تا آنکه آب خوب تلخ گردد و نیز نافع است

رودیطوس بدهند و اگر سهر هم عارض گردد قرص را سرن  ثو م یبه و جوارش سفرجلی قابض و قرص عود و یا تریاقشربت م

بهی آمیخته بر معده  بآبف بمالند و محکم بر بندند و زعفران و مشم و عود باریم سائیده برا  منع قی و تنویم دهند و اطرا

ضماد کنند و دست و پا  را به روغن سوسن بمالند و اگر بعد هیضه ضعف بسیار گردد حب نارجیل جواهر  دواءالفاوانیا باید داد 
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حد یم ماشه سوده به شربت انارین یم یم توله سرشرته  و اگر عود پوست بیرون پسته دانه   هیل گل گاوزبان جدوار هر وا

بلیسند و باالیش عرق کاسنی عرق مکوه عرق گاوزبان گالب هریم چهار توله شربت انارین دو توله بنوشند بعد دفع ماده برا  

رو نماید هرچه تقویت معده و دل و تحلیل و قبض صالح و اصال  و با نافع است و اگر اعراض دیگر مثل غشی و تشنج و غیره 

در عالج کلی و هیضه   صفراو  بهر تدارک هر واحد مسطور شد بکار برند و ایضاً چون اطراف سررد گرردد و عررق سریالن     

نماید و فواق رنج دهد و تشنج دست و پا عارض شود طبیخ قرنفل بنوشانند و تکمیرد بره کمرادات خشرم نماینرد و مراءاللحم       

لم با دهان مثل روغن ناردین و قسط نمایند و پنبه   کهنه بدان تر کرده برر مبراد    ممزوج به شربت مشم و جور کنند و د

که اگر بعد قی ماده باقی باشد به مسهل خفیف اخراج آن نمایند و بعد تنقیره زربنرا و    گوینداعصاب و عضالت گردن گاارند و 

سطاطالیس خورانند و جوارش مصطکی و عرود  کوفته بیخته در عرق بادیان حبها به قدر ماش ساخته سه حب دهند و سفوف ار

شیرین بدهند و اگر چوب پیارانگا که نباتی است هند  و در بالد پورب به هم می رسد به قدر چهار سرخ با چند عدد فلفل سیاه 

ن نفع بلیغ و پپیتا و نارجیل دریائی استعمال کرد فاد زهر معدنی و حیوانیست و ائیده نوشانند مجرب در گالب یا عرق بادیان س

می بخشد و دیگر ادویه   قابضه   حاره مثل دانه   هیل و پوست ترنج و جدوارد جز آن نافع غاا آب یخنی دهنرد و حکریم   

شریف خان در تالیف شریف می نویسند که در سفر  طعام به شب گااشته بودند چند کس صبا  آن طعام را خوردنرد همره را   

ا  بعضی اثر کمودت و تیرگی ظاهر شده بود و دوا  دیگر همراه نبود والد ماج غفرراهلل  قی کردند و قی بند نمی شد و بر اعض

پپیتا را در گالب سائیده با وزان مختلفه استعمال نمودند نفع کلی بخشید و قرنفل در سیب غرس کنند چنانکه سر قرنفل اندکی 

ند بعده قرنفل بر آورده استعمال نمایند که برا  بیضه و بیرون ماند و تمام قرنفل در سیب داخل شود و چند روز همین طور گاار

وجع فواد و تقویت معده بیعدیل هست و اگر از آن سیب اندکی سائیده اطفال را قی عارض می گردد بخورانند نفرع دارد و کراا   

بول آدمی به  قرنفل یم درم در گالب و عرق بادیان جوشانیده جرعه جرعه نوشیدن مفید و به قول صاحب تکمله هد  شرب

غایت مفید و نربسی به گالب سوده انفع االدویه است و تریاق کبیر سریع التأثیر و کالم مضغ پوست درخت عشر یم ماشه و 

پیاز درین  بآبابتال  آن و اگر برگ نازک بید انجیر دو عدد مالیده آب او افشرده بنوشند نیز مفید بود و گویند که نوشیدن شراب 

و خس پوست نارجیل ناگر موتهه هر واحد یم نیم توله پوست بادام پودینه   خشم هریم سه توله االیچی مرض بسیار نافع 

سفید نه ماشه در پنج آثار آب بجوشانند چون نصف بماند اندک اندک بنوشانند که درین باب منقول از مجربات استاد و معمرول  

ست و نوشته که در سه پا و آب بجوشانند هرگاه ثلث کم گردد این اضعف العبادست و در نسخه   مجربی وزن خس سه توله ا

درم کوفتره بیختره دو   وست ترنج هر واحد یم درم نبات ششر بکار برند و پترج دانه   االیچی صندل سفید قرنفل عود غرقی پ

دانره االیچری   درم به گالب خوردن مفید است و این دوا برا  بیضه به تجربه   دوستی مکرر رسیده فوفل و کهنی یم عردد  
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خرداجو این هریم آنقدر که سه مرتبه به سر انگشت ابهام و سبابه و وسطی گرفته شود همه را در ظرف گلی کوچم نو که آنرا 

بها بخمیر آرد بند کرده در تنور گاارنرد ترا آنکره ادویره     لبه هند  کور  کلیه گویند گااشته سکوره به قدر آن بر دهنش نهاده 

تازه خورند فورًا قی و اسرهال مفررط بنرد شرود و سرونف واجرو ایرن         بآبحصه کنند و هر روز یم آنرا  بسوزد پس برآورده سه

له   درد معده و تجوید هضرم و کسرر ریرا  و تولیرد اشرتها و      زاانیز مفید هیضه بلغمی است و این حب در جوشانیده نوشیدن 

عنون اهلل الشانی غنچه   مدارشش توله فلفل سیاه افی ببیضه   وبائی دوائی است ک اصال  فساد معده و سوء هضم نافع و در

سه توله نمم طعام سه توله قرنفل کلهدار نوشاد در مصعد هر واحد نه ماشه آهم آب نادیده سه ماشه افیون یرم نریم ماشره    

د برا  اطفال لیمون کاغا  کرده حب ها برابر نخود و کنار دشتی بندن بآبادرک صالیه کرده خشم نمایند بعده  بآبیم روز 

ب کالن و در هیضه اگر تشنگی غالب باشرد بعرد خروردن حرب آب بره گرالب       از یم تا دو حب خرد برا  جوان ح تا ده ساله

آمیخته نوشند اگر سر رشته   حیات باقی است صحت یابد و جمله عوارض رویه   هیضه مبدل بره راحرت گرردد و اگرر زرد     

سائیده بنوشانند نیز برا  هیضه مفید برود و بادیران سره درم پودینره دو درم      بآب چوب که از شکستن سیاه بر می آید نه ماشه

و تخم فلفل سرخ یم عدد در قدر  موجب بسته خوردن به منزله  نددمقرنفل چهار عدد گلقند دو توله جوش داده نوشیدن سو

  و در کشت گندم می باشد در قدر    اکسیر است و تتلی به کسرتا  فوقانی و سکون تا  فوقانی ثانی که نهالی است هند

ه بهرم  چوبی است اغیر رنگ و بیشتر طرف کلکتآب با پنج عدد فلفل سائیده بخورانند و اگر قی شود باز بنوشانند و پیارانگا که 

به  می رسد به قدر یم نیم ماشه ها چند دانه   فلفل سیاه در آب سوده نوشیدن قائم مقام تریاق است و این حب ها ساخته نیز

ب تر بد مناسب است و اگر سنا  مکی نه ماشه گل سرخ بیضه محتبس باشد ایار  فیقرا و حاستعمال می آرند و بدانند که اگر 

تبس را نافع و گاهی داخل کرده بنوشانند نیز هیضه   محبادیان گل بنفشه شاهتره هریم شش ماشه جوشانیده گلقند سه توله 

 الثعلرب  عنبتره می کنند و وزن گل بنفشه چهار ماشه می نمایند و گاهی شه عوض شاههار ماشه انیسون سه ماتخم کرفس چ

پر سیاوشان تخم کرفس هریم چهار ماشه عوض گل سرخ و شاهتره داخل می کنند و سفوف سناد و دا  عصاره   ریوند نیز 

وردن و بادیان گرل سررخ   تبس معمول است و مصطکی یم ماشه سوده به هلیله   مربی یم عدد سرشته خحدر هیضه   م

هریم شش ماشه جوشانیده گلقند مالیده نوشیدن ملین و مقو  معده است و اگر درد شکم به شدت هم باشد عرق بادیان عرق 

هریم پنج توله گالب شربت دینار هریم چهار توله بدهند و اگر این قی شود و دست نیاید بادیان بدهند و اگرر از   الثعلب عنب

سهل سیاه حب السالطین بایا داد و یا در بیضه   محتبس سنا  مکی نه ماشره کوفتره بره گلقنرد دو تولره      این هم نکشاید م

سرشته همراه عرق بادیان دهند و یا سنا  مکی یم توله تخم کاسنی شش ماشه گلقند سه توله جوشانیده بدهند و یا بادیران  

داخل کرده دهند و گاهی  ماشه جوشانیده گلقند سه توله  بیخ بادیان بیخ کاسنی گل سرخ هریم شش ماشه پر سیاوشان چهار
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هریم شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم خیارین کوفته شش ماشه ریونرد چینری    الثعلب عنبسنا  مکی نه ماشه گل بنفشه 

ت جگرر  سه ماشه عوض بیخ بادیان و گل سرخ داخل می کنند و روز دوم برا  دفع گرمی مزاج و جگر و اصال  طبیعت و تقوی

هفت توله گالب چهار توله شربت انارین دو توله می دهند و اگر طفل پنج  الثعلب عنبو معده شیره   کاسنی شش ماشه عرق 

 ساله را بیضه محتبس افتد و دم به شکم نگنجد نارجیل دریائی دو سرخ به گالب سوده بدهند بعد از آن شرربت دینرار دو تولره   

می نویسد که جوارش خولنجان اصلح و اسر  تأثیر  اقوال بعض مهره شیخوله حل کرده دهند بادیان پنج توله گالب سه تبعرق 

درین باب است و اقو  از آن سفوف نمم است و اگر احتیاج به مسهل افتد این شربت ورد تربد  بدهند بررگ گرل سررخ دو    

یم شبانه روز بجوشانند ترا نصرف بمانرد     رطل تربد مجوف افتیمون هر واحد یم اوقیه در چهار رطل آب گرم بخیسانند و بعد

مالیده صاف نموده سقمونیا مشم مصطکی عود قرنفل سم نشاسته هریم دو درم در صره بسته انداخته بمالند تا قوت آنها در 

 صراحب کامرل  آب بیاید پس بردارند و یم اوقیه بنوشند و آن بهترین مسهالت است و تضمید شکم با ضمده   حسار نمایند 

ه اگر آنچه به قی و اسهال بیرون آید بلغم باشد هیبه   ممسم و شربت سیب مطیب و قدر  جوارش سفرجلی ممسم گفته ک

و جوارش سیب ممسم و این طبیخ انجدان بدهند بگیرند انار دانه نیم رطل نعنا  فوتنج مرماحوزانجدان تخم کررفس هریرم   

نموده سرد کرده ساعت به ساعت اندک اندک بنوشند و این قرص درم و همه را در دو رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف 

کندر استعمال نمایند کندر ذکر گل خراسانی هریم پنج درم پوست بیرون پسته سه درم عود هند  کبابه قاقله هر واحرد یرم   

ربت هیبره    درم کافورسم قرنفل هریم نیم درم ادویه را باریم سائیده هر قرص به وزن یم درم سازند و یم قرص به شر 

ممسم یا به شربت سیب مطیب بدهند و این سفوف مانع اسهال و قی مرار  و بلغمی است بگیرند اناردانه ده درم زرشم گل 

سرخ هریم چهار درم مرطیب سعد هریم سه درم مصطکی سنبل الطیب انیسون طباشیر پودینه   خشم پوست بیرون پسته 

همه را باریم سائیده دو درم از آن بخورند و باالیش شربت سریب یرا هیبره     هریم دو درم سم عود هند  هر واحد یم درم

بنوشند پس اگر اسهال و قی منقطع نشود ربط ساق و ساعد و دلم اطراف و طال  گل ارمنی و وضع محجمه بر معده چنانچه 

ه رد معرده باشرد بعرد    گوید که چون هیضه   بره مشرارکت بر    مولف جامعدر عالج هیضه   صفراو  گفتیم استعمال نمایند 

نقاحبس قی به شربت نعنا  ممزوج به میبه یا به عود نمایند و اضمده   مائل به تسرخین اسرتعمال کننرد و تکمیرد و تمرریخ      

و ایالقی گویند که مرطوب را در حالی که فساد طعام و در معده    جرجانیشراسیف با دهان قو  مسخن ملطف قابض سازند 

ند تا قی کند و معده را پاک نماید و بعد از آن این قرص عود برا  تقویت معده و منع قی بدهند قرنفرل  او دریابند ماءالعسل ده

کبابه هریم درمی سنبل مصطکی هریم نیم درم عود خام چهارم شکر برابر همه ادویه خوراک یم مثقال و بعد تنقیره حیلره   

ب منع نماید طبیخ زیره   ممزوج نبیند کهنه   گرم بنوشانند تا خواب آوردن باید کرد و اگر در ناف تمدد وجع باشد که از خوا
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وجع ساکن شود و خواب آید و تضمید معده به ادویه   مسخنه که در آن قبض باشد باید کرد پرس چرون از خرواب برخیزنرد     

گوید که چون با هیضره   سابن الیاانار دانه و آب سماق یا دراج یا کبم بدهند  بآباستحمام نمایند و بعد از آن غاا ما یکسان 

حرارت و تپ نباشد و آنچه به اسهال و قی برآید بلغمی بود این دوا برا  او نافع است کند سه درم گرل سررخ شرش درم عرود     

انار یا  بآبسم قرنفل هر واحد سه درم سنبل الطیب گل خراسانی کبابه چینی هر واحد یم درم باریم سائیده به قدر مطلوب 

یرد کره   گو خجنرد  ده درم بدهند و اگر مرض منقطع نشود وضع محاجم و غیره که ماکور شد به عمل آرند شربت انار منعنع 

اب طویل جوارش عود و کمونی دهند و گاهی فلونیا  رومی خصوصاً با نعنع نفع مری کنرد و اگرر    مبرود را بعد قی وجو  و خو

سه درم گل سرخ شش درم عود دو درم قرنفرل گرل ارمنری     است کند دهندمواد من دفعه به قی بلغمی باشد این دوا بهر او سو

ام و قشفاءاالس فمضز اشربه   ماکوره بخورانند بعده میبه و سفرجلی بدهند سم هر واحد یم درم همه را سائیده به شربتی ا

م لزج باشد آب مغنی می نویسند که اگر سبب هیضه تغییر طعام بسو  برودت و بلغم بود و آنچه در اسهال و قی خارج شود بلغ

ا اسهال بره مررات   گرم که در آن انیسون و زیره   سیاه و مصطکی و عود و سنبل الطیب جوشانیده باشند بنوشانند و بگاارند ت

یبه و سفرجلی ممسم بدهند و نان در شراب ریحانی تر کرده بخورانند و بعد نقا  معده اگر محموم نباشرد در  گردد بعد از آن م

آب نیمگرم بر اعضا  او ریزند و بر خواب تحریص نمایند و تدهین مراق به مثل روغن بابونه کننرد و بعرده   حمام داخل کنند و 

حمام استعمال نمایند و تلطیف تدبیر کنند و مصوص بچه   مرغ دهند و بسو  اغایه   مالوفه به تدریج گرایند تا از اعاده   

می باشد نه صفراو  هیبه   متخا از سفر جل و شراب و افادیه دهند و مرض امان یابند مسیحی گوید که اگر آنچه قی کند بلغ

نمایند و دلم اطراف کنند و روغن ناردین که در آن نمم و به  االس حبنبل و زیره و انیسون و مصطکی و تضمید معده به س

و مشم داخل کننرد مسرح   سیب و شراب سوسن که در آن زعفران  بآبورق حل کرده باشند بمالند و معده و جمیع مفاصل را 

نمایند و اگر در شکم درد باشد بر آن پارچه گرم کرده نهند و زیر باج که در آن جوز بریان سوده توابل باشرد غراا سرازند و رب    

برگ شبت و کریله و ترب هریم نره تولره    بآبگوید که در هیضه بغمی اول قی کنانند  صاحب اقتباسآس درینجا نافع است 

  جهت حربس قری مصرطکی عرود هنرد       ت و مرتات و به فاصله   چهار گهرگالب هفت توله به کرا نمم طعام یم توله

انیسون هریم هفت ماشه بادیان پودینه هریم نه ماشه قرنفل سه ماشه در گالب بکنیم پاد بپزند کره بره نیمره آیرد نیمگررم      

لند و بعد از یم نیم پاس بهرر تنقیره   بردن و    بدهند و مصطکی سه ماشه سوده در روغن بابونه یم توله آمیخته بر معده بما

معده ایارج فیقرا هفت ماشه در عسل سه توله آمیخته بلیسانند و یا حب غاریقون علو  خان نه ماشه مطبوخ تربد بدهند و بعد از 

ربت مشرم  حبس قی و اسهال و تنقیه دواءالمسم حار نه ماشه جد وارد و ماشه مومیائی حجر  یم ماشه لیسانیده باالیش ش

دو توله عرق دارچینی مرکب علو  خان و عرق عنبر هریم پنج توله دهند و ضماد از عود و سنبل و زعفران داشرته و قرنفرل   
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هریم سه ماشه بر معده گاارند و قرص عود در آن در هیبه آمیخته بدهند و حکیم علو  خان در عشره   کامله می نویسرند  

و عسل هفت ماشه شراب مست یم نیم توله در عرق کیوره   پنج تولره در حربس قری    که تریاق اربعه به قدر پنج شش حبه 

مجرب است و همچنین طبخ چا  خطائی چهار ماشه دارچینی قرنفل بادیان خطائی هریم سه ماشه االیچی کالن نیمکوفتره  

د جوارش کمونی کبیر نه ماشره برا   پنج عدد نبات سه توله و اگر بعد تنقیه و قرار طبیعت نفخ شکم و قراقر و حبس بول پدید آی

شیره   قرطم یم نیم توله تخم خرپزه بادیان پودینه هریم نه ماشه گالب پا و آثار گلقند چهار توله دهند و تکمید از جاور و 

پنبه دانه و نمم طعام کنند و غاا شوربا  مرغ شکم سیر دهند و بعد دفع اعراض جهت رفع ضعف دواءالمسرکه حرار تلرخ نره     

به ماءاللحم ساده نه توله و شربت ابریشم و بادرنجبویه دو توله بدهند و ماءاللحم مرکب پنج توله شراب ریحانی پنج تولره  ماشه 

و شربت یاقوت علو  خانی سه توله دادن مجرب است و چونه به قدر نخود حب بسته در زرد چوب سوده غلطانید و حب دادن 

هره دهنرد کره مجررب اسرت و      او  فلفل سیاه حب بسته به قردر موئ آن یا مس مجرب شاه ارزانی است و پوست بیخ عشریاگل

 .نارجیل دریائی و یا پپیتا دو حبه در گالب دهند تا که مواد فاسد معده بیرون آرد بعده حبس کند

   سوداو  عالج هیضه

ده را به قی و اسهال دفع کند و ارخائی که دارد مانماید و به جهت قوت جالد تقطیع و  ماءالعسل گرم کرده دهند تا غسل معده

یا جوزالقی سه ماشه به ورق دو ماشه در سکنجبین افتیمونی علو  خان دو توله آمیخته بخیسانند و براالیش ماءالعسرل بسریار    

نوشانند و از پر مرغ از خارج مدد دهند تا معده از سودا پاک گردد و اگر به خوبی خارج نگردد وقت باقی بود سفرجلی مسرهل و  

انند آن دهند بعده خواب کنند و روغن مصطکی بر معده بمالند و چون این قسم هیضه به کسانی می افتد که سودا در معده   م

ایشان غالب بود لهاا بر اسهال مطبوخ افتیمون تربد  ستوده اند و بعد از تنقیه اگر اسهال باقی باشد قرص عود و ایرن سرفوف   

 االس حرب بریان کهر بازربناد بریان سداب گشنیز بریان هلیله   کرابلی بریران مصرطکی     دهند انار دانه   بریان دانه   هیل

سرشته بلیسانند و دیگر تدابیر مسکنه مثل خواب آوردن و شکم به چیز  گرم پوشیدن  االس حببریان سفوف ساخته در شربت 

ل شده باشد حمام صیبس و جفاف که از استفراغ حاع اسهال و رفع بکار برند و بعد از آن بهر انقط و اطراف مالیدن و گرم داشتن

نمایند و اگر اندکی یبس باقی ماند روغن کدو و یاسمین بر معده و بدن بمالند و خمیره   صندل ترش و یا خمیره   مرواریرد  

ه شرکر آمیختره   ساده به ماءاللحم دهند و اگر درین هیضه بعد تنقیه در مولا  به معده و امعا عارض گردد اسپغول و آب انرار بر  

بدهند که بسیار نافع است و از الق خلط الذ  و اخراج آن نماید و اگر بعد خروج خلط و تسکین درد باز درد عود کند داللت برر  

انصباب ماده از عضو دیگر نماید و درین هنگام فلونیا یا معجون زحیر محمد زکریا یا تریاق یا مشرودیطوس دهند کره تسرکین   

وره انرار و آب غر   برآب ع هیضه به غازا  سهل االنهضام چون گوشت طیور غاا سازند و اگر مانعی نبود و آنرا آن نماید و بعد رف
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تراش سازند و تا ارجا  قوت اندک اندک در غاا توسیع نمایند و باقی تدبیر حسب حاجت از اقسام سابقه اخا کننرد و بهرر رفرع    

 .سمیت و جز آن آنچه در هیضه   بائی بیاید بکار برند

   وبائی عالج هیضه

هرچه در عالج کلی و هیضه   صفراو  مسطور شد به همان دستور عالج کنند و تا حصول تنقیره   ترام از مراده   سرمی     

هرگاه به مریض کرب و اضطراب پدید آید فی الفور فی کنانند و ایضاً در ابتدا بهر رفع سرمیت مراده بعرض ادویره   تریاقیره      

اق افاعی که از مخترعات و مجربات جالینوس است و حب بیخ عشر که هر دو معمول راقم است بدهند استعمال نمایند مثالً تری

و حکیم علو  خان در عشره کامله می نویسند که در هیضه   وبائی شیره   زنجبیل بی ریشه سه ماشره و زرنرب و زربنرا و    

ورده نمم الهور  دو ماشه داخل کرده نوشرانیدن  هریم یم نیم ماشه در عرق کیوره و عرق بهار ترنج هریم هفت توله برآ

کتیرا نفع است و به قول بعضی از حااق درین باب بهتر از این دوائی نیست و مکرر به تجربه رسیده و اگر پوست باال  نارجیل 

رتبره  حرل کررده در دو سره م    برآب که آنرا حباً گویند سوخته و پوست لیمون سوخته و بانات سرخ سوخته هریم چهرار ماشره   

بنوشانند و همین قدر روز دوم چند بار مکرر استعمال نمایند برا  کثرت قی و اسهال و شدت تشنگی که از ماده   سمی هیضه 

عارض شده باشد عجیب النفع است و اگر آبم آب نادیده نه توله نوشاد کانی یم نیم توله در دو نیم آثار آب انداختره بگاارنرد   

ه احتیاط زالل او بگیرند تا درد او نیامیزد و آب لیمو آمیخته در شیشه نگاه دارند و از سه تولد تا چون آب صاف باالیش بایستد ب

هفت توله انتها بنوشانند در هیضه   وبائی اکثر جانفع آن به مشاهده رسیده و شیره   گل نیب به قدر دو مثقال با چند دانه   

یز دافع سمیت ماده است و دیگر ادویه دافع سمیت آن که سابق ماکور شرده  فلفل سیاه در گالب برآورده دو سه بار نوشانیدن ن

حسب مشاهده   حال استعمال نمایند لیکن در اثنا  آن از اخراج ماده به قی غافل نباشند و در هیضه   وبائی که با نفخ شکم 

تاد  مرحوم اسرت و بعرد نقرا     و شدت تشنگی باشد شیره   زرشم چار ماشه سهاگه   بریان دو ماشه نوشانیدن معمول اس

بدن از ماده و کثرت استفراغ به مسکناتی که در عالج هیضه   صفراو  ماکور شد به تسکین پردازند و مولرف اقتبراس مری    

پرورده یم جزو آمیخته نوشانیده قی کناننرد و بره تکررار     آب سرد بیخ یا شوره  نویسد که به گالب تند دو سه آتشه سه جزو و

و برادکش از پارچره بافتره سراخته      اه بینی برآید آنگاه منع فرمایند و آب سرد در کف گرفته بر رو و سینه و دل زننددهند تا از ر

گالب و آب یخ و عرق صندل تر کرده هوا نمایند و بهتر آن است که مریض را در حوض پر از دوغ ترش نشانند و تا بره گلرو   ب

گرم غسل نموده در  بآبدر آب سرد یخ تا لرزه بر اندامش افتد پس برآورده باشد یم ساعت به خوبی نشسته دارند و همچنین 

دل نیاید ب ومی و این دوا دهند جواهر مهره و اگر بدستجپنبه   کهنه که فی الحال ندف زده باشد پنهان نمایند تا سه ساعت ن

و سیب هریم یم نیم توله آمیخته آن زهر مهره   خطائی یم ماشه طباشیر دو ماشه زرشم یم نیم ماشه در شربت لیمون 
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با شیره   زرشم نه ماشه در گالب و عرق بیدمشم کیوره هریم سه توله برآورده دهند و یا جواهر مهره و زهر مهره هریم 

یم ماشه در باالئی جغرات ترش یم نیم توله بدهند تا حبس قی کند بعد از آن اگر اسهال باقی ماند دوغ گاو آهن تاب کررده  

هند چنانچه حکیم علو  خان در عشره   کامله نوشته اند و عطرها  بارده   مقو  اعضا  رئیسه استعمال نمایند ترا  بسیار د

اسهال بند شود و پس جهت تقویت و ابنعاث حرارت غریز  جواهر مهره   خطائی دو ماشه در دواءالمسم معتدل علو  خان 

که بعض عوارض اند که چون مشتد شوند به هالکت رسانند چنانچه غشی بدانند کیوره پنج توله دهند و بعرق  نه ماشه سرشته

و سرد  اطراف و احتباس بول و نفخ شکم پس باید که در تدبیر آنها سعی بلیغ نمایند مثالً در غشی آب سررد برر چهرره و رو    

ج هیضه   صفراو  از خالصه است و در عال ن آب لیمو و یا دوغ گاو  ترش بریا فوخزنند و تدبیر مختار ابن هبل که چکانید

نقل کرده و دیگر تدابیر افاقه   غشی که در آنجا مسطور شد به هوش می آرد و به قول شاه ارزانی جوزبروا در روغرن کنجرد    

آمیخته بر همه بدن و اطراف مالیدن برد آنرا دور کند و غشی را ببرد و میر بهاءالدین در خالصره التجرارب قلمری فرمروده کره      

ها  بدن مالیدن بسی مفید است و جهت احتباس بول برگ شربت و قنرب و گرل    در دهن داشتن و بر همه عضله فقط جوزبوا

پالس و برگ انار و برگ پنبه   باغی هر واحد یم قبضه جوش کرده انکباب نمایند و ثقل آنرا گرمرا گررم برر زهرار بندنرد و      

علو  خان دهند و جهت رفع نفخ شیره   بادیان نه ماشه  شیرجات بزور بارده   مدره با شربت بزور  معتدل و شربت کشوث

ممینریم تولره مغرز خیرار شرنبر سره تولره در آب بررگ          توله گالب پا و آثار دهند و صبرو االیچی کالن پنج عدد گلقند چهار 

رکه و روغن و مغز گهیکوار ضماد کنند و چون بعد حصول صحت سبات و یا قبض و یا فواق عارض گردد باید که س الثعلب عنب

گل هر دو برابر بر تارک سر نیمگرم مالند و دیگر تدابیر که در سبات ماکور است بکار برند و مصطکی سه ماشه در گلقند یم 

توله آمیخته بخورانند و پنج توله گلقند را در گالب نیم آثار بپزند که به نیمه آیند مع برگ ها دهند و یا شریره کشریده برا گرل     

هند و جهت فواق گالب قرنفلی چهار پنج توله نوشانند و همچنین مقطر سرکه دو سه توله در گالب پا و آثار بنفشه یم توله بد

آمیخته دهند و هرگاه که قی به کدام حیله بند نشود باید که شیشه   حجامت بر معده گاارند و دست و پا را به نوار محکم برر  

وبرائی   تدا  فصرل خریرف هیضره    بآبتوله در آب سرد بنوشانند و در سالی بندند و افشره   لیمو  کاغا  و یا مقطر یم نیم 

عارض شده و هرکسی که آب سبز رنگ متعفن اندکی از دهن می انداخت اکثر همان زمان هالک می شرد واال بیهروش مری    

ه هوش می آمد آنرا پاس به من می رسید و باثنا هرکسی که بعد از انقضا  یک گردید و جمیع عوارض هائله رومی نمود و درین

ماشه طباشیر دو ماشره  عوض آب و غاا دادم و زهر مهره یکدوغ گاو  آهن تاب هفت مرتبه و همچنین نقره و طال تاب کرده 

صندل سفید یم نیم ماشه در گالب سوده با دوغ یم پیاله صبح نوشانیدم و به وقت شام قرص طباشیر کرافور  قرابض سره    

ت رنگتره و شربت بهی هریم یم نیم توله در عرق بهار ترنج هفت توله دادم و به همرین  ماشه در شربت سیب یم توله شرب
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تدبیر اسهال و قی موقوف شد  چنانچه سه صد و هشتاد نفر صحت یافتند و تا یم هفته این قسم هیضه شردت مری داشرت    

تریراق  ده در غایت حدت نباشرد  که در هیضه   وبائی برا  رفع سمیت آن معمول است به شرطی که ما ذکر ادویه   مرکبه

که رفع سمیت هوام کند و اطبا  سابق اجما  نموده اند که هرکه در وبا در بعضی اوقات به قدر نیم مثقال با گرالب و   االفاعی

غایرت مجررب دانسرته انرد و از     اذیت وبا و تپ وبائی می کنرد و ب یا شراب و یا قائم مقام آن تناول نماید بی شم و شبهه رفع 

نوس منقول است که در سال وبا  آن عصر هرکه استعمال نمود سالم ماند بگیرند صبر زرد دو جزو مرصاف زعفران هریم جالی

ها به قدر نخود ساخته دو حب با گالب در هیضه   وبائی اکثر استعمال نموده این اجزا را در گالب محق کرده جیم جزو راقم 

و بعضی کسان را که در ایام هیضه   وبائی به خوردن دو حب از این صلح امر و در رفع سمیت و شدت اعراض آن مفید یافته 

جهت رفع هیضه و قی و غثیان و دفع سموم مشروبه نارجیل دریائی کهنه در گالب  حب نارجیلکرده از عرض آن سالم ماندند 

وعی از نارنگی است و یا کونلره    بجا  تخم نارنج تخم کونله که ن ترنج تخم نارنج هریم یم درم و اگرسوده نیم درم تخم 

بوسیده خشم شده مجمو  پوست و مغز و تخم بگیرند بهتر است با گالب زم سوده حب ها به قدر نخود بندند شرربتی از سره   

حب تا شش حب و به تفاریق تا دو دوازده حب نیز می توان داد مثالً سه حب بخورانند اگر تسکین نمود بهترر واال چهرار پرنج    

قو  تر از آن جهت علل ماکور هنگامی که قی و اسهال بند نشوند و ضعف و نقاهت بسیار باشد و  نو  دیگربدهند حب دیگر 

برا  تقویت بدن و حفظ صحت نافع است نارجیل بحر  تازه یم درم زمرد اعلی کهربا  شمعی مرجان عقیق به معنری لعرل   

مصطکی قرنفل دارچینی قاقله   صغارورق طال  محلول جدوار بدخشی یا قوت رمانی یاقوت زرد عود هند  عود صلیب ایرسا 

طباشیر تخم ترنج تخم خرفه   مقشرورق نقره   محلول هریم نیم مثقرال مرواریرد    نخطائی زعفران هریم نیم درم صندلی

در نخرود  ناسفته یم مثقال جواهر با بید مشم و یا گالب سوده و دیگر ادویه کوفته بیخته با بید مشم سرشرته حبروب بره قر    

ر اشهب و سه سازند شربتی از سه حب تا چهار حب با گالب و بید مشم فرو برند و اگر یم درم فادزهر معدنی و دو قیراط عنب

که برا  رفع سمیت هیضه مجرب و بی نظیر است پوست بیخ آگ  حب بیخ عشره نمایند قویتر گردد قیراط مشم خالص اضاف

حب به قدر ماشن بندند و یکی به صاحب هیضه بدهند دیگر معمول حکیم وارث علیخان ادرک کهرل کرده  بآبفلفل گرد برابر 

پودینه سائیده به قدر فلفل حب بسته وقت هیضره   بآبزرد چوب آهم تخم فلفل سرخ هریم یم دام پوست بیخ آگ سه دام 

عمول فادانیا سه رقی جدوار خالص عود که بعد رفع هیضه جهت تقویت مزاج بارد م انیاددواء الفایکی خورانند رافع سمیت آنست 

ی با گالب باریرم  رتی طباشیر چهار ور قی مشم خالص زعفران هریم یم رتی عنبر نیم رتهند  زهر مهره ایرسا هریم د

سوده بلیسند و باالیش گالب و بیدمشم یم یم توله بنوشند هر روز تا هفته اینقدر بخورند و اگر گرمی کند مشرم و عنبرر   

هیضه که به اطفال افتد سببش بیشتر نوشانیدن شریر بسریار   تعلیم و با شیره   تخم خرفه و گشنیز خشم بدهند  داخل نکنند
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است یا خورانیدن طعام و یا هر دو متواتر که یکی هضم ناشده باالیش دیگر بدهند و یا حرکات مفرط که باعث سوء انهضام غاا 

اسهال و شدت ضعف سقوط نبض و ظهور تشنج درین چنردان مخروف   گردد و این مرض هرچند رو  و خطرناک لیکن افراط 

نیست خصوص صبیان را پس باید که معاج از مشاهده   این احوال مشوش نگردد و چون ماده   در حرکت و طبیعت متوجه 

م او کوشرد  اخراج آن است اصالً و قطعاً متوجه حبس و قطع آن نشود و شیر و غاا مطلق به آن ندهد و حتی االمکران در تنروی  

ق به عرضه و اصال  آن است و اندکی تریاق فارد خواه او را خواب آید یا نه زیرا که خواب و سکون و آرام موجب انهضام غاا و

به طفل نیز بخوراند اگر حرارت بسیار غالب نباشد و گویند که بهترین ادویه درین باب خاکشی سنگ شو نموده در گرالب و یرا   

بنوشاند اگرچه هر دفعه قی نماید و جوش ندهند اگر هیضه ضرعیف باشرد بعرد اطمینران از دفرع مرواد       آب جوشانیده چند دفعه 

حابسات مثل زهر مهره یا گل مختوم یا نارجیل دریائی یا حب نارجیل یا حب کونله خورانیدن مفید است اگر خود به خرود بنرد   

 .نگردد و خوف ضعف و سقوط قوت باشد

 ضعف اشتها و بطالن آن

که اکثر در کالم قدما الفاا موت شهوت و کالل آن و نقصان آن و فتور آن و جز آنها مثل اختالل شهوت و سقوط شهوت بدان 

و ذباب شهوت غیر مهاب واقع شد به جهت آنکه گاه این الفاا مترادف و گاه مباین استعمال کرده اند باوجود آنکره جرالینوس   

وت شهوت گردد و اسباب کالل آن و فتور آن چون قو  شود بطالن یا موت بغی نموده و گفته که ضعف شهغتفصیل قول کما

چون قو  شود اسباب موت و بطالن آن شود و گاهی به سبب فقدان غاا به هالکت مریض مود  گردد و شیخ الرئیس بطالن 

هوت اند چرون اقرل و   و ضعف را در فصل واحد همین اعتبار وارد نموده و گفته که اسباب بطالن شهوت بعینه اسباب ضعف ش

اضعف باشند بالجمه نقصان و بطالن و شهوت طعام به حسب ضعف و قوت سبب است اگر سبب ضعیف باشد اشتها کم شود و 

حرارت  یکیاگر سبب قو  باشد اشتها باطل گردد و فی الحقیقت سبب هر دو واحد است و اسباب این بست و شش نو  است 

قوا  آنرا ضعیف گرداند و مواد به جهت حرارت رقیق شده در آن جمع شود و بنابر ضرعف   ساده که فم معده را مسترخی و سائر

برودت ساده   مفرط که در  دومدافعه دفع نگردد و ازینجاست که باد جنوب و تابستان شدید االسقاط است مر شهوت طعام را 

معده و جگر ضعیف شوند و گاه مزمن شرود و   جمیع اجزا  معده عارض شود و به مجاورت او جگر نیز سرد گردد و جمله قوا 

صفرا یا بلغم شور که در معرده  سوم استسقا آرد و این نادر باشد و اگر برودت محض به فم معده عارض گردد شهوت کلبی آرد 

سبب  حصول بلغم لزج کثیرالمقدار در معده که به چهارم حاصل گردد و طبیعت بر دفع آن متوجه بود و از درخواست غاا برگردد

امتال مانع طلب غاا و بواسطه   حیلولت او میان جرم معده و سودا  منصبه   مدغدغه اشتها نشود و طبیعت از طعرام نفررت   

کند مگر از چیز  که در آن حرافت وحدت باشد و این بنابر افاده   تقطیع بلغم و تحلیل آن باشد و اگر این بلغم شردید الغرط   
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 اجتما  خلط متعفن در معده و مشغول شدن طبیعت به دفع آن و بازماندن از جاب غاا پنجم نباشد خواهش اشیا  مجففه نماید

تال  بدن از اخالط خام و قلت تحلیل و اشتغال طبیعت به اصال  خلط رو  و بدان سبب استغنا  آن از غاا بهر آنکه ما ششم

 ل اعضا از عروق و عروق از معده غاا را به امتصراص حلت نضج و تحلیل آن خلط و استعمال بدل تا تا فراغ طبیعت از اصال  و 

که بر ترک طعام مدت مدید صبر می کنند و به همرین سربب خررس و خارپشرت و بعرض      طلب نمی سازند چنانچه در حمیاتی

و دفع سوا  اکل رت انصباب سوداموذ  معده محتاج بقاف کثهفتم غاا مستغنی می باشند از حیوانات دیگر زمستان مدت دراز 

طبیعرت بره تحلیرل عردم طلرب اعضرا        قلت تحلل فصول به سبب درشتی جلد بدن و انسداد مسام و بنابر توجه هشتمجاب  و

و ازین جهت حیوانات سخت جلد چون سنگ پشت و سوسمار و آفتاب پرست مدت ها  دراز تبرک غاا و آب می نمانند راغاامر

وت شهوانی ست یا به سبب وقو  سرده در جگرر و یرا در    قلت جاب کیلوسن بسو  جگر به سبب ضعف آن که مضعف ق نهم

انقطا  انصباب دائمی سودا از طحال بر فم معده به هم د ی ماندن معده و عدم تقاضا  آن مرغاار ارماساریقا و بدان سبب ممتل

و عردم  بطالن حرس فرم معرده     یازدهمکه مابین سپرز و فم معده است و عدم دغدغه   مشهی آن ه در منفایسبب وقو  سد

عصب که از دماغ بسو  فم معده رسیده و یرا بره   سبب مشارکت دماغ یا رسیدن آفت باحساس امتصاص عروق و لا  سودا به 

قلت خوان بدن و ضعف قوا  آن چنانچه بعض ناقهین را باوجود نقا  بدن نقصان اشتها عارض  همدوازد سببی خاص در معده

ترک عادات مثالً ترک شراب معتاد به سبب  سیزدهمصالح مفرط حادث می شود می گردد و کسانی را که اسهال خون یا مواد 

 چهراردهم  ار فقدان معتاد معاون انتعاش قوت و تقویت دماغ به عطریت و بواسطه   آن عدم احساس فم معده دغدغره سرودا  

که باوجود اشتغال موهن  اشتغال طبیعت بامراهم از غاا مثل دفع مرض و عروض غم و غضب و مانند آن از عوارض نامطبوخی

دیدان چون امعا را ایاا دهند و مزاج او فاسد کنند و معده به سبب اتصال او به امعا مشرارک   پانزدهمو مضعف جمیع قو  است 

آن گردد و یا تصاعد نمایند کرم از امعا بسو  فم معده و ایاا دهند شازدهم تنفر طبیعت چنانچه هنگام کثرت مگس و از اغایه 

رم معده و یا کبرد یرا قرحره      و همهجدنزله   نازل از سر بسو  معده  دوام همهفتده لطیف مزاجان را رو می دهد ه  کری

معده و فرط امتال  آن در ورم معده و کثرت انصباب فضول در معده از کبرد دردوم کبرد  و    سوءمزاجمعده و مر  بنابر از دم 

م صفراو  به سبب شدت کراهت طبیعت هر صفرا را شدیدتر بررا  اسرقاط   لزوم تپ به این اورام که آن مسقط اشتهاست و ور

مروت قروت شرهوانی و     بسرتم  احتباس حیض در ابتدا حمل لیکن اکثر در آن فساد هضم عارض می شود نوزدهمشهوت باشد 

سر العالج است جاذبه از تمام بدن به سبب تقدم اجتااب خون بسیار چنانچه عقب اسهال دم کثیر عارض می شود و این رو  ع

و مود  می شود به آنکه بر مریض اغایه عرض نمایند و از آن به چیز  خواهش کند و چون پیش او آورند از آن نفرت کند و 

اگر سقوط این قو  تام بود صاحب او به چیز  از اطعمه خواهش نکند و این بدتر از آن است و قوت شرهوانی عقرب اسرتفراغ    
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بست و مرحیات و صحت را ساقط می گرداند  سوءمزاجمفرط بنابر منافات افراط هر  سوءمزاجهر  تنها ضعیف نمی شود بلکه نزد

افراط هوا در حرارت یا برودت حتی که قوت به حرارت او تحلیل شود یا به برودت او تحایر آن به هم رسد و منرع تحلرل    یکم

عروض آفت در هضم و کثرت فضول در معده به هرم   سوء حال نوم که بواسطه   آن بست و دومه او حرارت معده نماید داشت

ریاضت که چون در  بست و سومرسد و آن منع اشتها  طعام نماید و آن نوم یا با تحلیل بود نه متصل و نه غرق و یا با تقلیل 

ت کند و قوت موقع خود واقع نشود و رعایت وقت استعمال او و تربیت او نکنند هضم را فاسد کند و حرارت خارج از اعتدال شد

شرب آب بسیار بنابر تبرید معده و ارخا   بست و چهارمتحلیل گردد و فضول در معده کثرت پایرد و این همه قاطع اشتها اند 

 بست و ششمیا بس مضعف قوا  معده  سوءمزاجبست و پنجم آن و افساد هضم اگر در معده هنگام شرب آب کثیر طعام باشد 

مستفاد می شود که گاهی سبب بطالن شهوت و ضعف آن حرارت ساذج یا مع ماده مری باشرد   امتال  و مو  و از کالم شیخ 

که آن طعام است می گردد و آنکه با مراده برود دریرن و در     طب که آن آب است سوا  حار یا بس یایبسپس شوق به یار در 

از ریا  و زمستان از فصول مهیج شدید  ازهاب شهوت شدیدتر است و برودت مناسبت اشد به شهوت طعام دارد و لهاا باد شمال

اشتهاست و هرکه در برف سفر کند اشتها  او اشتدا می نماید و سبب درین آن است که حرارت مرخی سیل مواد مالی موضرع  

مفرط می گردد چون قوت حسربه     بارد سوءمزاجضار به شهوت طعام  آن است و برودت به ضد آن باوجود آنکه گاهی سبب

مفرط ممیت قوت شهوانی می  سوءمزاجپس اشتها ضعیف شود و این اندک و نادر بود بلکه گاهی مسبب آن جمیع  جاذبه بمیرد

و غلبره   عطرش و    سروءمزاج جمیع قو  را ضعیف می کند سقوط اشتها در حمیات به سربب   سوءمزاجشود چه استحکام هر 

و بره   سروءمزاج در حمیات حما  وبائی مست به سربب  امتال  اخالط رو  هائج می باشد و شدیدتر برا  اسقاط شهوت طعام 

سبب اخالط بسیار فاسد بنابر فساد مواد به سبب ضعف جمیع قو  درد و با بنابر فساد مزاج رو  و قلب و چرون اسرهال مفررط    

قلین گردد شهوت به افراط اشتداد نماید به سبب شدت حاجت اعضا بسو  غاا بنابر کثرت اند فا  رطوبات و چون اشرتها  نرا  

یافته نشود و ساقط گردد دالت برنکس کند مگر آنکه به سبب قلت خون و ضعف بدن باشد پس آنرا دریافت نماینرد زیررا کره    

کمتر خالی می باشند و  سوءمزاجسقوط شهوت ایشان در اکثر امر به سبب افراط امتال می باشد به ضرورت آنکه درین هنگام از 

بود و گاهی اشتها ساقط بود و چون انسان به خوردن غاا شرو  کند اشتها هیجان برا  تم د االمتداد شدیداالستعداد بدن شدی

نماید و سبب درین یا تنبه و انتعاش قوت جاذبه از طعام است برا  جاب و زین جهت ترک مثل زده اند که اشتها ته دنردان و  

مسقط اشتها حرارت باشرد و طعرام برارد     سوءمزاجاگر مبطل اشتها مثالً  سوءمزاجیا تعرض کیفیت موجود در طعام بالفعل برا  

بالفعل به قیاس این مزاج خورده شود پس این طعام تسکین حرارت کند و اشتها پدید آید و لهاا در معده   حرار نوشریدن آب   

مار از شراب سرد بر نهار هیجان اشتها می نماید و اشتها  صاحب تب از تناول ترید در آب سرد تر کرده عود می کند و چون خ
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مشروط بر خلط هائج حادث شود اشتها بسو  شورباجات هیجان می نماید و همچنین اگر مبطل اشتها برودت باشد و طعام حار 

بالفعل داخل گردد اشتال ظاهر شود و سقوط شهوت و امراض مزمنه دلیل رو  ترست طریق تشخیص اسباب این مررض بایرد   

اگر مریض اقرار صرف تشنگی نمایید سببش حرارت ساده باشد پس حرال آروغ دخرانی و   که اوالً حال تشنگی و غثیان بپرسند 

 سروءمزاج اکراه طبیعت از اغایه   گرم و استراحت به نوشیدن آب سرد و به وضع ادویه   بارد بالفصل بر فم معده دیگر آثرار  

ثیان نیز کند لا  معده و کیفیت مزه دهن ساذج که در تشخیص اسباب امراض معده گاشت سوال کنند و اگر با تشنگی اقرار غ

بپرسند اگر بالا  مزه   آن تلخ بگوید سببش صفرا باشد و اگر شور بیان نماید بلغم شور باشد و اگر اقرار صرف غثیان نماید و با 

وردن آن کثرت آب دهن و خواب و لزوجت دهن بود از حال رغبت طبیعت به خوردن چیز  گرم بالفعل یا حاد و حریف و بعد خ

ظهور الم و نفخ و تمدد و استراحت به آروغ سوال کنند اگر این آثار یافته شوند سببش بلغم لزج باشد و اگر سوا  غثیان این آثار 

نباشد و تقلب نفس یعنی تهو  یا غثیان الزم رنج دهد و از دهن بو  بد آید و براز گنده برآید و احیاناً در قری مراده   مرتعفن    

ش خلط عفن باشد و اگر مریض از تشنگی و غثیان هر دو انکار کند و با آن ضعف هضم و جشا  حامض و لینت بیرون آید سبب

بارد ساذج که در تشخیص اسباب امرراض معرده مسرطور شرد و آثرار       سوءمزاجطبیعت و اکثر اکراه از آب بود و دیگر عالمات 

سببش برودت ساده باشد و اگر مزه   دهن ترش گویرد و برا   بارد ساذج جگر که در بحث آن مرقوم گردد موجود بود  سوءمزاج

بود سببش کثرت سودا باشد و اگر این آثار یافته نشود وبردن و   اس و تغییر رنگ زبان به سوادآن حرقت معده و قی سوداد وسو

و فوا کره غلریظ    عروق ممتلی نماید و گرانی اعضا باشد و تقدم طول راحت و ترک ریاضت و عدم تعب و مشقت و تناول اغایه

وفجه به ران گواهی دهد سببش امتال  بدن از اخالط خام باشد و اگر جلد بدن و رشت نماید و براز زیاده و عرق کمتر برآید و 

تقدم تدبیر مرضه شاهد بود و اشتها اندک عقب ریاضت و استفراغ پدید آید سببش قلت تحلل باشد و اگر آثار ضرعف جگرر یرا    

بدن روز به روز الغر شود و اسهال مختلف االلوان گاه سفید و گاه زرد و گاه سبز آید سببش قلت جاب  سده   آن ظاهر بود و

کیلوس بسو  جگر باشد و اگر طحال بزرگ باشد و باوجود قلت اشتها طعام هضم شود و از خروردن ترشری اشرتها پدیرد آیرد      

پیش از آن اسهال مفرط و اسرتفراغ کثیرر اتفراق افتراده      سببش انقطا  سودا  منصب از طحال باشد و اگر مریض نقیه باشد یا

مستحکم باشرد و   سوءمزاجباشد سببش قلت خون باشد و اگر باوجود نقاهت تقدم استفراغات مضعف همه بدن باوجود عالمات 

انی باشد و چون مریض اشتها  چیز  پدید آید و پیش او بروند و از آن نفرت کند و یا اصالً اشتها نشود سببش موت قوت شهو

بس یا امتال  دم یا دیدان شکم یا درم معرده یرا   یا سوءمزاجاگر ابتدا  حمل بود سببش احتباس حیض باشد و اگر آثار نزله یا 

قرحه سعده و مر  یافته شود و یا تقدم ترک عادت مثل شراب مضاد یا عروض مرض و غم و هم و غضب یا مالقرات هروا    

نوم یا ریاضت غیر موقع یا شرب آب بسیار بود سببش همان باشد و اگر وجود کثررت گسرن یرا    رد  یا سوء حال  یا حار یا بارد
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باشد و مریض نازک طبع بود سببش تنفر طبیعت باشد و اگر ازین عالمات هیچ یافته نشود و سائر افعال معرده سرالم   که غاا  

مثل فالفلی بر نهار فم معده متاذ  و از آن لرا  یرا   باشد و از خوردن اشیا  ترش اشتها پدید نیاید و از تناول چیزها  حریف 

 .غثیان یا فواق حادث نشود به آن بعض علل دماغ مثل اختالط ذهن بود سببش بطالن حس فم معده باشد

 عالج اکثر اقسام ضعف اشتها

و را مردتی از طعرام   شیخ فرماید که عالج جید برا  کسی که اشتها  طعام نداشته باشد و حرارت غالب هم نبود این است که ا

منع کنند و تقلیل آن نمایند تا آنکه انعاش قوت شود و تخمه هضم گردد چنانکه صاحب سر را چون مدتی از خواب منرع کننرد   

ام است چرون انسران معلروم کنرد کره      یوانی و همیه را درین باب مدخل تنوم غرق بهم رسد و شار  گیالنی گوید که قوا  ح

ده و جزم بدان نماید و آن در طبع او راسخ گردد این اعتقاد اعانت می کند بر تمکرن ایرن مررض    اشتها  او ضعیف یا باطل ش

پس چون طبیب آنرا از طعام منع کند و گوید که آن ده یا بست روز و مانند آن طعام نخورد از آن مرریض بترسرد و طبیعرت او    

ید و اکثر مریضان این مرض را عالج بره ایرن طریرق    بسو  غاا خواهش کند و اشتها پدید آید و لطف و تقاضا  او سخت نما

کردیم و مرض ایشان از مدتی بود و اشتها  طعام در یم روز یا دو روز ظاهر شد و مثال صابح سهر داللت می کند بر اعانرت  

که  قوا  وهمیه درین باب و سبب مثل راوخوف مریض زالم تکلیف سهر و رجو  آن بسو  نوم مستوفی است و جالینوس گفته

قومی از من شکایت اختالل اشتها کردند و ایشان را امر به منع طعام تا مدت طویل نمودم و چون برر آن عمرل کردنرد اشرتها     

بسو  ایشان عود نمود و حال اشتها مثل حال خواب است هرکه شکایت قلت خواب کرد اگر از آن منع کرده شد خواب خروش  

انتفا  بدان یابد شخصی که اشتها  او به سبب ضعف ساقط شده باشد مثل ناقلین یا نمود و به قول شیخ از آنچه اشتها آورد و 

به سبب ماده   رطب لزج باشد این است که بخورند زیتون الماء و اندکی ماهی شور و تجر  نماینرد سررکه و عنصرل انردک     

مشرهی اسرت و از مشرهیات کبرر و      اندک و واجب است که در طعام ایشان زعفران اصالً داخل ننمایند اما نمم مالوف افضرل 

مطیب و نعنا  و پیاز و زیتون و فلفل و قرنفل و خولنجان و سرکه و مخالت ازین اشیاست و ایضاً مر  و بصل و ثوم و انردک  

حلتیت و ایضاً صحنا  شامی انبعاث شهوت طعام می نماید و معالم تنقیه   فم معده می کند و ازاء دیه فرائق بررا  اشرتها    

ا از آب به و سرکه و عسل و فلفل سفید و زنجبیل است و مغیق شهوت کسی که او را مزاج حار یا تپ باشد جوارش دوا  متخ

سفرجل متخا به سبب است و از آنچه مفیق شهوت و مانع تقلب معده است از کسانی که معده   او طعرام را قبرول نکنرد رب    

افشرده آب او یم جزو و نعنا  سبز کوفته آب او نریم جرزو و عسرل     نعنا  برین صفت است که بگیرند انار ترش و یا پوست او

فائق یا شکر یم نیم جزو آمیخته قوام به مالمیت بر آتش نمایند و شربت از آن بر نهار یم ملعقه است و بدان که قی منقی بر 

حریف نماید و از آنچره   فق دوا  عجیب است برا  کسی که شهوت او از شیرین و چرب ساقط شده باشد و اقتصار بر ترش و
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بره و شرراب ریحرانی     بآباکثر اقسام ذهاب شهوت را نافع است تضمید کندر و مصطکی و عود و سم و قصب الزریره و گلنار 

نریم درم سرنبل    و خردینکه بگیرند هر روز دو درم بیخ اکند شراب افسنتین است و ا از یبوست نباشد و از آنچه نفع میاست اگر 

انرار میخروش    بآبن عباد نیز نافع است و گویند که چون کرسنه یم مثقال بآبنهار بخورند و معجون منسوب  بر بآبالطیب و 

بخورند اشتها برانگیزد و همچنین اشیا  معمول به سرکه مثل شاخ ها  کهر و شلجم و پیاز و چون سقوط شرهوت بره سربب    

غشی گردد و عالجش تقریرب مشرمومات اغایره   لایراه     تحلل رو  و عدم بدل تا تحلل رو  و عدم بدل تا تحلل مود  به 

بسو  مریض است مثل گوشت حمالن و جد  شیرخوار بریان و ماکیان بریان و غیر آن و از خواب منع کننرد و هنگرام افاقره    

 و بداننرد ایند یبه تر کرده بخورانند و احسا  سریع الغاا تناول نممنان به شراب یا اشیا  دیگر سریع التنفیا مثل شربت نعنا  و 

که اکثر روغن ها خصوصاً روغن زرد اشتها را ساقط کند یا ضعیف گرداند به سبب ارخا  معده و تسدید دهان رگ ها و موافرق  

ترین روغن ها آن است که در آن قدر  قبض باشد همچون زیت انفاق و روغن جوز و روغن پسته و به قول قرشی از ادویه   

ب یعنی مقو  مثل مصطکی و قاقله دوار فلفل و دارچینی و مانند آن است و کبر به سرکه ه و مطمقو  اشتها مثل هیبه   ساد

و نعنا  به سرکه و مویز مخلل و از فوا که امرودوسیب و سفرجل و سماق و نبق و زعرورست و همه محالت و زیتون سفید ملح 

د که مغز تخم خیار وازگونه خیلی مسقط اشتهاست مشهی است و زعفران بالخاصیت عدد شهوت طعام و مسقط آن است و گوین

و داود انطاکی گفته که این نضوج تفا  اعاده اشتها بعد یاس می نماید سیب مقشر پنج رطل برگ پودینه برگ گرل سررخ هرر    

انبیرق  واحد رطل برگ مرسین عود هند  دارچینی قرنفل هر واحد اوقیه کوفته در قر  اندازند و بر آن سه رطل گالب انداخته 

بچسبانند و بر آتش مالئم نهاده عرق کشند و برا  این فوائد قریب از شراب ذکر کرده و بعض متاخرین می نویسند که نانخواه 

لیمو هفت بار مدبر کرده برا  اشتها بعد یاس مجرب است و طبیخ افسنتین نیز مجرب است و طبیخ افسنتین نیرز مجررب    بآب

بافسنتین و صندل مقو  معده و مشهی بسریار اسرت و شرربت معمرول از آملره و افسرنتین        اگر از رطوبت باشد و سنبل الطیب

 .بیعدیل است و بو  اطعمه   مبرزه با بازیر خوشبو و بو  نان تنور  و بریان کردن گوشت محرک اشتهاست

 عالج ضعف اشتها از حرارت

ار ساذج گاشت بعمل آرند و جوارش آمله و انرارین و  بهر تعدیل مزاج مبردات قابضه که در عالج امراض معده از سو  مزاج ح

برباریس علو  خانی و سکنجبین فوا که شرریف  ترش و حب ترش و سفوف نمم و شربت عنفوا که و طباشیر و صندل و عود 

 خانی و سکنجبین تفاحی حکیم ارزانی و شراب الصالحین به قاخانی و سکنجبین سفرجلی درین ناب معمول است و نقیع هلیله

کاملی و عود و آمله و صندل و زرشم و زرد رد به گالب نافع و ایضاً در مزاج حارشاکی اشتها و جوارش انارین به همراه عررق  

گالب عرق کیورا هریم چهار توله شربت انار شیرین دو توله حل کرده دهند و گراهی شرربت برزور      گاوزبانکاسنی و عرق 
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وط اشتها با قبض شکم بود مربا  هلیله شسته به ورق نقره پیچیده همراه لعاب بهدانه باردو شربت فالسه نیز می دهند و اگر سق

چارلیمو و مربا  تمرهند  خوردن مفید و اشربت بنفشه حل کرده اسپغول پاشیده دهند و با غاا  الثعلب عنبعرق شاهتره عرق 

سرکه و انار ترش و زرشم و سماق و گشرنیز و   به قول حکیم درویش محمد مشهیات بارده مثل به و سیب و آب آنها و لیمو و

پست جو به سرکه است و ایضا شلجم و زردک و خیار و هلیله   سیاه هر واحد مخلل و غاا بورانی کدو و خیار و مربا  کردنده 

م پخته و تمرهند  همراه خشکه خورانند و سوید  از اطبا نقل کرده که شرب و ضماد آمله و اکل قراصیا و توت شامی سرخ نی

و تمرهند  با گوشت پخته و کرسنه در آب انار ترش جوشانیده و در سفید و آب لیمو و اختالط سماق در طعام و دوغ گاو آهن 

تاب و سرکه و شربت عصاره   شاهتره واکل کاهو به سرکه و سیب ترش بریان درآرد پیچیده و امتصاص ریباس و سفرجل و 

کره بررا     ادویره   مرکبره   ذکرماض و ترشی نارنج هر واحد محرک شهوت غااست سکنجبین رمانی و شگوفه   انگور و ح

مشهی و هاضم طعام زرشم چهار درم گل سرخ دو درم صندل به گرالب سروده    جوارش زرشماشتها در مزاج حار نافع است 

سرفید نریم رطرل    لین ساذج هند  هریم یم درم قند قعود پوست ترنج برگ پودینه سنبل الطیب قرنفل مصطکی دانه   قا

مقو  معده و جگر و برا  بهم رسانیدن اشتها  مفقود عجیب به نسخه حکیم ارشد  جوارش انارینشربت انار شیرین چهار توله 

آب انار ترش آب انار شیرین قند سفید هریم یم سیرآب پودینه   سبز گالب هریم هفت دام سنبل الطیب مصطکی هریم 

ترنج هریم چهار ماشه پوست بیرون پسته یم درم دانه   االیچی فرد سه ماشه بدستور دو درم دانه   االیچی کالن پوست 

و مقرر مرتب سازند و در نسخه   حکیم الممالم و زن آب انارین و قند هریم صد و پنجاه درم و آب پودینه سی و هفت درم 

م عود خام وج ترکی هریم نیم درم خضه رم و طبا شیر زرد در گشنیز خشم هریم نیم درنیم و وزن همه ادویه هریم نیم د

هفرت دام آب   االس حبقابض قو  معده و جگر قند سفید پا و سیر آب لیمون هشت دام شربت  نو  دیگرعوض گالب است 

انارین هشت دام شربت لیمون آب پودینه اسبز شیره   مربا  آهله هریم چهار دام گالب دو دام مصطکی دانه   هیل زهرر  

ج ترکی جوزبوا عود طباشیر هریم دو ماشه بدستور مرتب سازند و بدانند که ریم سه ماشه گل سرخ زردردوطائی همهره   خ

مقو  معده و مشهی و خوش ذائقه و دافع اسرهال   آملهاز آن سیره دام درین دو جوارش به وزن عالمگیر  معتبر است جوارش 

ماشه گل سرخ صدف سوخته هریم چهرار ماشره مصرطکی     بواسیر  آمله   منقی به شیر پرورده دو توله گشنیز مقشر شش

نرو   آرنرد   بقوامطباشیر دانه   هیل عود هند  پوست سماق هریم سه ماشه آب لیمون کاغا  چهار توله قند سفید نیم آثار 

م مقو  معده و دل و جگر و اشتها آرد و طعام هضم نماید آمله   منقی پنج درم عود مصطکی هریم سه درم عنبرر نری   دیگر

ی و هاضرم و  مشره  جوارش عرود تررش  مثقال قند سفید نیم آثار آب لیمون و سماق هریم ده درم بدستور مشهور نیاز نمایند 

مقو  معده شربت سیب شیرین شربت بهی هریم پا و سیر آب لیمون کاغا  چهار دام عود مصرطکی هریرم شرش ماشره     
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مولف مولف برا  اشتها و تقویت معده   محرور مرزاج  رش ب تحآرند  بقوامصندل سفید پوست بیرون پسته هریم سه ماشه 

آمله منقی پوست ترنج بادیان گل سرخ دانه   هیل صندل سفید زیره   سفید پودینه خشم هریم دو ماشه گشنیز مقشر طبا 

شیر هریم سه ماشه نمم الهور  نه ماشه نمم سیاه شش ماشه انار دانه   ترش چهار توله زرشم پوست سرماق هریرم   

هار ماشه کوفته بیخته در آب لیمون کاغا  شش عدد خمیر کرده حب ها به قدر نخود سازند و پنج شش حب خورده باشرند  چ

دوائی که برا  اشتها و هضم طعام معمول آب جغرات یم آثار آب لیمون کاغا  پا و آثار آب ادرک دو توله سهاگه   بریران  

کره   سرفوف نمرم  ده بقدر ذائقه در شیشه نگاهدارند خوراک تا دو توله پوست شبطرج فلفل سیاه هریم چهار ماشه نمم سین

اشتها آرد و مناسب محرورین ست و منع اسهال مزمن صفراو  نماید و همواره معمول است بگیرند نمم اندرانی و خررد خررد   

ن سرکه خشم شود دیگر بشکنند و بر تابه   آهنی یا سفال بر قرن نهند و سرکه   تیز بران پاشند و حرکت همی دهند و چو

بپاشند و همیسان سرکه را مکرر ریخته باشند پس اگر سی درم ازین نمم باشد گشنیز بریان و عصاره   زرشم و انار دانه   

لیمون کاغا  تسقیه نمایند بهتر  بآببریان و پوست سماق هریم ده درم اضافه کنند و کوفته بیخته قدر حاجت بخورند و اگر 

م علو  خان همین است و این قسم مقو  قوام اربعه   معده   حار و باردست خصوص در مزاج حار کره  است و معمول حکی

هضم نشود و بی قرار گردد و به ضرعف جگرر و کثررت تشرنگی مجررب       طعام کم خورد و اگر اندکی بخورد آب بسیار نوشد و

تألیف حکیم  سکنجبین تفاحیاین لایاتر می شود بالتخلف است و بعضی نمم هفت درم نوشته اند و باقی بدستور و گویند که 

ارزانی جهت اشتها و هضم و تفتیح سده   جگر و تقویت معده و دل و دفع قی و غثیان نافع است آب سیب پختره   شریرین   

صد درم سرکه چهل درم آب انار ترش آب لیمون کاغا  گالب بیدمشم هریم بست درم قند سفید یم من و نیم پودینه   

برا  فوائد ماکوره ترألیف   سکنجبین فوا کهمشت در اثنا  طبخ اندازند همچنان ثابت چون خوب بجوشد بیرون آرند  سبز یم

حکیم شریف خان صاحب آب انار شیرین و ترش آب سیب آب بهی ترش آب سی شیرین آب غوره آب زرشم آب فالسره آب  

ارنرد   بقروام عنع سه درم عسل و نبات یم یرم آثرار   تمرهند  از هریم هشت درم سرکه   انگور  شصت و چهار درم آب ن

دارچینی مشم هریم یم درم طباشیر چهار درم هر سه را خوب باریم نموده با قدر  از این سکنجبین نیم مخلوط نماینرد  

تالیف حکیم علو  خان صاحب حرارت جگر و معده  شربت انبر باریسبعد از آن در تمام سکنجبین بوجه احسن خلط کنند فقط 

و قلب را نافع است و اشتها  طعام آورد و اعاده   شهوت طعام زائل از حرارت کند و ناقهین از امرراض حراده را کره بقیره از     

هفت مثقال یم شب در هفتاد  رشم منقی پانزده مثقال آمله منقیاست ز دهندحرارت ساذجه در مزاج ایشان باشد به نهایت سو

ب بخیسانند و صبح بجوشانند تا آب و گالب به نصف رسرد صراف نمروده آب تررنج     و پنج مثقال آب و بست و پنج مثقال گال

بیست مثقال آب به شیرین آب سیب شیرین آب انار شیرین آب انار ترش آب سیب ترش آب زعررور از هریرم پرانزده مثقرال     
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 عررق انبرر براریس   بتی دو اوقیره  آرند شرر  بقواممروارید محلول در آب ترنج دو مثقال قند سفید هفتاد و پنج مثقال داخل کرده 

مقو  معده و جگر و قامع صفرا و اشتها  طعام آورد زرشم منفی سه من تبریز یم شبانه روز در آب بخیسانند و مقدار هفتده 

مثقال قرئفل کوبیده داخل نمایند و قدر  سرکه   انگور  که زیاده بر ربع زرشم نباشد داخل کنند و به دستور عرق کشند و 

که هم داخل در ادویه و هم اغایه است و اشتها آورد بگیرند  مربا  تمرهند ر  کهار نخود داخل نمایند لایا خواهد شد اگر قد

تمرهند  خام سرخ رنگ و از پوست مقشر سازند پس شق کرده تخم آن برآرند و در آب جوش دهند چون نرم شود تمرهند  

کی آید آبی که تمرهند  را در آن جوش نموده اند آنرا صاف کرده به سه چند را از آب برآورده در هوا دارند چون اندکی به خش

فرماید بساست که اصال  او نوشیدن می شیخ الرئیسآورند تا قوام شیره مثل قوام شربت گردد  بقوامشکر آمیخته مع تمرهند  

ست و از آنچه درین باب به تجربه رسیده آب سرد کند به قدر  که حرارت غریز  را نمی راند و استعمال ربوب ترش آنرا نافع ا

نوشیدن آب انار به روغن گل است و خصوصاً چون درینجا ماده   صفراو  باشد و اگر تشنگی غلبه کند شیره   تخرم هرا    

ز سرد و اضمده   مبرده استعمال نمایند و اگر در اینجا ماده باشد اول تنقیه   آن نمایند و منجمله   اینهرا برالغین انرد کره ا    

حمیات بیرون آمده باشند و به ایشان بقیه   حدت باشد و عالج آنها همین عالج است اال ایشان را آب سرد بسریار ندهنرد ترا    

قوت معده   ایشان ساقط نشود و واجب است که این دوا بدهند گل سرخ ده درم سماق دو درم قاقله یرم درم قررص سرازند    

و  برآب ز آنچه محرک اشتها  محرورو مسکن تشنگی است پست جو مبلرول  شربت دو درم و این مشهی قاطع عطش است و ا

گوید که اگر  مجوسی خال انگشت در حلق که آن قوت را تحریم می نماید نفع می کند ایشان را قی کردن باد سرکه است و

و شرربت ریبراس   حار باشد صاحب او اشیا  مبرده   مقو  معده مثل شربت غوره و شربت سیب سراده   سوءمزاجحدوث او از 

غوره و انار و سرکه و زیت مفتوق بر آن برف کند و خیرر   بآباستعمال نماید و تغایه به کاهو و کاسنی و خرفه و بوار و معمول 

حار باطل شود باید که معالجره   سوءمزاجحار معده گاشت بعمل آرد مسیحی گفته که هرگاه اشتها از  سوءمزاجآن که در عالج 

و  ابرن الیراس  رکه و شاهتره و کاهو و سرکه در آب انار ترش و آب غوره و ترشی ترنج و جفرات نماینرد  به کاسنی مربی در س

خجند  می نویسند که هر صبا  جالب از آب انارین با شحم افشرده سه اوقیه به شکر سفید ده درم و یا تمرهند  ده درم در 

و شربت حصرم یا شربت لیمون یا شربت ریباس هر واحد ده درم آب سرد خیسانیده  با تشکر بدهند و از اشربه سکنجبین ساده 

 .و از اغایه مزوره   زرشم یا انار بطیور فاضله یا با مغز بادام و شکر بدهند

 عالج ضعف اشتها از برودت

بنوشانند  بارد ساذج گاشت بکار برند و یا آبی که مصطکی و عود در آن جوشانیده باشند سوءمزاجآنچه در عالج امراض معده از 

و ضماد  که در عالج اکثر اقسام ضعف اشتها مسطور شد استعمال نمایند و غاا لحم بزغاله و ماکیان بریان و نان میده   گرم 
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و انوشدار و جوارش مصطکی و جوارش جالینوس و عرق بادیان مرکب و عرق پان و حب تنکار و قهوه چا  خطائی و  نددمسو

مسطور می شود حسب حاجت بکار برند و مشهیات حراره مثرل پودینره و زنجبیرل و فلفرل و       دیگر ادویه   مرکبه که درینجا

دارچینی و قرنفل و خولنجان و انجدان و مویز و کبر و پیاز و سیر مخلالت و هلیله   مربی و تررنج مربری و نرانخواه و عررق     

مصطکی و دانه   هیرل و عرود خوراننرد و     اس بات و مربا  ادرک و سیب و بهی و اننگوگرد و کبریت مصعد و بو  کباب اس

دارچینی و نانخواه کنند و سوید  نوشته که انیسون اکالً و ضمادا در تحریم اشتها مجرب من است و کاا بررگ و  بعرق  بدرقه

اطراف نرم به قدونس در سرکه باریم سائیده و بثوم و فلفل و نمم خوشبو ساخته مجرب و از ابن هیل و غیره نقل کرده کره  

شرب و ضماد مصطکی و فرنجمشم و فوتنج و شرب اقحوان و حرف و اکل اندک پیاز و بلبوس و قلقراس مطبروخ و اطرراف    

راسیس و بیخ آن و شرب آب زیتون سیاه و سرکه و عسل هر سه مساو  و حما ما و حب بلسان و یم مثقال بیخ ذخر و اکرل  

افسنتین سارون و کرسنه و انیسون بریان و خوردن ا یل و خردل وبرگ تنبول و کاا پوست ترنج معجون به شکر و برگ آن و ه

خاز و مرر  شرعیر و صرعتر و کردیرا و     خور و شرب عصاره   او واکرل اشرتر   روز متصل و اکل مربا هر روز سه اثولوسات تا ده

فل و نمم مخلروط در  انجدان به سرکه و آب زیتون در وسط طعام و صمغ قراصیا و فلفل سفید و بادنجان به سرکه و ثوم و فل

طعام و نانخواه خصوص مخلوط در نان و امتصاص قلوب ترب و ضماد میعه هر واحد محرک شرهوت طعرام اسرت و بره قرول      

روفس فشور مس نیز قیراط علم البطم نه قیراط آمیخته بلع کردن اشتها  مشائخ را که ساقط شده باشد برانگیزد و بره قرول   

یمون چهل پاس کهرل نمایند و مقدار دو سرخ در پان خورده باشند برا  اشتها عجیب است و اطبا  هند اگر دار فلفل در آب ل

اگر نانخواه را در آب گهیکوارتر کرده بعده در آب لیمون هفت بار تر کرده خشم نمایند و به قدر مزاج خورده باشند نیرز بررا    

ز نموده چهار دام پخته در دو سیر آب ادرک صالیه کرده اشتها مفید و اگر عود العطاس یعنی چهکنی خشم سائیده و پارچه بی

قرص بسته در ده دام ریخته روغن زرد بسوزند و از پارچه صاف نموده نگاهدارند و از آن روغن یم ماشه تا دو ماشره بخورنرد   

لی کررده پرر   برا  اشتها و باه عجیب است و در بیاض استاد مرحومی مرقوم است که شنگرف یم توله در جوف گرو پیراز خرا  

نموده در آتش انگشت نهند تا به حد  که دو سه پوست اندرونی پیاز باقی ماند برآورده سه مرتبه   همچنین بعمل آرند بعرده  

ذکرر  اسرت   نددمشگرف سرمه ساکرده نگاهدارند و دو سرخ با برگ تنبول بخورند برا  اشتها و سرخی رنگ به شیره خیلی سو

که معده   سرد را گرم کند و اشتها آورد و هاضمه را قوت دهد  جوارش عود شیرینعمول است درین باب م   مرکبه که ادویه

جوارش آورده اجزا را کوفته بیخته آمیزند  بقوامعود پنج درم قرنفل دو درم سنبل الطیب یم درم نبات سفید دو رطل در گالب 

رد عود سه درم دانه   قاقلین ساذج هند  سرنبل الطیرب   که در تقویت معده و آوردن اشتها  بارد مزاج نظیر ندا عود کبریتی

سباسره هریرم نریم درم ادویره     دو درم زربنا و قرنفل جوزبوا ب پوست ترنج طباشیر پودینه دارچینی هر واحد یم درم گل سرخ
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د ترا تررش شرود و    آمیزنر  بقوامآورده وقت سرشتن ادویه را از عرق گوگرد قدر  مالیده  بقوامباریم سائیده و نبات سفید و آثار 

کمی و زیادتی ترشی موقوف بر را  طبیب و هر مزاج مریض است از نیم درم تا یم درم آمیزند و اگر مشرم و عنبرر هریرم    

که اشتها آورد به نسخه   حکیم اسرمعیل عرود تربرد     ملین مزاج جوارش عودنیم درم افزایند قو  العمل گردد خوراک حسب 

زو قاقله قرفه سنبل الطیب مغز بادام مقشر هر واحد دو جزو زنجبیل دارفلفل دارچینری  موصوف قرنفل مصطکی هر واحد سه ج

پوست هلیله   کابلی هر واحد یم جزو پوست ترنج پنج جزو مشم نیم جزو قند سفید بست و پنج جزو عسرل دو وزن ادویره   

طروریا  معمول اسرت بره ادیران انیسرون     گالب به قدر قوام ایضاً که برا  تقویت معده و اشتها و تجوید هضم و دفع قبض و 

پودینه   خشم مصطکی دانه   هیل هریم یم درم عود طباشیر هریم دو درم دارچینی یم نیم درم عسل سفید نیم پا و 

نبات سفید پا و سیر گالب پا و سیر اول گل سرخ سنا  مکی تربد هریم دو نیم درم در آب جوش داده صاف نموده هر قروام  

جروارش  ادویه   دیگر کوفته بیخته بعد قوام آمیزند و به طریق نور ساخته نگهدارند و با گالب استعمال نماینرد   داخل نمایند و

سباسه دانه   هیل قاقله فرنجمشم دارچینی طکی سنبل الطیب بمشهی و هاضم از بیاض حکیم بقا خان قرنفل مص عود ترش

بست و پنج توله آب لیمون آب سیب ترش هریم پا و سیر بدستور  پوست بیرون پسته هریم نیم توله عود یم توله قند سفید

تالیف حکیم علو  خان به جهت رضاقلی میرزاولد ارشد نادرشاه که اشتها  طعام آورد و مقو   جوارش آملهآرند  بقواممعمول 

نره   کهنره و مجررب    معده و قلب و مفر  و نافع وسواس و خفقان و دافع سودا و مجحف رطوبات غریبه و مفید قرحه   مثا

است هلیله   مربی خسته دور کرده یم صد و پنجاه مثقال به گالب نیم من تبریز آب یم من تبریز بجوشانند تا مهرا شود از 

آرند بعده بگیرند شریر   بقوامباالیش بگارانند و ثقل آنرا دور کنند پس قند سفید یم من عسل سید مصفی نیم من داخل کرده 

 گاوزبانقال پوست بیرون پسته پوست زرد ترنج مصطکی خارخسم دارچینی عود هند  ابریشم مقرض گل آمله بست و پنج مث

صندل سفید هریم سه مثقال زرشم پنج مثقال عنبر اشهب ورق طال  محلول ورق نقره   محلرول هریرم یرم مثقرال و     

نی که مشهی و هاضم طعام و خوش ذائقه چئبدستور مقرر مرتب سازند و اگر خبث الحدید بر هفت مثقال داخل کنند بهتر است 

است مچور قند سیاه هر مقشر هر واحد یم آثار فلفل سرخ نیم پا و فلفل سیاه ادرک هر واحد چهار درم االئچی سرفید پودینره   

ه و خشم هریم دو دام قرنفل یم دام عرق نعنع سه آثار امچور را در عرق شب تر کنند و صبح سائیده باز با نمم به قدر ذائق

رک و پودینه و قرنفل آمیخته باز بسایند و نگاهدارند و اگرر ادرک بره هرم نرسرد عروض آن      سیر و قند سیاه بسایند و مرچ و اد

مشهی و هاضم و خوش ذائقه و همیشه معمول دانه   االئچی خرد دارچینری هریرم سره     ب پچلونهحزنجبیل سائیده اندازند 

یرره   سریاه   ه لون گشنیز خشم پیپالمول دار فلفرل زیرره   سرفید ز   اکهار پیریونچر لون سینده لون جوماشه سمندر لون س

لیمرون   برآب ر هریم شش ماشه چوک ترش دو توله انار دانه هشت توله کوفتره بیختره   زنجبیل و پتر  و ناگکسیر و تالیس پت
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م انار دانه یم توله اتیس سرماق  از بیاض استاد مرحو نو  دیگرخمیر کرده حب ها به قدر نخود سازند و چهار پنج حب بخورند 

سیر گل سرخ هریم سه ماشه زرشم نره  مم سونچر هریم شش ماشه ناگکنمم الهور  نمم سیاه جواکهار نمم سانبهرن

ماشه گشنیز خشم ساذج هند  هریم دو ماشه زیره   سیاه زیره   سفید دانه هیل هریم چهار ماشه چوک ترش دو تولره  

پوست هلیله   زرد بادیان پودینه نمم الهور  چوک تررش هریرم    حب مشهید و حب بندند سائیده در آب لیمون تر نماین

شتی و حبهرا  دحق کرده به قدر کنار دد سیم توله زنجبیل دار فلفل فلفل گرد شیطرج نانخواه هریم یم درم آب لیمون دو ع

ا  مکی مغز بادام مویز منقی برابر کوفتره  مشهی و ملین طبع پوست هلیله   زرد پوست هلیله آمله نمم سیاه سن ایضاً سازند

که جهت اشتها و هضم طعام نفع دارد و مزیل جرب و قوبرا و   ب کبریت صغیرحا یم توله و کم و زیاده بخورند حب سازند و ت

رم لفل گرد چهار توله نمرم هنرد  نریم د   یم توله ف مغسولامراض بلغمی است و رطوبات فضلی معده را نشف کند گندهم 

که مشهی طعام و هاضم و معمول اسرت   حب کبریت کبیرلیمون قدر نخود حب سازند شربتی دو یا سه حب  بآببیخته کوفته 

کبریت در شیر صاف کرده فلفل گردبا  به رنگ اجمود جواکهار هریم دو دام نمم سیاه دار فلفل کف دریا هر واحد یرم وام  

لیمرون   بآبیخته   در شیره   ادرک کهرل نموده خشم کرده باز نمم سینده سه دام پوست هلیله   زرد چهار دام کوفته ب

مشرهی و هاضرم و دیگرر خلرل معرده را      ایضراً  سحق نموده مقدار کنار کوچم حب سازند و هر روز به وقت صبح یکی خورند 

یرل  مجرب زیره   سیاه زیره   سفید نمم سیاه نمم طعام نمم سینده هریم یم دام نمم الهور  دانه   االیچری زنجب 

فنل هریم یم توله جواکهار یرم دام اول گنردهم را در   سار مصطکی فلفل دارچینی جوتر  قرهریم دو دام گندهم آنوله 

برا  اشتها و دفع ریح و ثقل  حب لوبانها بزند کوفته بیخته در عرق لیمون حبروغن داغ کرده بریان نمایند پس همه ادویه را 

سباسه مصطکی هریم یم درم مشم یم دانگ سرت لوبران   رحوم جوزالطیب قرنفل بات والد مغاا و تعقد و اختالج از مجرب

برا  زیادتی اشتها مجرب  حب بچهناکاصیل سه مثقال در عسل حب به قدر کنار صحرائی بسته قبل غاا و بعد از آن بخورند 

شه سرتوده فلفرل سریاه دارچینری     سباسه زعفران از هریم پنج ماا از هریم دو نیم ماشه جوزبوا بدانه   االیچی جزء عاقرقرح

ادوپاس کهرل نمایند و به مقدار کنار خررد هشرتاد گرولی    شه این همه ادویه را در آب ادرک تبچهناگ مدبر از هریم دو نیم ما

رات انداختره  باال  آن بره   ماش هند  کره در جغر  بسته نگاهدارند و هر روز دقت صبح یم حب در جغرات پیچیده بخورند 

و غاا مرغن و شکر و نارنگی و ناشپاتی و سیب و انار و دیگر میوه ها خورده باشند و باید کره بسریار شرکم سریر     باشند بخورند 

سرم اول سرفید آورده و در   کردن بچهناک این است که بچهناک ق بخورند و حار نکنند که زود هضم خواهد شد و طریق مدبر

ه گاشته باشد پنج آثار در ظرف گلی انداخته بچهناک را در شیر آویزند ریسمان بندند و شیر ماده   گاو که از زائیدن او شش ما

که  دوائیو باال  ظرف سرپوش گااشته دو پاس آتش دهند به عهده بچهناگ برآورده بکار برند و شیر را در جائی دفن نمایند 
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ی باشد یرم تولره و در کهررل    در آوردن اشتها از معموالت حکما  هندست بگیرند رام پتر  که شکل و ذائقه مثل جوتر  م

باریم صالیه نمایند پس سیماب یم توله در آن انداخته دو پاس کهرل نمایند تا یم ذات شود و هر صبح به قدر یم دو برنج 

 ایضراً  در برگ پان بی مصالح خورده باشند در موسم سرما تا چهل روز و چون سیماب درین خام است خون مضرت آن نیسرت 

لیمون قرص سازند و بر سفال یا تابه که زیر او انگشت افروخته  بآبیان یم دام حلتیت سه دام کوفته بیخته زنجبیل دو دام باد

که برا  اشتها مفید است نمم سیاه فلفل گررد دار   ایضاً باشند بنهند تا سرخ شود و سائیده به قدر حاجت خورند که اشتها آورد

وازده پاس در آب لیمون سجق نموده و چهار سرخ ترا یرم ماشره بعرد غراا      فلفل هریم دو دام سهاگه بریان نموده یم دام د

از بیاض  ایضاً قرنفل نمم سیاه دار فلفل گرد زنجبیل گل سرخ نوشادر بریان مساو  کوفته بیخته یم درم بخورند ایضاً بخورند

قرنفل مصطکی هریم چهرار   ایضاً منهوالد مرحوم مویز منقی انار دانه زنجبیل دار فلفل مساو  کوفته با شهد آمیخته بخورند 

درم زنجبیل بست درم کوفته بیخته نبات دو چند آن آمیخته بعد طعام یم کف دست بخورند دوائی کره درآوردن اشرتها حکرم    

اکسیر دارد و معمول استاد  مغفور نمم سانبهر نمم سینده نمم سونچر نمم پونکا کاچ لون نمم کهرار  نمرم گجراتری    

ی جمله برابر نوشاد در برابر همه جمله را باریم ساخته و ریباله چینی اندازند و آب لیمرون کاغرا  برر آن    جواکهار نمم کوکن

ریزند آنقدر که دو انگشت باال آید و سربسته در آفتاب نهند تا خشم شود باز آب لیمون همانقدر اندازند چون خشم گردد براز  

  گلی که زیر او گل حکمت کرده باشرد گاارنرد و پیالره   سرفال دیگرر      اندازند بار سوم که خشم شود نمم ها را در پیاله 

ترر   برآب وازگون بر آن گاارند به نوعی کناره   هر دو پیاله به هم پیوندند و زیر آن آتش تند کنند تا دو پاس و پارچه چند ته 

د و بعرد دو پراس پیالره   براال را بره      کرده بر پشت پیاله   باال نهند و چون پارچه گرم شود دور کرده باز سرد نموده بگاارنر 

آهستگی بردارند و آنچه صعود کرده در آن جمع شده باشد بگیرند و با قردر  دارچینری و جوزبروا و امثرال آن آمیختره انردکی       

بخورانند و اثر دوا مالحظه نمایند و اگر بر پیاله   باال ظرف پشت قدر  گل آالیند بهتر باشد سفوف نمم که مشهی و هاضم 

ست فلفل سیاه نانخواه شیطرج هریم هفت درم دار فلفل دو درم پوست هلیله   زرد دو درم زنجبیل دوازده درم نمرم سریاه   ا

پنجاه درم کوفته بیخته در آب لیمون سه بار لحق کرده و هر بار خشم ساخته یم درم بخورند و در نسخه   دیگر ادویره    

که اشتها آرد و قوا  اربعه   معده و امعا را قوت  سفوف تنتریمله ده درم است اول مع دار فلفل هر واحد نه درم و پوست هلی

شاید بهر آنکه هر قوتی که ضعیف باشد آنررا  رم باشد قبض کند و اگر قبض بود بکدهد و هم مشهی و هم هاضم و اگر شکم ن

م زنجبیل زیره   سفید هریم دو دام ست انار دانه   ترش که کهنه نبود شانزده دامی سازد و مجرب معمول والد ماجد قو  

تربد موصوف زیره   سیاه تنتریم پوست هلیله   زرد پوست هلیله هریم یم دام نمم سنگ دو نیم دام جمله را بکوبنرد و  

باریم سازند قبل از طعام و بعد آن از دو درم تا سه درم بخورند و اگر دو وقت بخورند نیز رواست لیکن اگر قبض مطلوب باشد 
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که اشتها قو   سفوف بینائییه را به پارچه   سفت ببیزند و اگر تلئین مقصود بود از پارچه   باریم بلکه از غربال بگارانند ادو

آرد و از راه تقویت معده و به تخفیف رطوبات بنزله نیز نفع دارد و عود غرقی قرنفل هریم دو ماشه پودینه بادیان یم یم دام 

سازند قدر خوراک دو ماشه سفوف مختر  حکیم اکمل خان برا  اشتها و تقویت معده بی نظیر  سفوف شاهجهانی کوفته بیخته

است هلیله   زرد هلیله   کابلی آمله   دانه   هیل گشنیز خشم زنجبیل تربد سفید کچر  بریان کرده هریم شرش شره   

ار ماشه جواکهار دارچینی قرنفل پوست هلیله   سیاه سماق گل سرخ بادیان مصطکی پودینه نانخواه شیطرج طباشیر هریم چه

ترنج سنبل الطیب زبره   سفید پترج دار فلفل تج هریم سه ماشه انار دانه هفت ماشه نمم الهور  نمم سیاه هریم یرم  

جهرت اشرتها و تفرریح و بررودت از      عررق پران  توله در آب لیمون و کهار نخود ادویه تر نمایند و خشم ساخته سفوف سرازند  

گل سرخ هریم شش توله بادیان خطائی چا  خطائی عود  گاوزبانقرنفل گل گاوزبان دارچینی هریم پنج توله  مجربات احقر

غرقی هریم چهار توله زعفران شش ماشه مشم یم ماشه برگ تنبول صد عدد عرق بادیان دو آثار گالب چهار آثار ادویه   

 معجون عوددر دهن دریچه بندند و دو سه توله نهار بخورند نیمکوفته در عرق ها تر کرده صبح عرق کشند و مشم و زعفران 

الطیرب   مشهی و مفو  قوت هاضمه و سه درم زرشم گل سرخ صندل به گالب سوده هر واحد دو درم دانه   قاقلین سرنبل 

زر با شیر دارچینی فرنجمشم ساذج هند  فرنفل زرنب گاوزبان پوست بیرون پسته هریم یرم درم زعفرران   جوزبوابسباسه ط

انباد هریم نیم درم مشم یم ماشه مربا  بهی دو توله شربت انار شیرین چهار توله ورق نقره ورق طال هریم نیم ورم قنرد  

می فرماید که طبیخ افادیه آن را نافع است و کالم شراب کهنه و فالفلی و تریراق خاصره و ایضراً ثروم      شیخ الرئیسسه چند 

ن را سخت موافق بود و جمیع جوارشات حاده   همچنرین تررنج مربری و هلیلره       درین شدید المنفعت است و فودنجی ایشا

صاحب مربی و شقاقل مربی و زنجبیل مربی و تکمیدات با ایشان نافع است و خصوصاً بجاورس که آن موافق تر از نمم است 

د و جوارش عنبرر دهنرد و   غیر ممسم و جوارش سیب و جوارش عو جوارش سفرجلبارد باشد  سوءمزاجگوید که اگر از  کامل

سکنجبین سفرجلی که به عسل ساخته باشند از یم اوقیه تا دو اوقیه استعمال نمایند و این سفوف بدهند که درین باب مجرب 

معده   باردا نافع زیره   کرمانی زیره   نبطی تخم کرفس بادیان انیسون صعتر فارسی نانخواه پودینه بعبلی  سوءمزاجاست و 

نباد هر واحد یم جزو مصطکی سنبل الطیب هریم نیم جزو قرنفل ربع جزو باریم سائیده از یم درم تا مثقال به رز وج جوزبوا

بارد باشد معالجه به شراب کهنه و سینه و کبر مخلل و انیسون  سوءمزاجگوید که اگر  ابوسهل دهند بآبشراب ریحانی ممزوج 

فودنجی دهند و اقو  از آن مشرودیطوس و تریاق کبیر است و این دوا نفرع  نمایند و اگر به دوا  قو  تصاجت افتد فالفلی و 

می کند بگیرند به بزرگ خوشبو که قبض و حموضت معتدل داشته باشد از پوست و تخم پاک کرده بکوبند و آب او افشرده دو 

ارند و در آن زنجبیل و فلفل سفید روز نهند و از آن یم جزو از سرکه نیم جزو و از عسل یم جزوه به آتش نرم بپزند و کف برد
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اندازند و در قوام عسل آرند و این ضعف معده و کبد را نفع نماید و اشتها را برانگیزد و باید که قبل طعام به دو ساعت بخورند و 

ساقط کنند و  حار اراده   استعمال او کنند فلفل و زنجبیل از آن سوءمزاجگاهی بعد طعام نیز استعمال می نمایند و هرگاه برا  

گاهی از سرکه کم کرده می شود و گاهی شهوت خامد را قضبان کرم مخلل و به صل مخلل و جمیع اشیا که در آن حرافرت و  

 .قبض باشد چون در سرکه بپرورزند نفع بکشد

 عالج ضعف اشتها از صفرا

ض معده   صفراو  مسطور شرد و گوینرد   یا بلغم شور تقنیه   معده از خلط موجب به قی و اسهال کنند بدانچه در عالج امرا

که چون خداوند مزاج گرم از ادویه   کریهه نفرت کند سقمونیا  مشو  به قدر دانگی در هشت اوقیه رائب ماده   گاو حرل  

کرده بخورد و سقوط اشتها که به سبب امتال  صفرا باشد دور کند و بعد تنقیه بتعدیل مزاج پردازند و هرچره عرالج در ضرعف    

از حرارت گاشت استعمال نمایند و حب ترش مولف را قم و شربت لیمو  سفرجلی و سکنجبین سفرجلی درین باب نافع  اشتها

که اگر ذهاب شهوت به سبب کثرت کیموس باشد پس اگر رقیق لاا  بود استفراغ او به قی و اسهال نماینرد   بولس گویداست 

زر  بیضه هرچه مناسب ایشان بود استعمال کنند و اگرر   اءالشعیر یااگر قی سهل باشد به شرب آب نیمگرم یا شربت عسل و م

وذ  بسو  امعا  سفلی نمایند و قبل از آن مواظبت به غاا  کاسر اشد بهتر آن است که اماله   خلط مقی بر مریض مشکل ب

اگر قمونیا  مشو  کنند و صبر باشد یا آنچه متخا از سفرجل که در آن سو دوا  مسهل ایارج فیقرا متخا بحدت مزاج نمایند 

نوشرته کره تنقیره از    بروعلی  غیر سقمونیا نمایند بهتر باشد چه سقمونیا مفسد معرده اسرت   ممکن باشد که اسهال ایشان بصبر ب

صبر بهتر از سکنجبین سقمونیاست چه سقمونیا معاند معده است و ایضاً به مقری مخررج اخرالط    نمایند و سکنجبین ب ملیلجات

گوید که اگر حدوث اوازمره   صفرا باشد استعمال فی به اشریا    عباسو طبیخ افسنتین به غامت نافع است رقیق عالج کنند 

گویند که تنقیه   معده  محمود و خجند معده حار ماکور شد باید کرد  سوءمزاجمنقی صفرا و تطفیه و تبرید به تدبیر  که در 

تخم خرپزه کوفته و تخم شبت در آب جوشانیده اندک عسرل آمیختره    به قی از سکنجبین و آب گرم و روغن کنجد نمایند و یا

قی کنند و بعد از تنقیه   معده تقویت آن به ربوب مقو  قابض مثل رب حصررم و ریبراس و سرکنجبین سرفرجلی و شرربت      

ترش و میخوش زرشم و بوارد معمول به سرکه و غاا مزوره   زرشم یا غوره یا مضیره بلحوم بچه   ماکیان و تفکه به انار 

گوید که هرگاه از اخالط صفراو  در معده اشتها باطل گردد اول بعض اشیائی که مطفی حدت صفرا و حرارت آن  مسیحیکنند 

و شیره   تخم خرفه و لعاب اسپغول به شربت انار یا رب غوره بنوشانند و بعد از آن تنقیه به هلیله    الثعلب عنبباشد مثل آب 

و افسنتین نمایند و بعده برا  تقویت معده طبیخ افسنتین و گل سرخ و سنبل و شاهتره و اطریفرل صرغیر   زرد و صبر و شاهتره 

می نویسد که اگر خلط لطیف طافی بود عالج به قی از سرکنجبین و آب گررم بعرد خروردن مراهی و       ابوالحسناستعمال کنند 
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عده است و بعد فی شربت انار یرا شرربت لیمرون یرا شرربت      نوشیدن ماءالشعیر نمایند و از تهو  شدید محترز باشند که موذ  م

حصرم استعمال کنند و اگر طبع قبض باشد آب تمرهند  و سکنجبین یا شربت آلو بدهند و اگر صفرا راسب باشد تنقیره   آن  

غایه مرریض بره   حار باشد تلیین طبع نمایند و بعد تنقیه   بدن ت سوءمزاجمطبوخ فوا که نمایند و چون به حسگر یا جمیع بدن 

 .غوره یا آب انار سازند و بچه   مرغ مطبوخ به این آب ها بجوشانند بآباغایه   مبرده مثل مزورات معمول 

 عالج ضعف اشتها از بلغم لزج

انیسون  و رببلغمی ماکور شد بکار برند و یا اول بهر تلطیف خردل و جر و جیر و بیخ ک سوءمزاجآنچه در عالج امراض معده از 

خرم  و نضج برا  تنقیه ماده   شربت و ت  نیده صاف نموده عسل و اندکی نمم داخل کرده بنوشانند و بعد حصول تلطیفجوشا

جوشانیده صاف کرده نمم هند  و سکنجبین عسلی آمیخته نیمگرم بخورانند و به انگشرت رد نماینرد ترا     السوس اصلترب و 

و پس از تنقیه معاجین مقو  بدهند تا معده ماده را باز قبرول نکنرد و    ماده به قی برآید و اگر قی ممکن نباشد سهل بلغم دهند

جوارش عود تلین و سفوف تنتریم و نمم و عرق هند  و تنبول و معجون نانخواه معجون بقراط و معجون غیاثی و معجرون  

دارفلفرل دو جرزو پوسرت     ملوکی نیز نافع است و این حب ترش نیز معده   بارد را مفید زنجبیل فلفل آمله هر واحد یم جرزو 

هلیله   زردتر بد موصوف هریم سه جزو نمم چهار جزو باریم سائیده در آب لمون به قدر کنار حب سازند و حسب حاجرت  

استعمال نمایند و اگر پوست هلیله   زرد پوست هلیله آمله نمم سیاه سنا  مکی بادیان مساو  در آب لیمون حب سازند و به 

گرم وقت خواب فرو برند اشتها آرد و اجابت طبع نماید و این سفوف زنجبیل مزیل رطوبت معرده و   بآبده قدر توله یا کم و زیا

آب دهان و مشهی است زنجیل ده درم بادیان پنج درم مصطکی سه درم نبات برابر سفوف سازند و این سفوف انار دانه اشرتها  

ثار زنجبیل زیره   سفید هر واحد یرم دام نمرگ سرنگ دو نریم دام     آرد و تقویت معده کند و نافع اسهال است انار دانه پا و آ

کوفته میخته به قدر توله یا کم و زیاده خورند و باید که ادویه را بسیار باریم نسازند و در نسخه   دیگر االئچری خررد فلفرل    

سرنگ اسرت و ایرن عررق     نمم  هسیاه دار فلفل شیطر  بادیان هر واحد یم دام نمم الهور  چهار دام عوض زنجبیل و زیر

هند  مفید برا  اشتها و تقویت هاضمه و رفع رطوبات معده و نفرخ آن و نرافع زرد  انردام و ورم سرپرز اسرت آب ادرک آب      

لیمون آب گهیکوار شهد همه   مساو  در شیشه کرد و به آفتاب دارند و بعد ده روز یم پیاله   قهروه خرور  از آن خرورده    

دارچینی و نانخواه دوار فلفل در آن آمیزند نافع تر باشد و اگر قرنفل سها که بریران شریطرنج فلفرل     باشند و اگر قدر  قرنفل و

سیاه که یم وام سائیده در آب جغرات یم آثار آب لیمون پا و آثار آب ادرک ربع پا و آمیزند و نمرم سرینده و بره قردر ذائقره      

اگر نوشاد را در آورند  طعام مفید و از بیاض استاد مرحوم مرقوم است و بیفزایند و به قدر یم دو توله بنوشند برا  اشتها و هضم

ترب کهرل نمایند تا خشم شد و باز در سرکه   مقطر کهرل  بیخ نمایند و برابر آن کندهم آمله سار گرفته در آب گلی تصعید
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است و اگر قرنفل یم درم دارچینری دار  کرده سائیده نگاهدارند و مقدار یم سرخ بخورند برا  آوردن اشتها و دفع بلغم معمول 

فلفل هیل زیره   سفید هریم دو درم سماق انار دانه نانخواه زنجبیل هریم چهار درم کوفتره بیختره دو درم صربح و دو درم    

دو شام بخورند نقصان اشتها ببرد و اگر انار دانه تر پهله میبل مرچ سیاه جواکها را جوائن لونگ هر واحد یم دام هرر دو نمرم   

مری   ابرن سرینا  دام سونف اجمود هریم یم دام کوفته بیخته اول یا بعد طعام بخورند گرسنگی کمال آرد و طعام هضرم کنرد   

ن نوشانیدن سکنجبین عسلی آنرا نافع است و از آنچه آنرا نفع می کند سکنجبین و برانویسد که استعمال قی به خورانیدن ترب 

قه بنوشند و ایضاً ه اوقیه داخل کنند و هر روز سه طم  آن شهد یم من باشد صبر سبه زور  عسلی است که اگر بر همه اجزا

زیتون الماء مع انیسون و کبر مخلل به عسل و گاهی نفع می کند آنرا استعمال آب چشمه ها و اسرفار و حرکرات و بعرد تنقیره     

از بلغم لرزج باشرد قری بره مخررج بلغرم و       گوید که اگر  مجوسیبدانچه در عالج ضعف اشتها از برودت گاشت معالجه نمایند 

رطوبت لزج نمایند و اسهال بحب صبر و حب افادیه و جوارش سفرجلی مسهل کنند بعده جوارش فالفلی و اطریفل کبیر و حب 

 برآب ممسم دهند و این دوا بدهند بگیرند بیخ اذخریم جزو سنبل الطیب عود هند  هر واحد نیم جزو باریم سرائیده دو درم  

یبه   ممسم نافع است و از اطعمه آنچه به سرکه و مر  و کردیا و فلفل و دارچینی و خولنجان ساخته باشرند  ورند و مگرم بخ

نوشته که هرگاه به سبب اخالط غلیظ بار در تجویف معده اشتها باطل شود باید که به اشیا  ملطفه  ابن یحییاستعمال نمایند 

بدان چه منقی این اخالط باشد باید کرد و اگر اخالط غلیظ در جرم معده غرائص    مقطعه قی استعمال کنند بعد اسهال شکم 

باشد باید که به خورانیدن ایارج فیقرا یا حب صبر تنقیه نمایند و بعد تنقیه کمونی و فالفلی و هلیله   مربی و زنجبیل و شقاقل 

آب برگ او یا کنگر زود در آب جوشانیده اندک عسل گوید که تنقیه   معده القی از تخم ترب مطبوخ یا  ابن الیاسمر  بدهند 

در آن حل کرده باید کرد و بعد نقا  معده گلقند عسلی ده درم با بادیان سه درم یا انیسون بخورند و یا جوارش عود یا عنبر یرا  

ه پودینره نهرر    و ضعف آن بدهنرد نرانخوا   معده بارد سوءمزاجاین سفوف نافع  سکنجبین سفرجلی عسلی استعمال نمایند و یا

 ابرن هبره اهلل  بادیان هر واحد پنج درم مصطکی سنبل الطیب قرنفل هر واحد دو درم همه را باریم سائیده یرم درم بخورنرد   

 د و بعد خورانیدن اغایه   مالحه گفتند که اگر خلط فاعل بطالن شهوت بلغمی باشد تنقیه آن به حب صبر یا حب قوقا یا نماین

کناننده و بعد تنقیه   بدن قرص و رود و سرکنجبین عسرلی بدهنرد و حلنجبرین و     بین عسلی قی ه شرب آب شبت و سکنجب

 .هلیله   مربی بخورانند و شراب ریحانی بنوشانند و غاا نخوداب دهند و بعد تنقیه افراخ و قنابر و عصافیر بریان خورانند

 عالج ضعف اشتها از اخالط عفن

گرم پس تلیین طبیعت به ماءالفوا که مطبوخ آن نمایند و بعده برا  برا  تقویت و تعطیر بهر تنقیه قی کنند به سکنجبین و آب 

رین باب مجررب  معده دواءالمسم و جوارش عود و عنبر و فنجنوشات ممسکه و معنبره استعمال نمایند و این معجون مرجان د
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خم کاسنی هر واحد یم جزو گل مختوم حار و منع عفونت عجیب گشنیز خشم صندل سفید گل سرخ ت است در تقویت معده 

طبا شیر بهمن سفید مرجان سرخ هر واحد نیم جزو مروارید ناسفته کهربا  شمعی مصطکی هر واحد ربع جزو ادویره را کوفتره   

 بآببیخته و جواهر را دو روز کهرل کرده در شکر مقوم به گالب بسرشند شربت از درمی تا دو درم و از اغایه   طیور مطبخنه 

عالج ضعف اشتها از ا که و حبوب جیده مثل برنج تناول نمایند زیرا که برنج را درین خصوصیت است و آن بعید از تعفن است فو

غاا کمتر خورند و حرکت و ریاضت معتدل بیشتر کنند و مقیئات و مسهالت بلغم بعمل آرند بعرده جروارش عرود و     اخالط خام

بیر تعریق در حمام و مالش بدن بعد از ترطیب است و اشیا  مهرک اشتها مثل پیراز و  کمونی و غیره بکار برند و نافع ترین تدا

تنقیه   سودا نمایند به طریقی که در عالج امراض  عالج ضعف اشتها از کثرت سوداسیر و کبر و شلجم مخلل استعمال نمایند 

استعمال نمایند پس اغایه   حسن الکیموس معده   سوداو  گاشت بعد از آن موالح و کوامخ و مقطعات برا  تقطیع مابقی 

خوشبو بکار برند و ابوالحسن گوید که اگر بطالن اشتها به سبب اجتما  خلط سوداو  در معده باشد عالجش به قی از آب شبت 

رق ا محر مطبوخ به ماءالعسل نمایند اگر طافی باشد و اگر غلیظ باشد به مطبوخ افتیمون اسهال کنند و از اغایه   مولد سودا یر 

مثل آب سماق یا آب انار یا انار دانه و یا جالی مثل زیر باج غاا  ها  قابض مبرد بآبمرغ مطبوخ  خون احتراز نمایند و به جوزه 

تیح مسام و تحلیل فضول و تخلخل فجهت استرخا  جلد و ت عالج ضعف اشتها از قلت تحلل فضولسارند و از تعب منع کنند 

ورق بمالند و در طبیخ حشایش مفتحه و مرخیه بنشینند و به کنند و بدن را به آرد نخود و ب و ریاضت بدن تعریق به حمام نمایند

روغن ها  گرم مفتح تدهین نمایند و دیگر مفتحات بعمل آرند و همگی در تحلیل فضول بدن کوشند تا طبیعت محتراج بردل   

آب نخود به مغز بادام یا مغرز قررطم و اسرتعمال ایرن     و شکر سفید و غاا مزوره    السوس اصلمایتحلل گردد و شرب جالب 

نطول نافع است بابونه اکلیل الملم تمام برگ غار شبت هر واحد یم کف در آب جوشانیده بر بدن نطول کنند بعده بره پارچره   

 .  درشت بدن را بمالند و به روغن سوسن و خیر  تمریخ بدن نمایند

 عالج ضعف اشتها از قلت جاب کیلوس

له   ضعف جگر و تضیح سده   آن گوشند چنانچه در بحث امراض جگر ماکور گردد و آنچره از سرده برود تردارک آن     در ازا

ون که باشد تمهل در عالج این روا ندارند که سهل است به خالف آنکه از ضعف جگر باشد که به آفات قویه می انجامد و هر چ

وشته که عالج ضعف اشتها حادث از ضعف کبد و سرد آن به جمیع آنچه ا رسیدن غاا به اعضا باعث هالکت است و در میامر نت

شررودیطوس  ممنفا غاا و مقو  کبد و مفتح سد و آن باشد مثل سکنجبین به زور  باید کرد و زنجبیل مربی و تریاق کبیرر و  

هند  اسرت و تررنج   بسیار نافع است و ریاضت و حمام هر دو مفید و هر صبا  نوشیدن اندک شراب کهنه   رقیق مجرب سر

آنچه در عظم  سودا عالج ضعف اشتها از انقطا مربی و کبر به سرکه و هیبه نافع و در طعام دارچینی و اندک فلفل داخل کنند 
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طحال و سده   آن بیابد بکار برند و نافعترین مضحات درین سکنجبین بزور  است هر مصبا  ده درم از آن در آب گرم حرل  

صبح سه مثقال کامخ بخورند یا کبر مخلل یا زیتون مخلل یا ترب مخلل یا شلجم مخلل تناول کنند و قی کرده بنوشند و یا هر 

خ انجدان  انجیر و سیر در سرکه پررورده و بره زور حراره    کامخ کبر و کامبه مقطعات ملطفه در ازاله این نو  تأثیر عظیم دارد و 

کرده و اگر از قی مانع نباشد در طبیخ تخم تررب و شربت و جرجیرر     چون تخم کرفس و بادیان و تخم سداب و نانخواه ممزوج

ج طحال اسرت و تقویرت   بوره و نمم و سکنجبین عسلی آمیخته نوشید و قی کنند و شیخ الرئیس می فرماید که عالجش عال

بریخ کبرر در   ح مسالم میان طجال و معده به ادویه   که آن را حرکت به طرف طحال است مثل افتیمون و پوست آن و تفتی

سکنجبین و همچنین کبر مخلل و به قول ایالقی و جرجانی تفتیح شده به اشیا  تیز و ترش مثل فلفل و ثوم و کبر و بصل به 

لتیت درین باب نافع برود و ایرارج فیقررا بره     آنرا به خردل تیز کرده باشند و ح ه ها و شلجم کهی آبکامسرکه و انوا  کوامیخ یعن

 .د و منقی است و غاا  ایشان مصوص و زیرباج و رمانیه و حصر میه و سماقیه باشداندک افتیمون مفتح س

ساذج باشد در تعدیل دماغ کوشند به معاجین و  سوءمزاجاگر موجب آفت عصب یا دماغ  عالج ضعف اشتها از بطالن حس معده

فرت مراده باشرد اول تنقیره   دمراغ      آ اذهان و روائح موافقه که در عالج امراض دماغی از ضعف دماغ مسطور شد و اگر باعث

وب و ایارجات مناسبه مثل ایارج فیقرا و حسب قوقا یا برفق و تفاریق نمایند پس به تعدیل و تقویت دماغ متوجه شروند بره   بحب

ن استعمال مقویات دماغ و از آنچه مضر دماغ باشد از آن بپرهیزند و تضمید معده با ضمده   حاره کنند و حب الغار قسط شیری

هل جوزالسرووج شب یمرانی هریرم مشرت درم زعفرران جنرد      یعه   خشم پانزده درم صبر مرا بقشور کندر هریم ده درم م

بیدستر هریم چهار درم قرومانا شش درم حضض را مم سنبل الطیب گلنار اقاقیا هریم پنج درم مصرطکی شرو نیرز هریرم     

سط و روغن ناردین سرشته نیمگرم ضماد نمایند حکیم عابد گفته جفت درم همه را سائیده در قیروطی معمول از موم و روغن ق

و گلقنرد دو درم   گاوزبانکه این ضماد عجیب است باید که باد دارند و صاحب ترویج گوید که هر صبح جالب از باد رنجبویه و 

سب ایارج یا حسب صبر یا حب بنوشند و غاا از مزوره   نخود بالحوم خفیفه یا مغز قرطم سازند و بعد نضج تنقیه   دماغ به ح

 .توقا نمایند و زنجبیل مربی بخورند بعده تقویت دماغ به مقویات قویه کنند

ناقهین بالغاش قوت از مفویات نمایند بدانچه الئق مزاج علیل باشد و اغایه   مولد خون تدبیرعالج ضعف اشتها از قلت خون 

را برا  تقویت کبد نرافع  قول ابوسهل مسطور شد جالینوس آن ز برودت درخورانند و دوا  متخا از به که در عالج ضعف اشتها ا

ب طول امراض عارض گردد درد  باشد و به قول شیخ در کرائن بره سربب    جبین سفرجلی و میبه دهند و اگر عقنوشته و سکن

تاج می شوند به شرب ضعف قوا  بدنی تحریم قی به انگشت نمایند و اگر چه قی نیاید ثوران قوت شهوانی نماید و گاهی مح

 .بحسب اوفق االس حبتریاق در بعض اشربه   مغایه مثل شربت افسنتین یا شربت 
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به قول شیخ الرئیس شهوت حبالی چون ساقط شود مثل مشی معتدل و ریاضت معتدل و  عالج ضعف اشتها از احتباس حیض

  لایراه و آنچره در آن    ویه و عررض اغایره  قصر دراکل و شرب و شراب کهنه   ریحانی مقو  قوت دافعه محلل ماده   ر

 .طیع باشد بر ایشان اشتها را برانگیزدحرافت و تق

مبادرت به اصال  مزاج مسقط هر مزاجی که باشد و احاله   او به ضد آن نماینرد و   قوت شهوانیاز سقوط  عالج ضعف اشتها

ضعف اشتها که به سبب ترک عادات باشرد   مهخاتکالم اگر عقب اسهاالت و سحج باشد که آن به سبب موت قوت می باشد 

ترک عادت به تدریج کنند چنانکه ترک شراب به استعمال عرقیات منشی و ترک افیون به استعمال بر شعشاد حافظ الصرحه و  

و معجون اذراقی و جز آن و آنچه به سبب اشتغال طبیعت باشد ازاله اشتغال که مانع اشتها بود بطوریکه ممکن باشد بایرد کررد   

آنچه از دید آن باشد قتل و اخراج آن نمایند به طور  که در بحث آن ماکور گردد بعده جوارش مصطکی و کندر با عرق عود و 

اله   سبب نمایند و به اغایره   لطیفره   ملرا ذه   عطرره مثرل پرالد و       تنفر طبیعت باشد ازنانخواه دهند و آنچه به سبب 

زند و عطرها  مناسب فصل سال ببویانید و آنچه از نزله افتد تدارک آن نمایند بدانچه مزعفرومطبخن و قورمه و قلیه متوجه سا

لحده بیاید و عالج قرحه   مرر   ه باشد عالج هریم عدر بحث نزله گاشت و آنچه به سبب درم معده یا کبد یا قرحه   معد

در عالج ضرعف اشرتها از حررارت و بررودت      مسطور شد و آنچه از افراط حرارت یا برودت هوا باشد ترک سبب نمایند و هرچه

مسطور شد به ضد سبب تدارک نمایند و آنچه از سوء حال نوم و ریاضت غیر موقع باشد به اصال  آن پردازند و آنچه از شررب  

بس باشد عالجش بدانچه در امرراض  یا سوءمزاجآب بسیار باشد ترک آن و اصال  مزاج به معدالت آن نمایند و آنچه به سبب 

 .بس گاشت باید کرد و آنچه از امتال  دمو  افتد از فصد زائل می شودیا سوءمزاجده از مع

 فساد شهوت و وحم و قنطایا

را کره  نزد اکثر فرق میان این الفاا نیست و اطالق یکی بر دیگر  می کنند و نزد بعضی افساد شهوت عام تر از وحم است زیر 

مثل اطعمه   حامض و تلخ و حریف و فساد شهوت یعنری تبراهی آرزو      کیفیت است فقطوحم شهوت و رغبت اطعمه   رد

رغبت آن و رغبت غیر ماکوالت است مثل آرزو  خوردن گل و زکال و خزف و آهم و سفیداب و غیره از اشیا  غریبه کره از  

کثر اوقات آنرا از حلق فرو اطعمه نیست و نفیس کرمانی گفته زنی را دیدم که اشتها  پنبه کهنه داشت و دائم آنرا می خائید و ا

می برد و مجوسی نوشته که فساد شهوت یا به زیادت در آن باشد و یا به نقصان از آن و یا بطالن آن و زیرادت یرا در کیفیرت    

اطعمه باشد چنانچه زنان حامله را عارض می گردد و آن را وحم گویند و یا در کمیت آنها و آنرا جو  گویند و اگرر ایرن مفررط    

نرا جو  کلبی شهوت کلبیه خوانند و اما نقصان پس آن نقصان شهوت اسرت و ذهراب او بره منزلره   علتری کره آنررا        باشد آ
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ه محتقن شود بولیموس نامند و اما وحم شهوت اطعمه   رو  الکیفیت است و حدوث آن از خلط رو  الکیفیت باشد که در معد

و گاهی خواهش خوردن گل و آهم و انگشت و خزف و غیر آن از  ترش یا شور یا قابض یا حریف کند و انسان خواهش اطعمه

اشیا  رو  الکیفیت نماید مانند آن که بعض حوامل را عارض می گردد هنگام اجتما  فضول دم حیض که جنین غاا بدان می 

را و بعرد آن   کند در معده   ایشان و خجند  گوید که این مرض اکثر عوامل را عارض می گردد بعرد از آن نران غیرر حاملره    

اطفال را و پس از آن مردان را و در حوامل بیشتر از آن افتد که در آن وقت خون حیض محتبس می گردد و بدن از آن ممتلی 

می شود و فضول آن بسو  معده بریزد و در آن جمع می شود و در ابتدا  حمل تا ماه سوم اکثر عارض می گرردد بهرر آنکره    

بچه بند می شود و اگر سائل گردد بر آن خوف سقوط حمل باشد به سبب لزوم سیالن آن درین مدت خون حیض برا  غاا  

ترطیب رحم و ابتالل او و استرخا  و ضعف او از ضبط جنین سیما در ابتدا  حمل که تعلق جنین به رحم درین هنگام ضعیف 

باشد و خون محتبس فاضل از حاجرت  می باشد پس در اول حمل بچه را به سبب صغر جثه و ضعف حاجت به غاا  کثیر نمی 

می ماند و فاسد می گردد و قدر  از فضول آن در رحم و معده می ریزد و چون آن رطوبت سیاله است طبیعت درخواست میکند 

چیز  که آنرا خشم کند و همچنین تا ماه چهارم دوام نماید و چون در ماه چهارم بچه محتاج به کثرت غاا می شود و اخالط 

م می گردد بعضی به قی بر می آید و بعضی نضج یافته تجلیل می رود جهت تقلیل طعام و باقی به غاا  کودک که مجتمعه ک

قویتر و بزرگ شده بکار آید این شهوت زائل می گردد باشد که بعد سه ماه نیز بماند به سبب کثرت ماده   رومی و زنان غیرر  

ا  نیم و بد مختلط و بسیار و بی ترتیب می خورنرد و خرون ایشران بره     حامله را بدان سبب عارض می گردد که اکثر طعام ه

اخالط رو  آمیخته باشد بهر آنکه پسر به سبب قوت حرارت او غاا بسیار جاب می کند و قدر  از رطوبات فاضله نیز تحلیرل  

دوران سر زنان حامله را در  می یابد نسبت به دختر و بدان سبب فضله در حائله پسر کمتر می ماند و سبب حدوث قی و غثیان و

ابتدا  حمل نیز همین است اما اگر بدن عورتی از اخالط فاسد پراک باشرد و جنرین او قرو  برود و تنراول اطعمره   کثیرر و         

بالترتیب اتفاق نیفتد بدان سبب او را هیچ آرزو  باطل پدید نیاید و غثیان و قی و غیره عوارض رنرج ندهرد و بره قرول شریخ      

ز انسرت کمرا   له را وحم گویند و وحام نیز نامند و در لغت وحام شهوت حبلی است خاصه و در عرق اطبا اعم اشهوت فاسد حام

تر تغییر این شهوت آن است که بسو  اشیا  ترش و حریف باشد و فاسدتر آن است که بسو  حارد  مروهم او گوید که صالح

ن شهوت بسو  حارد یا بس وقتی باشرد کره فضرول شردید     یا بس مثل گل و زکال و سفال بود و سبب این آن است که میال

الرطوبت و مائیت باشند و این المحاله شدید االرخا برا  معده باشد و اکثر موجب زلق جنبین و اسقاط آن گردد و خصوصاً کره  

بنمایند و حار این شهوت اشد منافات برا  امر طبیعی و معتاد است زیرا که بسیار مردم در حالت صحت خواهش حامض و مالح 

سبب فساد اشرتها اجتمرا  خلرط     بالجملهبود ی بعیدتر از معتاد باشد حال رو  تر هو یا بس چنین نیست و هر قدر که شی مش
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رو  است در معده نفوذ او در حمل آن و خواهش طبیعت به چیز  که ضد آن ماده   فاسد باشد یعنی اگر آن خلط رو  نافرا  

عت به خوردن اشیا  رویه   حاره بسیار مائل بود و بالعکس این مراهب اکثرر محققرین اسرت     در خمل معده   بارد باشد طبی

عت شناق بسو  مضاد او می فرماید که چون جمع شود در معده خلط رو  مخالف به معتاد در کیفیت طبی شیخ الرئیسچنانچه 

عکس و از این جهت عرارض مری شرود بررا      به مخالف معتاد مخالف معتاد است چه منافیات اطراف است و بال گردد و مضا و

قومی اشتها  گل بلکه انگشت و آهم و دیگر اشیا ازین قبیل زیرا که درین اشیا کیفیت ناشفه یا مقطعه مضاد کیفیت این خلط 

مخالف است و حال این کالم شیخ موقوف است بر علم معنی مضاد و مخالف بدان که حکما تخصیص کرده اند لفظ صدین را 

ه در دوشی مبانیت بسیار و غایت خالف باشد مثل سایحی سفید  و حرارت و برودت و تعبیر نموده اند لفظ متخالفین را به آنک

بدانچه میان دو چیز بها نیست اندک باشد دورین غایت خالف شرط نیست مثل سرخی و سیاهی و حررارت و یبوسرت و لهراا    

ن گویند و آن دو چیز را که تباین در آن اندک باشد مختلفین نامند و ازیرن  ایشان دو چیز را که در آن غایت تباین باشد متضادی

معلوم شد که متخالفین عام تر از ضدین است زیرا که هر آنچه متضادین باشند مختلفین بودند و مخالف برا  یکری از دو ضرد   

و ضد باشد و درینجا مراد شیخ به  ضد آن نباشد زیرا که میان مخالف و یکی از دو ضد غایت خالف نیست ور نه برا  یم شی

لفظ مخالف مضاد همین است فلهاا درینها گفت برا  دوشی که آن هر دو مضا داند چون آن هر دو خارج از اعتدال و طررفین  

ه ن متقابلین باشد حتی که اگر مثالً یکی از آن هر دو حاد باشد دیگر بارد بود و آنکر خروج آن هر دو از اعتدال در جهتی باشند و

چنین نباشد تباین در آن هر دو در غایت نبود اگر آن هر دو معتدل باشند پس ظاهر است که تباین در آن هر دو و درینصرورت  

اندک باشد و اما اگر یکی از آن هر دو مثالً حار باشد و دیگر یا پس و رین حالت آن هر دو متباین باشند بهر آنکره در اجتمرا    

متنا  نیست پس درین صورت متضادین بالضرور اطراف باشند و مختلفرین چنرین نباشرند واال    حرارت و یبوست در جسم واحد ا

تبادین در آن بسیار بود  پس بالضرر اوساط یا اطراف باشند لیکن نه در جهات متقابله پس معنی عبارت مسطور چنین باشد که 

فیت جمع شود درین صورت مشتاق گردد طبیعت چون در معده غلط رو  مخالف به معتاد یعنی خل صالح مقبول طبیعت در کی

بیراوشی مضاد این خلط رو  در کیفیت مثل طین و مرض یا بسو  افنا  این خلط رو   مدبر بدن بسو  تحصیل شفا  این

اطعمه   رویه بهر آنکه ازاله   هر شی به ضد آن می باشد پس اشتیاق طبیعت به این اشیا برا  دفع آن خلط مخالف به ایرن  

ود و مضاد یعنی مثل طین و غیره به مخالف معتاد یعنی خلط رو  بالضرور مخالف معتاد یعنی خلط صالح باشد زیررا کره   ضد ب

مخالف میان طین و امثال آن و میان خلط صالح هب سبب بودن آن هر دو مختلف در ماهیت است لیکن این مضاد یعنی طین 

واحد را که آن مضادست دو ضد باشد یعنی مخالف معتراد و معتراد و ایرن     و مانند آن مضاد به خلط صالح معتاد نیست واال شی

خالف آن است که نزد حکما قرار یافته که شی واحد را نمی باشد مگر ضد واحد و ایضاً به قول قرشی شری مضراد را مخرالف    
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که انسان به قید حیات است ممکن یافته می شود و گاهی نه به ضرورت آنکه البد معتاد معتدل یا قریب از اعتدال باشد و مادام 

لهاا ممکن نیست که در معده و نه در غیر آن از اعضرا اخرالط متضراد بره     خارج از اعتدال به افراط باشند ف نیست که اخالط او

ضرد باشرد      و خارج از اعتدال و ابن برایرا و معتاد جمع شوند بلکه مخالف آن و ازشان طبیعت است اشفا  بدن از هر شی رو

ه قانون عالج است و درین صورت جمع شود در معده خلط رو  مخالف به معتاد در کیفیت پس بالضرور طبیعت مشرتاق  چنانچ

بسو  شی مضاء او باشد تا که شفا بدان حاصل شود و این مضاد البدست که مباین معتاد باشد به ضرورت آنکه معتاد غیر این 

مضاد برا  معتاد می شرده مراکور شرد کره معتراد را ضرد نیسرت پرس          خلط است و ضرورت که این مبانیت اندک باشد و اال

درینحالت بالضرور مخالف برا  معتاد باشد و ایضاً به قول عالمه شی مضاد این خلط مخالف معتاد که فاعل این مرض است و 

آنکه رو  ضد مفروض در معده حاصل شده مضاد به معتاد نباشد زیرا که اگر مضاد او می بود و این مرض حادث نمی شد بهر 

او در معده جمع می شود اشتیاق به سو  ضدین محال است پس آنچه مضاد اوست مثل زکال مضاد به معتاد نباشرد زیررا کره    

معتاد در وسط واقع است و اگر به نسبت یکی از هر دو طرف بهبود آنچه ماکور شد که هر واحد را از آن و ضد باشد الزم مری  

ع اوست و مراد تضاد و تخالف میان معتاد و میان مخالف او مجتمع در معده و مضاد مشهی برا  دف آید پس غرض شیخ از بیان

ست یعنی اشیائی که در آن غایت خالف باشد آن اطراف است نه مطلق منافیات ور نره دریرن مخالفرات کره     از منافیات  اضداد

نی هر واحد از دو شی در طرف باشد قیراس بسرو  دیگرر    گاهی او ساط می باشند داخل شوند و مراد از اطراف متقابله است یع

تنافی از این منافیات غایت بعد باشد نه مطلق اطراف و کالم عکس این یعنی اطراف منافیرات اسرت پرس    مپس میان هر دو 

 نحیری واقع شود منافیات است حاصل آنکه همه اطراف متقابله اضداد باشد یعنی هر واحد از دوشی که به نسبت دیگر در طرف 

که میان این منافیین ا  کیفیت خلط رو  مجتمع در معده و کیفیت اشیائی که طبیعت مشتاق آن برا  دفع اوست تضاد است 

همچنین میان کیفیت خلط صالح و میان هر واحد از طرفین ماکورین اعنی کیفیت طین و غیره و کیفیرت خلرط رو  تخرالف    

آن است که طبیب بداند که طلب طبیعت شهوت رویه را اگرچه هدایت برا  طبیب است و به قول گیالنی فائده ایراد این کالم 

بسو  سبیل مداوات است مگر به سبب خلط مجتمع در معده نیست و امثال کیفیات این اشیاء طلب آن بره مشراکلت او بررا     

صحت چیز مشراکل مرزاج    خلط مجتمع در معده نیست بلکه به سبب منافات و مضادات آنها برا  آن است پس طبیعت هنگام

بدن و اعضا می نماید تا حفظ صحت بدان چیز نماید و هنگام مرض طلب چیز مضاد مزاج حاصل و ماده   حاصله می کند ترا  

دفع کند آنرا بدان چیز بهر آنکه طبیعت به اذن خالق آن مسخر این امر است که طلب نماید در صحت آنچه مناسب مزاج بردن  

الف آن باشد و هرگاه این امر مشاهده رسید و بر آن تکرار تجارب گردید حکما و قاعرده   مشرهوره   باشد و در مرض آنچه مخ

یعنی حفظ صحت به مثل و معالجه   مرض به ضد کرده شود از آن استنباط نمودند پس غایت فعل طبیب آن است که اقتدا  
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عده از طلب طبیعت برا  دفع اذیت از عضو نباشد بلکه که شهوت رویه از اجتما  اخالط فاسد در م بعضی گویندطبیعت نماید و 

سبب درخواست و طلب آن خلط بود و چیز  را که مشاکل اوست در کیفیت چنانچه طلب می نماید ماده   عضه که در مقدم 

دیت قوا  دماغ باشد روائح مغتنه را در خوش پندارد و آنرا و این هنگامی است که خلط فاسد غالب بر طبیعت باشد و طلب عبو

آن نماید و آن مخالف طبیعت بود یس طلب و خواهش آن مخالف خواهش طبیعت باشرد و شرهوت خرارج از طبیعرت بسرو       

اشیا  مشاکله   آن شهوت یعنی آن خلط مخالف طبیعت باشد مانند خواهش ماهی نمم سود در کسی که برر بردن او خلرط    

بدن او خلط بار در طب باشد و ابوماهر برین اسرتدالل نمروده بره     حار یا بس غالب باشد و مثل خواهش ماست به کسی که در

او منفجر گردید از آن بره   د هرگاه دبیله اینکه زنی را دبیله در معده بود و خواهش خوردن زربیخ نموده به جهد از آن منع کردن

سرد خرواهش نوشریدن سررکه و     اخراج یافت و همچنین اصحاب سودا  فا قی اخالط شبیه بزر بیخ احمر و اصفر در رنگ و بو

اشیا  ترش می نمایند و چون قی کنند خلط ترش که کند گرداند دندان را خارج می گردد و طبر  گفتره کسری کره اراده      

عالج موت شهوت نماید واجب است که نظر کند که آیا مریض خواهش یم شی از اشیا سوا  جمیع اشیا می نمایند یا نه پس 

مشاکل  کند و بداند که فاعل این مرض خلطکول و مشروب کند نظر بسو  طبیعت آن چیز و فعل او اگر درخواست نوعی از ما

قوت آن چیز است که خواهش آن می نماید پس عالج به استفراغ آن خلط نماید که استفراغ او انعاش قوت نماید و این نقصان 

نیر کهنه کند و خواهش سوا  او نکند و پنیر کهنره حرار   شهوت و کانال آن است مثال این مثال اگر از جمیع ماکوالت آرزو  پ

س است و آن حریف لاا  است پس اسرتفراغ  ن او خلطی است که طبیعت و حاریاربیا بس حریف لاا  ست پس بداند که در بد

ء شرهوت و  مثل این خلط بدانچه مقابل او در قوت و فعل باشد باید کرد و هم او نوشته که گاهی انسان را علت معروف به فسا

نقصان آن حادث می شود و خواهش یم چیز یا دو چیز می کند چنانچه در وقتی خواهش ماهی شور و در وقت دیگرر ماسرت   

کند و این هر دو مختلف در قوت اند زیرا که ماهی شور غالباً حار یا بس است و ماست بار در طرب و شرهوت بره فرم معرده و      

خلط بار دو حامض قابض از طحال بسو  معده فرم اسرت و واجرب برود کره      صحت آن می باشد و سبب اول شهوت انصباب 

شهوت او منصرف می شد بسو  جمیع آنچه معتاد بدان در اوان صحت خاص او بود و چون شهوت او بسو  مراهی و ماسرت   

ماهی شور به  مائل گردید بیفین پندارند که در بدن او خلطی است که کیفیت او حرارت و یبوست و در آن ملوحت است و طلب

حسب آن خلط است و ایضاً در عضو  از اعضا  او خلط باردست پس به حسب آن شهوت ماسرت باشرد و ایرن هرر دو خلرط      

مختلف در قوت اند و بعید نیست که این هر دو در یم بدن باشند بلکه جائز است که سه خلط یا اکثر از آن باشند و یم خلرط  

در وقتی بر فم معده طافی گردد و خلط دیگر در ادعیه   دماغ باشد و بسو  فرم معرده    در فم معده بود و دیگر در قعر آن که

شهوت به حسب اخالط فاسرده  ترشح نماید پس مختلف شود شهوت او به حسب آن خلط چنانچه جالینوس کر کرده که فساد 
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معی از متاخرین گمان کررده انرد   در رحم و معده و سائر اعضا باشد و حکیم علی می نویسد که بعض متقدمین و ج   مجتمعه

که طلب معده برا  این اشیا به سبب مشاکلت آنها به خلط مجتمع در معده است و بر طبیب دانستن این امر واجرب اسرت کره    

خلط مجتمع در معده را کیفیات مثل کیفیات این اشیا  مطلوبه طبیعت است و به حسب آن عالج باید کرد و این گمان باطل و 

و مهلم مرضی است بالجمله محققین این را  را مستحسن نمی شمارند کره شرهوت رو  از درخواسرت خلرط     مفصل طبیب 

  شی موافرق مرزاج غریرب    فاسد غالب بر بدن و اگرچه طبیعت در غایت ضعف باشد و شیخ الرئیس گفته که میل طبیعت بسو

ظ بلغمی باشد و خرواهش تنراول ماسرت    ست و خواهش کاذب چنانچه خواهش شخصی که در معده   او خلط غلیغیر اصلی 

نماید و همچنین اشیا  حامضه و اطمعه   غلیظ رطبه که از آن او را عطش به هم رسد عطش او کراذب اسرت نره صرادف و     

ایضاً گویند که این شهوت از طلب خلط شی مشاکل او را نمی باشد چنانچه این بعضی زعم کرده اند بلکه از طلب طبیعت است 

کسانی که طلب غلط فاسد را سبب آرزو   الحاصلضاد او باشد از جهت نفجر و جالو تقطیع و تحلیل و غیر آن چیز  را که م

فاسد می دانند میان آنکه از طلب طبیعت است یا از خواهش ماده چنان فرق می کنند که آنچه از طلب خلط بود مشاکل خود را 

بر طبیعت بلکه متغیر شود به استعمال این اشیا  مخالف طبیعت و یا آن صحت سائر اعضا محفوا نبود به سبب اشیال  مرض 

دوام نکنند زیرا که در ماده   مفسده و در ضعف طبیعت ازدیاد نماید و آفات و ضعف ظاهر گردد و آنچه از طلب طبیعت باشرد  

مرض بالجملره وجرود    بهر دفع اذیت صحت اکثر اعضا سوا  صحت معده به آن قی بود به سبب قوت طبیعت و استیال  او بر

صحت و عدم حدوث ضعف و عارضه   دیگر باوجود تناول اشیا  رو  نشان قوت طبیعت است و بر مقهور  ماده داللت کند 

. بدان که ادویه   که درین مرض استعمال می نماینرد  عالجو عکس آن عالمت غلبه   ماده و داللت بر ضعف طبیعت است 

به قی اند و بعضی مستفرغ به اسهال مثل تربد و بعضی مصلح غیر مستفرغ و از مصلحات بعضی از آن مستفرغ خلط فاعل علت 

وط و مصطکی و بعضی معدن به کیفیت ماده   فاعله مثل محققات است چون اشیا  محله و بعضی معتدل مزاج معده مثل بل

جه دیگر به متوجره کرردن مراده از فرم     استعمال می کنند برا  این فعل بومثل شراب و آنکه  بعضی مقو  معده دل دافع ماده

معده مثل بادام تلخ و هلیله و بعضی آنچه این فعل می کنند به تنفر از تنفس آن عشرقی و تقردیر او از آن و ایرن مثرل طربن      

مخلوط به ادویه   مقیه مستعمله در عالج شهوت طین و در اشتداد جو  و شهوت کلبری اسرت بالجملره در حوامرل برر طبرع       

عالج زائل می شود واال گلقند عسلی و سکنجبین ساده و جوارش عود تررش و امثرال آن    بعد از سه ماه در اکثربی گاارند کهب

خورانند و خوردن خردل و مانند آن اشیا  حریفه نیز مفید بود و هرچه مقو  معده و غشف رطوبات رویه باشد استعمال نمایند و 

ول صاحب کامل بیاید نیز مفید است و خائیدن استخوان چوزه   مرغ بریران  سباسه که در قو ب قاقلهبهر تشیف رطوبت سفوف 

نیسون و مصطکی و کندرو سعد و پودینه هر واحد خائیدن و آب او فرو برردن نیرز مفیرد و    عجیب است و یزه سیاه و نانخواه و ا
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ت باشرد بهرر تقویرت معرده     ماده شروری  ودینه اندازند و اگر درغاا لطیف و در مقدار معتدل و به دفعات دهند در آن شاخ ها  پ

شربت سیب یا هیبه ساده دهند و ایضاً آنچه کسر حدت به کیفیت رو  کند مثل شربت بنفشه   نیلوفر و شرب روغرن کنجرد   

غوره یا انار خورانند و از فواکه صالح برا  ایشان قدر  از امرود و به سیب و نجوف  بآبمفید بود غاا مثل بچه   مرغ مطبوخ 

نیمگرم و نمم و اسهال به خیار شنبر مع ادویه  بآبط از قی و مسهل احتراز کنند و اگر مضطر کردند قی غیر عنیف صرف اسقا

تنقیه به قی و اسهال نمایند به دستور  که  واملحدر غیر   مالئم نمایند بعده تقویت به جوارش مصطکی و مانند آن کنند و 

اشت و در هر ماه دو سه بار قی کنند و در قی کردن اول ماهی شور خورند و چرون  بلغمی گ سوءمزاجدر عالج امراض معده از 

عطش غالب گردد آب ترب و شبت و سکنجبین عسلی یا ماءالعسل و نمم نوشیده قی کنند و اگر خلط غلیظ و بسیار باشد گاه 

را نیز مزیل شهوت طین ست چون در ج و حب افادیه استعمال نمایند و ایارج فیقمسهل و حب صبر علو  خان و حب ایار گاهی

هر سه روز یم شربت از آن بخورند و بعد تنقیه منشفات رطوبت بکار برند و هر صبح زیره   کرمانی و انیسون هر واحرد سره   

درم مویز منقی ده درم هلیله   سیاه پوست هلیله   کابلی پوست هلیله آمله هر واحد نیم درم تا سه درم کوفته در سرکه یم 

ه روز تر کنند و صاف نموده شکر سفید یا گلقند شکر  یا عسلی حسب مزاج داخل کرده بنوشند و اگرر تنقیره   معرده از    شبان

فضالت رویه به این دویه نشود و ازین حب تنقیه نمایند ایارج فیقرا یکدرم هلیله   سیاه و کابلی و هلیله و آمله و نمم هند  

ها بزرگ ساخته به شب اسرتعمال نماینرد و   بادیان حب بآبمقل از رق هر واحد ربع درم  السوس ربو غاریقون هر واحد نیم درم 

بعد از تنقیه تقویت معده کنند به جوارشات گرم چون جوارش عود مصطکی و کمرونی و فالفلری و دارچینری و غیرره جروارش      

و  معده است انیسون هلیلره هلیلره   مصطکی مرکب علو  خان با عرق دارچینی و یا عود و یا هیل دهند و این جوارش نیز مق

آمله مصطکی زیره نانخواه قاقلین زنجبیل سداب فلفل کوفته بیخته با سه چند نبات مقوم بسرشند و معجون خبث الحدید درین 

باب بسیار نافع است و گویند که نفع آن در دو یا سه هفته ظاهر شود از ابتدا  شرو  تنراول آن و ایضراً نفرع آن در امزجره       

عدانحردار غراا   د و تضمید معده با ضرمده   مقرو  ب  طب بار و کثیر الظهور است و امزجه   یا بسه حاره کمتر از آن نفع یابنر

نمایند و یا ضماد گل انگوربر   گلنار و انار کوچم به شراب نمایند و مسح معده به قیروطی معمول به موم و روغن مصرطکی  

حصرم که در  بآبه در سرکه سه روز پر درده خشم که ده بریان کنند و باریم سائیده حدد و اگر گشنیز و زیره هر واحد علکنن

ودینه تر کرده باشند بخورند در قطع این علت مجرب انطاکی است و تسکین آرزو به مرغ بریان و استخوان طیور بریران و  آن پ

و بن بریان کنند و غاا لطیف مثل گوشرت کبرم و   جوز جندم و هلیله و بلیله و تخم مورد و مغز چلغوزه   بریان و فول بریان 

فتحه دهند و بالجمله عالج ایشان بره عرالج ضرعفا  کبرد و     مدراج و بچه   مرغ و بره   یم ساله مبرز به دارچینی و ابازیر 

روز  معده نمایند و شمعون گفته که صاحب این علت در وقت تبرز براق خود انداخته به بینند و بخنرد و بردین عمرل در چنرد     
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تدبیر دیگر این علت دفع شود و دوائی که در آن جفت بلوط هشت درم هست و در قول شیخ مسطور گردد برا  صراحب ایرن   

علت که معده فاسد و رنگ زرد و قریب استسقا بوده باشد به صبحت تجربه   حکیم عابد پیوسته بالجمله ادویه   دافع فسراد  

و هلیلجات ثالثه و آمله و بلیله و قاقله و کندر و کبابه و بادام تلرخ و اذخررو غافرث و     شهوت بعد تنقیه زیره و نانخواه و انیسون

بلوط و مویز و به رنگ کابلی و نمم و صبر و مرو خبث الحدید به رو روغن کنجد است اکالً و استخوان طیور مضغاً و کسی که 

ن عوض او بدهند و اندک قرص جو و به شراب بخورنرد و آب  گل بخورد از آن بازدارند و نخود بریان و باقال  بریان بادام بریا

ها  قابض مقو  معده مثل آب سماق و انرار دانره غراا سرازند و از      بآبحب الزمان به سکنجبین بنوشند و به اغایه   متخا 

و گوینرد کره    اغایه مولد اخالط رویه و اشیا  سریع الفساد احتراز کنند که به حسن تدبیر مریض ازین علت خالصی می یابرد 

خوردن طباشیر با مغز جوز و کاا حماض نهر  ترش خام و پخته و کاا زیره سیاه در سرکه یم شبانه روز ترر کررده و خشرم    

نموده بریان کرده هر روز یم درم تا هفت روز متواتر و کاا خوردن قاقله   کبار مع پوست یم درم و کاا شرب قمر مسحوق 

ا صمغ بادام و کاا برگ خرفه خام چند بار و کاا صمغ عربی هر واحد برا  شهوت طرین نرافع   و کاا اکل به قله   یمانی و کا

است و گفته اند که تطیب نفوس ایشان به خائیدن استخوان ماکیان و تدرو کنند که فلفل و نمم و هیل سوده برر آن پاشریده   

کل بدن فاسد می کند و داللت می کند بر آن طعرامی   برهان نمایند و باید که در عالج اهمال ننمایند که اکثار اکل طین مزاج

فرماید واجب است  شیخ می اقوال بعض مجربینکه عفن گردد و از آن حادث شود افساد مزاج معده بعده مود  به استسقا گردد 

خورنرد و  که تنقیه   خلط موجب شهوت فاسد نمایند و از تدبیر مجرب این است که ماهی شور و ترب در سکنجبین تر کرده ب

بر آن آبی که در آن لوبیا  سرخ و نمم و شبت و حرف تخم خرفه جوشانیده باشند نیمگرم نوشیده قی کننرد و گراهی در آن   

طین موجود و زعفران سه درم داخل کرده می شود و در یم ماه یم بار یا دو بار قی کنند بعد از آن معجرون هلیلره بره جروز     

ین باب نافع است خائیدن زیره   سیاه و نانخواه بر نهار و بعد طعام خوردن سفوف آنهاست و جندم استعمال نمایند و از آنچه در

یا قاقله ضعار و کبار و کبابه هر واحد یم درم و مثل همه شکر هر روز بخورند و از ادویه   مرکب به جفت بلروط کره شردید    

افث شش درم بیخ اذخر چهار درم هر دو درم همه النفع است مثل این دواست جفت بلوط هشت درم صبر شانزده درم حشیش غ

را کوفته در دو رطل آب بجوشانند تا نصف بماند هر روز ثلث رطل تا سه روز متواتر بنوشند و ایضاً جفت بلوط و درم انیسون سه 

تر کرده در هر بار د ث الحدید کوفته چند بار در سرکه نندرم مویز منقی هفت درم هلیله   سیاه هلیله آمله هر واحد پنج درم خب

بر تا به بریان نموده ده درم همه را در شب اوقیه شراب غفص و هشت اوقیه   آب بجوشانند تا نصف بماند و بر نهار در هفت 

روز بدهند و اما در عالج شهوت طین واجب است تنقیه   خلط مستدعی آن به مقی ماکور مثل آنکه بعد خوردن ماهی نمرم  

و ترب قی نمایند و ایضاً آنچه قویتر از این باشد فریب این است و اگر احتیاج به اسهال نیز افتد بکار برند  لوبیا و شبت بآبسود 
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و از این قبیل است تنقیه تبرید و حب به رنگ کابلی و نمم نفطی که آن نافع است و خصوصاً اگر در این جا کرم شکم باشرند  

خل باشد و غیر آن که در قرابادین ماکور است اسرتعمال نماینرد و بایرد کره از     بعد از آن ادویه   که در آن خبث الحدید بر دا

مصطکی و زیره   کرمانی و نانخواه علم ساخته بخایند و قاقلین هر واحد یم درم شکر طرز مثل همه بر نهار بخورنرد و برر   

این معجون است هلیله آمله جوز جندم  آن آب نیمگرم به مرات کثیر اندک اندک بنوشند و از آنچه برا  ایشان تجربه کرده شد

مصطکی قاقله   کبار نانخواه زنجبیل در عسل بسرشند و قبل طعام و بعد آن به قدر جوز بخورند و از تردبیر جیرد در آن ایرن    

   است که صاحب او را قی کنانند و اصال  مزاج معده   او کنند بعد از آن بگیرند طین جید و در آب حل کنند و در آن ادویه

مقی که طعم آنها ظاهر نباشد داخل کنند بعده در آن نمم به قدر ذائقه داخل نموده در آفتاب خشم نماینرد و مشرتهی طرین    

لزوم تناول او کند آنقدر که در آن دوا از یم شربت یا یم نیم شربت زیاده نباشد پس آن را قی خواهد کرد به مع چیرز  کره   

مهیج قی مثل کبریت و مانند آن باشد که از خوردن گل نفرت خواهد نمرود و بعضری   خورده است و خصوصاً اگر در آن چیز  

زعم کرده اند که نافع ترین چیز  که حق تعالی برا  دفع اشتها  طین پیدا کرده این است که بر نهار بچره   کبروتر بریران    

ت و همچنین بادام تلخ و بعضی ادعرا کررده   بخورند و بعد طعام اندک اندک بدان تنقل کنند و تنقل به نانخواه بسیار عجیب اس

اند که اگر یم سکوره روغن کنجد بنوشند قطع شهوت رویه نماید پس سزاوار است که درین باب اعتماد بر تجربه نمایند نه بر 

 قیاس و از آنچه ایشان را نفع می کند و قائم مقام طین باشد و عوض او بخورند جوز جندم و مرص ملحرات اسرت و اگرچره از    

سنگریزه باشد و نشاسته گندم و خصوصاً تلخ تجربه کرده شده و از آنچه برا  ایشان مجرب است بگیرند نبینرد عفرص هشرت    

اوقیه   بجوشانند تا نصف رطل بماند و صاف نموده بر نهار یم هفته بنوشند و از آنچه در نفل استعمال او واجب است پسته و 

آن مراهی کوچرم و پیراز و     ضی از ایشان تجربه کرده اند تنراول زیرر براج کره در    مویز و شاه بلوط و کشمش است و برا  بع

گویرد کره    مسریحی و افادیه مثل فلفل و زنجبیل و سداب باشد و گویند که این برا  آن شدید النفع است  مغسول کروبیاذریت

مم جریش و قدر  ترب و از این مطبوخ لوبیا  سرخ و شبت به اندک ن بآبتحریم قی نمایند بعد خوردن ماهی شور یا تازه 

آب یم رطل گرفته و سکنجبین سه اوقیه داخل کرده نیم گرم بنوشند و قی کنند و چون معده اندک تنقیه یابرد ایرن مطبروخ    

بنوشند جفت بلوط سه درم انیسون سه درم مویز منقی هفت درم باقی اجزا و ترکیب این در قول شیخ گاشرت مگرر هلیلره      

ین نسخه زیاده است و طعام زیاج گوشت بره یم ساله یا ماکیان نرم باشد و بعرد شررب و دواءاللعرم مطیرب     کابلی پنج درم در

تبوابل و انار بر رطب بنوشند بعده این و استعمال نمایند ایارج فیقرا شش درم هلیله   سیاه هلیله آمله هر واحد یم درم کوفته 

عمال نماینرد  جوشانیده باشند بخورند و ایام کثیر اسرت  نعنع ی و انیسون وگرم که در آن مصطک بآببیخته به عسل سرشته نهار 

لین سرفوف قراق  ل شهود و علم که ادویه   آن در قول شیخ گاشت بخایند و آب او فرو ریزند و کاا حتی که شهوت رویه زائ
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ده روقو  در استسفا انجامد این مسطور یم مثقال نهار بخورند و آب نیم گرم بر آن نوشند و هرگاه کثرت اکل طین به فساد مع

گویند که اگرر صراحب    ایالقی و جرجانیمطبوخ بیاشامند جفت بلوط هشت درم باقی همان است که در قول شیخ مسطور شد 

ند و معده او را بره جروارش عرود و    مرض زن حامله باشد و به قی تکلف و به آسانی قی تواند کرد اجازت دهند تا گاه گاه قی ک

ند و آنرا که قی به مشکل آید از قی منع نمایند و مسهل نیز جائز نیست بلکه به تقویت معده مشغول شوند و طعام یبه قوت دهم

ج ماکیان و بزغاله   بریان و پخته خورانند و گاه گاه در طعرام انردکی   تدل چون گوشت دراملطیف سریع االنهضام به مقدار مع

دیگر بر اشتها  چیزها  فاسد باشد قی به ادویه که در قول شریخ گاشرت بایرد    سیر و خردل اندازند و اگر سوا  حامله کسان 

فرمود پس تنقیه   معده با یارج فیقرا و حسب صبر نمایند بعد از آن تقویت معده به معاجین و ادویه   مسطوره در قول شریخ  

و طباشیر کنند نافع بود و دوائی که در آن جفت باید کرد و اگر لحم را قدید کنند و توابل او نانخواه و هیل و قاقله و جوز جندم 

بلوط هشت درم است و در قول شیخ گاشت و ایضاً آنچه در آن ایارج فیقراشش درم است و در قول مسیحی گاشت نفرع دارد  

لیکن در نسخه   این وزن هلیجات هریم سه درم است و جوز جندم پنج درم افزوده باقی بدستور و اسرتخوان کبروتر بچره و    

راج دندر و بچه   مرغ بریان خائیدن و آب فرو بردن زنان حامله و دیگران را تسکین اشتها  گل خوردن نمایرد و اگرر ایرن    د

استخوان ها را در آبی که نمم و اندک فلفل سوده آمیخته باشند تر کرده بخایند بهتر برود و گوشرت گوسراله و آهرو نمرم و      

صراحب  عوض طین طباشیر و پسته   شور بریان کرده و نخود بریان تنقرل نماینرد   نانخواه قدید کرده و اشتها  گل نیشاند و 

ده به قی نمایند از گوید که در فساد شهوت و وحم باید که نظر کنند اگر فساد شهوت به سبب خلط بلغمی باشد تنقیه مع کامل

آب شبت و نمم جریش و تخم تررب و   بلغم مثل ماءالعسل و سکنجبین که در آن ترب تر کرده باشند واشیا  ملطفه  مقطعه 

تخم جیر جیر و خوردن سمم مالح و اگر احتیاج به قو  تر از این افتد رقع یمانی و جوزا لقی و کنکر زوبماءالعسل حرار بعمرل   

ه آورند و در هر هفته یا در هر عشره یم بار استعمال کنند و حب صبر و یا این حب افادیه تناول نمایند دارچینی قصرب الزریرر  

سلنجه عبدان به لسان مفالح افتر قشور جوزبواهر واحد بست درم همه را جریش کوفته در دیگ سنکتین کنند و بر آن آب باران 

سه رطل انداخته به آتش نرم بجوشانند تا آنکه نصف آب بماند بعده صاف کنند و بگیرند صبر سقوطر  ده اوقیه و به ایرن آب  

آن مرد زعفران و مصرطکی هرر واحرد دو اوقیره     در آفتاب خشم کنند بعد از آن بر دهغسل دهند مثل غسل شادنه و صاف کر

حب ها سازند شربت از دو تا سه درم و چون معده به این اشیا  قاطعه پاک گردد و این معجرون بدهنرد کره آن     بآبآمیزند و 

واحد سه درم کور گندم پنج درم باریم سرائیده   ازدیاد تنقیه   معده و تقویت آن نماید ایارج فیقرا هلیله   سیاه هلیله آمله هر

گرم و اگر مرض به سبب خلط حریف یا مالح باشد باید که صرف سکنجبین و  بآببه عسل کف گرفته بسرشند شربت سه درم 

وط طین است جفت بلا بدهند که نافع شهوت رویه داکل آب گرم چند بار متواتر قی کنند و بعد تنقیه   معده ازین خلط این دو
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به سرکه و بریان کررده   م و مویز منقی شش درم انیسون هلیله   سیاه آمله هلیله هر واحد پنج ورم خبث الحدید مطبوخردو د

شراب قابض رطل و آب نصف رطل به آتش معتدل بجوشانند تا نصف بماند و صاف نموده هر روز بر نهار یرم اوقیره   ده درم ب

در ایشان قی استعمال نکنند که این از آن جمله است که از عاج ایشان نماید و به آن  بنوشند و اگر فساد شهوت به حوامل باشد

امن از اسقاط جنین نباشد لیکن باید که این سفوف استعمال نمایند که از ایشان شهوات رویه و شهوت طین قطع کنرد بگیرنرد   

گرم یا شراب ریحانی  بآبیخته هر روز یم مثقال سباسه مساو  و شکر طبر و به وزن مجمو  کوفته ب  صغار و کبار و ب قاقله

سباسه هر واحد یم درم همه را باریم سائیده یرم درم بره   نانخواه هریم سه درم قاقله و ب بخورند و ایضاً بگیرند زیره سیاه و

کرمانی زیره   شراب ریحانی خورند و این سفوف نافع برا  زنان حامله و مزیل شهوات رویه و طار و ریا  ایشان است زیره   

زربنا و هر واحد دو درم قرنفرل   بوا  پودینه   کوهی هریم سه درم جوزبنطی تخم کرفس انیسون هر واحد پنج درم سعد نعنا

سرد بخورند و این مطبوخ قطع شهوت طین و وحم کند  بآبیم درم کنجد عنبر مقشر هفت درم همه را باریم سائیده دو درم 

واحد سه درم هلیله   کابلی هلیله آمله هر واحد پنج درم خبث الحدید منقو  در سرکه   مقلومد بگیرند انیسون جفت بلوط هر 

فوق ده درم مویز منقی هفت درم در هشت اوقیه   شراب عفص بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف کرده هر روز یم اوقیه تا 

یاج به اسهال افتد حب ایارج استعمال نمایند و ایرن  نوشته که بعد قی اگر احت خجند هفت روز بنوشند که نافع و مجرب است 

حب نیز در غیر عوامل نافع است ایارج فیقرا مثقال تربد برنج کابلی هر واحد یم مثقال نمم نفطی نیم درم حرب هرا سراخته    

لرح سربز   مم و  نمایند و استخوان آن نجایند و کاا لحم گور خر مقد ویه به اغایه   صالحه مثل فراخ مشصبح بخورند و تغا

انار میخوش و زرشم و سماق و حصرم و چون میل به طعام مرالح نماینرد    بآبزبنانخواه افادیه   بچه   مرغ مشو  مطبوخ 

و این جوارش  دهندخوردن زیتون و اندک ماهی شود و انقال مملحه نافع بود و ربوب ترش قابض خصوصاً ترشی ترنج خیلی سو

تعاهد نمایند زیره نانخواه گرد یا مصطکی قاقله هر واحد  است و باید که خوان حامل بداننافع و مجرب و حم و فساد شهوت را 

مثقال تخم کرفس جفت بلوط بلیله سعد کوفی نعنا  زرنبا و هر واحد درم کوفته در قوام شکر بسرشند شرربت ترا دو درم و یرا    

یم درم کوفته بیخته و در مویز منقی مثل همه سرشته به قاقله زرنبا و انیسون زیره   سیاه نانخواه جفت بلوط قرنفل هر واحد 

هلیله آمله گل سرخ هریرم   ین است هلیله و کابلی هلیله   سیاهبخورند و این معجون نافع شهوت ط قدر بند قی صبح و شام

خته به مویز   نانخواه مصطکی جفت بلوط انیسون هریم درم کوفته بی قاقلهبث الحدید در سرکه تر کرده پنج درم سه درم خ

و  شی واحرد یرا دو شری کنرد و او     گفته مداوات علیلی که آرز طبر منقی سرشته یم مثقال صبح و یم مثقال شام بخورند 

ست که گفتم آن خواهش ماهی شور و ماست کند این است که استفراغ نمایند اول بدانچه اخراج غلط بار در طب نماید بعرده  آن

و یا مرکب کنند یم دوا که جامع همه دوامر باشد چنانچه عمل حب قوقایاسرت کره جرامع     بدانچه اخراج خلط حار یا بس کند
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چیز  است که استفراغ راس و معده از رطوبات نماید مثل صبر و شحم حنطل و ماننرد آن بعرده سقمونیاضرم کررده شرده ترا       

که جامع دو قوت باشد تا هر لفین دوائیا  این هر دو شهوت مختاستفراغ سائر اخالط از جمیع بدن کند همچنین مرکب کنند بر

قوت مقابله   قوت واحد ازین دو شهوت نماید مثالً چون اراده استفراغ کنند برا  کسی که آرزو  سمم مالح و ماسرت کنرد   

برا  او این دوا مرکب نمایند هلیله   سیاه زرد و کابلی خسته دور کرده هر واحد پنج درم افسنتین قنطور یون حشیش غافرث  

فتیمون هر واحد سه درم هلیله آمله هر واحد دو نیم درم بعده اضافه کرده شود بدان آلرو بخرارا و عنراب و تمرهنرد  و تخرم      ا

و سقمونیا نمایند و این جامع  کردن تقویت آن به غاریقون و ایارجکشوث و تخم کاسنی و مانند آن پس بجوشانند و بعد صاف 

ستفراغ او به این دوا کنند تا آنکه قوت اطاعت کند و مرض باقی برود و مرع ذلرم از    استفراغ هر دو خلط مختلف ست و مدام ا

اطعمه مضاده به یکی از دو شهوت اکراه کند و اگر در مقابله یم شهوت زیاده از دیگر باشد التفات بدان ننمایند زیرا که طبیعت 

در باب فساد شهوت و سقوط آن از فساد مزاج  ایضاًکند و  از ادویه و قوا  آنها بدانچه موافق باشد ظاهر نماید و اعانت قصد آن

بارد در معده بغیر ماده نوشته که اما فساد مزاج در معده آن است که مزاج طبقات آن متغیر شود و برارد ببررد خرارج از طبیعرت     

شود اکثر بره  ده و کبد بارد جمیع اجزا  معده باشد و معگردد و اگر این در فم معده تنها باشد شهوت کلبی پیدا کند و چون در 

سبب فرط برد مورث سقوط شهوت گردد پس اگر بسو  فساد مزاج معده حصول ماده   بارد نیز مضاف گردد معالجه اصرعب  

باشد و معالجه   فساد مزاج چون در جمیع اجزا  معده   باشد این است که اگر من و وقت مزاج و قوت از استفراغ آن مرانع  

سفید شبح برگ تمام برگ شبت برگ سداب قنطوریرون   اکلیل الملم مرو قنه استفراغ نمایند خسم بابونهل به این حنباشد او

ون سبوس قیو فیدتد قبضیه مادام تلخ کوفته کف اسقودقیق بیخ سوسن هر واحد کف قرطم کوفته تخم کتان تخم حلبه هر واح

انند تا مهرا شود و مثل حسوء گردد و اگر درین چقندر گندم خطمی هر واحد کف جند بیدستر سکنجبین هر واحد دو درم بجوش

و کرنب افزایند جائز است بعده به وزن شصت درم از آن صاف کنند و تا صد درم حسب قوت مریض و در هاون یرا هفرت درم   

یم درم روز نر روغن بید انجیر حل کرده حقنه کنند و ایام متوالی بعمل آرند و اگر قوت ضعیف گرردد حقنره تررک کننرد و هرر      

نجبین و در بعض اوقات دواءالکرکم نیم درم تا ده روز متواتر بدهند و غاا درین ایام شوربا  قنابر که به امروسیا با هفت درم حل

آن کراث نبطی پخته باشند و در آن فلفل و دارچینی و زیره داخل کنند و در بعض اوقات سینه   قنابربد بدهند و این همه ترا  

نوشانیدن این او به حرارت متغیر نگردد و چون مزاج بسو  حرارت ظهور نماید ازین تدبیر عدول نمایند به  آنگاه است که مزاج

وبیخ آن هر واحد ده درم سعد  هر پنج درم تخم کرفس انیسون بادیان مصطکی کبابره هریرم دو درم   ماءاالصول نقا  اذخر 

وس چهرار  ه وج هر واحد یم نیم درم هوم المجاسارون اشن زوفا  خشم پر سیاوشان هر واحد سه درم سنبل الطیب یم درم

درم مویز منقی بست درم همه را در هفت رطل آب بجوشانند تا به یم رطل و ربع آید بعده در شیشه کرده در آب نهنرد و هرر   
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گر هر روز این بیست روز ازین بست درم با دو درم روغن بادام تلخ ده درم جلنجبین هفت روز متواتر بنوشند بعده در بیضه   دی

درم به وزن ده درم گلقند عسلی بدهند و گلقند مضغ کنند و باالیش ماءاالصول بنوشند بعرد از آن اسرتفراغ بره ایرن دوا کننرد      

زنجبیل یم نیم درم افسنتین رومی یم درم افتیمون یم درم غاریقون یم نیم درم همه را سائیده در آب برگ ترنج سرشرته  

د و از آن دو شربت یا سه به قدر قوت بخورند و اگر ضعیف گردد استعمال او موقوف کننرد و اگرر ضرعیف    مثل فلفل حبها سازن

نشود بر آن مداومت نمایند که آن دوا نافع برا  این مرض است و اگر ضعیف شود این حب استعمال کنند که آن تنقیه   معده 

ار فلفل صغر زوفا انیسون هر واحد درم هلیلره   سریاه و کرابلی هرر       او و اصال  مزاج او نماید زیره   نانخواه کروبا فلفل د

برگ ترنج حب ها ساخته بعد طعام به قدر نیم درم و اگر برر   بآبواحد سه درم صبر سقوطر  به وزن ادویه اول همه را سائیده 

ت پاک گرداند واجد این عالج ایرن  نهار خواهند یم درم بخورند که از آن در هر روز یم یا دو بار اجابت گردد و معده از رطوبا

ضماد استعمال نمایند بگیرند صبر سقوطر  نعفل قصب الزیره هر واحد یم درم سنبل مصطکی هر واحد نیم درم هرر دو درم  

نارمشم سه درم ناردین دو درم همه را سائیده به روغن ناردین یا روغن قسط آمیخته بر فم معده قبل از طعام ضماد نماینرد و  

باز ضماد کنند و ایرن ضرماد   تناول طعام ضماد جدا کنند و اندک طعام ماکور بخورند و چون طعام از معده منحدر گردد هنگام 

باردمع مراده باطرل    سوءمزاجطریق بساست که صحت می بخشد و این عالج حام است برا  کسی که شهوت او از  بعد تستح

ماده باشد اال اگر بغیر ماده بود احتیاج به زیاده استفراغ نیفتد و ضماد و  بارد بغیر سوءمزاجگردد و خاص است برا  کسی که آنرا 

زائل گردد و درین هنگرام واجرب    سوءمزاجادویه   خفیفه   ماکوره کفایت کند و چون شهوت عود نمود و قاروره رنگین شد 

  مولد رطوبات بیاشامند و چون است که بسو  تدبیر منعش در اکل و شرب رد کنند و شراب قو  صرف مقدار متوسط و اشیا

خون او اصال  یابد و در آن کثرت و فساد ظاهر نگردد و فصد نکنند و اگر فساد در خون ظاهر شود در فصد کردن ماکی نیست 

و اگر خون متعفن گردد فصد نشاید کرد و آنچه اصال  خون نماید بخورند و بنوشند مثل گوشت بچه   مرغ و جد  شیرخواره 

مبرشت و شراب رقیق متوسط در قوت و استفراغ به طریق ادرار بول به اسهال نیز اما طریق ادرار بول این است کره  بیضه   نی

این سفوف به سکنجبین بدهند تخم کرفس انیسون اسارون تخم هلیون هر احد یم درم تخم خیار تخم فتا تخرم خرپرزه هرر    

ه مثل جمیع ترنجبین یا فانیا اگر طبع لین باشد آمیزند و هر روز سه واحد بعد تقشیر ده درم تخم حرشف پنج درم همه را سائید

درم از آن با بست درم سکنجبین بدهند و سکنجبین معمول سرکه عنصل بساست که در تنقطیع رطوبرات و تنقیره   معرده و    

ل نگردد و شم نیست که تقویت کبد و اصال  طحال به حد  رسد که از بسیار ادویه غنی گرداند پس باید که طبیب از آن غاف

گوید که شهوات رویه مثل شهوت گل و خاکستر و غیر آن اکثر کسری   هم اواین تدبیر اعاده   شهوت و اصال  خون نماید و 

را حادث شود که در اغشیه   معده یا در زنان در رحم ایشان اخالط رو  جمع شوند و این منقسم به دو نو  می گردد یم نو  
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عسر الزوال و عالج هر دو واحد است و فرق در عالج هر دو نو  به قوت و ضعف و قلت و کثرت  و  دیگرن سریع الزوال است و

است زیرا که عالج یکی قویتر و اکثر از دیگر است و یم نو  او این است که در تجویف معده خلط رو  جمع شود و صاحب او 

گل و مانند آن کند و اگر خلط مالح یا بس بود اشرتها   خواهش شی مشاکل این خلط کند پس اگر خلط ارضی باشد خواهش 

اشیا  مالحه و یا بسه مثل نمم سود و قدید کند و اگر شی مجتمع در معده محترق سوداو  باشد خواهش انگشت و خاکستر 

شرهوت   و امثال آن کند و این شهوت به مشاکلت است و اما شهوت اضداد اخالط رویه   مجتمعه در معده بهر دفع اذیرت آن 

صحیح است و این نو  زنان را حادث می شود چون در رحم و در تجویف معده   ایشان اخالط رو  جمع شوند و ایرن علرت   

اکثر به حبابی عارض می گردد زیرا که اخالط رویه که با دم حیض خارج می شد در ایشان محتقن مری شروند و نرو  دوم آن    

م متشرب باشند و عالج نو  اول یعنی آنکه از اجتما  رطوبات رویه در جروف  است که این اخالط در طبقات معده و طبقات رح

پرهیز کند و اقتصار برالطف واقل حتی االمکان از غاا  همعده باشد این است که مریض از همه اطعمه   رویه   غضه و غلیظ

در توقف یاد تزید باشرد و چرون   مثل تیهو و بچه   مرغ و کبم و تدرج و زرده   بیضه   نیمبرشت نماید مادامی که مرض 

نقصان پایرد به لحوم حمالن و شراب کهنه اندک باک نیست و اول آنچه در عالج ایشان ابتدا بدان کنند حقنه ها  متوسط در 

ترب جوشانیده سرکنجبین بره    بآبحرارت اند بعد از آن قی بمالح و ترب دو دفعه متواتر روز اول بدانچه ماکور شد در وزد دوم 

یرارج  و اگر کفایت نکنرد اطریفرل مقرو  با   اگر مزاج احتمال آن کند و سکنجبین ساذج اگر مزاج او احتمال بزود  نکند  زور 

وج و عرود  رویه دهند قاقله   صرفارک و کبرارو    استعمال نمایند و اگر این هم اکتفا نکند این معجون معروف به قاطع شهوت

بعد از آن مقلو به روغرن برادام هرر     مغسوللحدید مدبر منقو  در سرکه   بلسان و مصطکی و عود خام و جفت بلوط و خبث ا

واحد یم درم صبر سقوطر  مثل مجمو  ادویه وابوماهر زیاده کرده درین معجون نانخواه زیره   کرمانی انیسون نمم نفظی 

لی و عاقرقر و مویزج هر واحد یرم  بم حرانیان در آن هلیله سیاه و کاکبابه هر واحد از آن مثل اجزا  دوا یعنی هر واحد یم در

تر است درم و ثلث افزوده بسایند و در عسل کف گرفته بسرشند و قبل طعام یا بعد او استعمال نمایند و نزدیم من قبل طعام به

استفراغ قو  محتاج باشد ازین معجون سه درم به اندکی سقمونیا آمیزند و گاهی مرثقی می شود از معرده قردر    و اگر علیل ب

بخارات ازین اخالط بسو  راس پس استفراغ آن کنند و تنقیه و حب قوتایا و استعمال این معجون مع پرهیز و استعمال قراف  

این علت را به سرعت زائل کند و عالج نو  ثانی یعنی آنکه از تشرب اخالط رویه در طبقات معده و رحم باشد این است که بعد 

ی و سرنبل هرر   اول تضمید معده   و رحم به این ضماد افزایند صبر و مر و مصرطک  رعایت شرائط در عالج آن بر عالج قسم

له صغار هر واحد دو ثلث درم ماءالحدید که اهل بصره به این طور می گوینرد حرب فروالد را در شرراب     واحد یم درم سعد قاق

کرده بر معده طال کنند و بر آن پارچره  بجوشانند تا شراب غلیظ گردد بعده صاف نموده بر آن اخالط ماکور اندازند و خوب حل 
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در شراب تر کرده بگاارند و این ضماد تنها درین علت نفع بلیغ دارد و در اسکندریه حمات بعض سواحل چون خشرم کننرد و   

سائیده اندک به شراب به قدر قوت و سن علیل بدهند قی آورد و این شهوت رویه قطع کند و شهوت طین نیرز ببررد و جمیرع    

شهوات رویه ذکر کردم آن عالج شهوت مفرط همین است و اما در زنان این شهوت در ابتدا  حمل قو  می گردد به  آنچه در

ات رویره از ایشران   سبب اجتما  فضول کثیر در رحم و چون طفل بزرگ شود محتاج به غاا  کثیر گردد بساست که این شهو

یز رحم تشرب ماده کرده باشند و اگرر گوینرد کره چررا خلرط رو       ازین دو نو  آن است که طبقات معده و نزائل شود و عسرتر

مجتمع در معده طلب شی مشاکل خود می کند و واجب آن بود که طبیعت این شهوت را دفع می نمود جوابش این اسرت کره   

و  اجتما  فضو  رو  سبب تکون مرض است و مادام که مرض و تکون است آن غالب بر طبیعت طالب اطاعت قوا  آن باشد

این شهوت خارج از طبیعت بود پس هرگاه مرض در تکون باشد و آن خارج از طبیعت اسرت باالضرطرار شرهوت نیرز خرارج از      

طبیعت باشد و شهوات خارج از طبیعت آرزو  شی مشاکل مرض می نمایند و ظاهر است که شهوات طبیعیره اشرتها  اشریا     

شود که شهوات طبیعیه شهوت برا  دفرع اذیرت اسرت و شرهوات     مضاده   مرض می کنند و شفا  آن می نمایند پس گفته 

خارج از طبیعت را شهوات مشاکله گویند و برا  این مشا  بیان می نمایم که ساکنان تحت قطب جنوب و آن اهل زنج و توبه 

و یکی از دو  اند اشتها  شراب بسیار می کنند و ساکنان تحت قطب شمال مثل ترک و روس نیز آرزو  شراب بسیار می نمایند

نج به مشاکلت است و شهوت تررک بررا  دفرع    لد و مزاج و غیر آن است پس شهوت زفریق در نهایت بعد از دیگر در طبع و ب

می نویسد که در کودکان بهر منع تناول گل حیله ها سازند چنانچه کلوخ ها را بره   نف اقتباسصحت مصوت اذیت و طلب شه

ها اندازند اگر آنرا بخورند همان وقت از تیز  و تلخی آن بگاارند و باز نخورند و تنقرل بره   فلفل و صبر و آب نیب آلوده پیش آن

نبات و نخود بریان و چلغوزه سازند و یا به اینها اندک اندک گل آمیخته دهند پس به آهستگی آن را کم کننرد ترا برر نخرود و     

اشد که در بزرگان و کودکان از خوردن گل جگر نیز ورم پیردا  چلغوزه قرار گیرد پس تنقیه   به مسهالت مناسبه نمایند و بسا ب

کند و آن را به لمس از خارج توان یافت و سفید  لب ها و قلت اشتها  طعام بلکه سقوط آن و باریکی گردن و بالیدگی شکم 

ل ورم سعی بلیغ و ضعف قوت و خشکی لب ها و زرد  رنگ و دیگر آثار سده   جگر هم یار باشند پس در تفتیح سده و تحلی

و انیسون و خارخسم و قرطم با سکنجبین فوهی و ریوند  دهند و دیگرر محرالت و    الثعلب عنبنمایند به مفتحات قو  مثل 

ملینات و مفتحات و مسهالت هم باید داد و در تفتیح سده و تحلیل درم بدستور  کوشند که در امراض جگر بیاید وزنی عادت 

زه   پخته داشت و هر روز تا نیم آثار می خورد من خوبانی را در پنبره   نومنرد وقرت پیچیرده     خوردن پنبه   کهنه و گل کو

گفتم که هر قدر که خواهند بخایند و پیوسته در دهن دارند و آب آنرا فرو برند و لیکن هر روز خوبانی را زیاده و پنبه را کم کنند 

گالب و عرق کیور صالبه کرده قرص ساخته خورانیدم و مراءالجبن بره   تا آنکه خوبانی تنها بماند و بجا  گل کوزه طباشیر در 
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چره   رده برا شروربا  مررغ     لیمانی و کلسفوف الجورد علو  خان با شربت شاهتره مدبر نوشانیدم و غاا پالد گوشت مرغ سر 

جالینوس یم  مصطکی سوده هریم دو ماشه و جوارش سولمغماکور و خائیدن استخوان آن مقرر داشتم و وقت شام الجورد 

توله آمیخته با عرق دارچینی مرکب عرق عود هریم پنج توله شربت سیب و عود هریم دو توله خورانیدم در یم ماه صرحت  

یافت و دیگر  کاغا و پوست بیضه   مرغ تا دو آثار می خورد من شربت افتیمون علو  خان با ماءالجبن تا دو ماه نوشانیدم و 

بات یم نیم پا و در تمام روز خورانیدم و باال  آن در دو سه بار نه ماشره نمرم سرلیمانی و غراا     چغندر خام به وزن سه پا و ن

د مرن  شوربا بنان خشکار دادم به همین تدبیر به شد وزنی سنگ جراحت هر روز به قدر نیم آثار می خورد و ماءالجبن فائده نکر

باالیش سفوف که تباهی آرزو  حوامل را نافع اسرت و در قرول   ی و اندر سه تازه مقرر کردم و آنرا اندک سنگ جراحت و امر ق

بهار دادم تا چهل روز هر روز دو سه نوبت اجابت طبع مختلف االلروان  بعرق  صاحب کامل گاشت خورانیدم و شب حب مسهل

 .می شد و به این تدبیر صحت یافت

 اشتداد جو  و شهوت کلبی

نسان اکثر از عادت و فوق حاجت بخرورد و چرون مشرتد شرود هرچنرد طعرام       و آن افراط اشتهاست از حد طبیعی به نوعی که ا

کثیرالمقدار خورد سیر نگردد و مانند سگ حریص بر ماکوالت بود و از غایت حرص طعام بر کسی کره شرریم طعرام او باشرد     

برودت کترف   سببشمکالبه و مهارشه کند چنانچه خاصه   سگان است و ازین جهت مسمی شهوت کلبی و جو  الکلب شده 

غیر مفرط است که در فم معده افتد و به جمع و قبض که از خواص برودت است معده را قوت دهد و اشتها  طعام آورد چنانچه 

عارض می شود از مص عروق و عند انصباب سودا بر فم معده و ازدیاد اشتها در بلدان بارد و ازمان بارد به همین سبب اسرت و  

ردم را قریب موت به سبب غلبه   برداشت ها  طعام می شرود و بداننرد کره برا وجرود حردوث       ازین قبیل است آنچه بعض م

برودت غیر مفرط بر فم معده اگر مزاج سائر اعضا گرم باشد مرض سخت قو  بود جهت کثرت تحلل و خواهش اعضا مرغاا را 

م بود ابطال شهوت نماید چنانچه طبر  گفته کره  بارد که به فم معده افتد اگر مفرط باشد یا در تمام اجزا  معده عا سوءمزاجو 

اگر تمام معده بارد گردد شهوت کلبی حادث نشود زیرا که درین هنگام هضم به الکل باطل می گردد پرس مررض دیگرر غیرر     

به سبب خلط حامض مسهل سودا  منصب از طحال بسو  فرم معرده بره کثررت و یرا بلغرم        گاهی شهوت کلبی پیدا گردد و

روق متقاضری بعرد او   در معده افتد که به حموضت خود دغدغه   فم معده کند و فعل نماید مثل فعل مص عر حامض مجتمع 

ف خون به آن الزم گردد پس محسوس شود در فوهات عروق مثل خال  مصاص و ایضراً خلرط حرامض بره     خصوصاً که تکات

ه حرکت او با وجود حصول مثرل ایرن اخرالط    تقطیع ود باعث خود اخالط لزجه در فم معده مضعف شهوت را جدا کند بهر آنک

لزجه بسو  دفع شدید تر از جاب باشد و ایضاً حرکت لیف معده مشتد می گردد بسو  تکاتف و تقربض کره مثرل آن هنگرام     
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حرکت مص عروق و حرکت قوت جاذبه عارض می شود و گاهی از نوازل راس که بر فم معده ریزد عارض شرود و از حررارت   

 گراهی ردد و به سبب ترشی فم معده را به گردد شهوت کلبی حادث شود و به قول شیخ این نادر باشرد و  ضعیف معده ترش گ

عارض می گردد به سبب حرارت مفرط در فم معده که تحلیل و استدعا  بدل نماید پس فم معده دائم مثل گرسنه باشد و این 

او افراط نماید و محدث جو  در اکثر افراط حررارت در  در اکثر محدث عطش گردد و در بعض احوال گرسنگی آرد چون تحلیل 

تمام بدن و در اطراف او باشد و حرارت چون مختص به فم معده بود آرزو  آب و سیاالت مرطبه نمایرد و آن چرون برر بردن     

  مص بعد مص که منتهی به فم معرده گرردد بره تقاضرا    اا کند و محتاج نماید عروق را بمستولی شود فرط تحلیل و جاب غ

اجابت بسو  نحلل  مجتمع و گاهی این حرارت دارد از خارج به سبب اشتمال هوا  حار بر بدن بود چون مقاربت تخلخل آن و

کثرت تخلخل بدن تنهرا سربب ایرن     گاهی بدل باشد بهر آنکه بدن متخلخل اسباب محلله را بیشتر قبول کند وو حاجت دائم ب

ل باشد والسیما اگر حرارت خارجی یا معونت از ضعف ماسکه بود و اعضرا مفتقرر   باشد چون در این جا حرارت باطنی منفج محل

بره سربب   گراهی  ص گردند و تا معده منتهی شرود و  عروق مشتد شود و عروق محتاج بمص بعد م به غاا گردد و جاب آنها از

  مجلله   بدن هیجان می کند و  اشتیاق اعضا و افتخار آنها بسو  غاا بعد استفراغات کثیر یا جو  طوسل یا حمیات متطادله

به سبب ضعف قوت ماسکه   بدن عارض می شود بنابر عدم قدرت بر ضبط رطوبات و حفظ آن و بقا  محلالت طبیعی گاهی 

به سبب دیدان و حیات کیار بود که مبادرت به سرو    گاهی بالامتنا  پس تحلل مفرط و شوق بسو  سد به بدل دوام نماید و

که شهوت کلبی اکثر به بولیموس و سبات و مروت مری    بدانند ن را بخورند و بدن و معده را گرسنه گاارند ومطعومات کنند و آ

اسباب ماکوره باید که اوالً از مریض بپرسند که هضم ضعیف ست یا قو  و بر از بسریار مری آیرد یرا      طریق تشخیصانجامد 

ت نفخ دریافت نمایند اگر اقرار این کنرد و بررودت هروا     اندک اگر ضعف هضم و کثرت براز بیان کند حال قلت عطش و کثر

با رد معده هم بود به سبب این مرض برودت فم معده باشد و اگر از کثرت نفرخ   سوءمزاجمطیف نیز یافته شود و دیگر عالمات 

وردن غاا شدت لا  و انکار کند حال ترشی دهان و آروغ ترش و ثقل دریافت کنند اگر اقرار این کند سوال نمایند که وقت نا خ

حرقت در معده که بدون خوردن ساکن نشود محسوس می گردد یا نه و احیاناً قی می شود یا نه اگرر اقررار آن نمایرد سرببش     

کثرت انصباب سودا باشد و اگر از لا  و قی انکار کند سببش بلغم محتقن در فم معده باشد و اگر با این آثار نزله نیز بود سببش 

کثرت عطش بیان کند و با آن سائر عالمات حرارت مثل گرمی لمس و حشا  و  اگر باوجود ضعف هضم قلت برازواشد و نزله ب

ردات نیز باشد سببش حرارت معده و بدن باشد و اگر هضم قو  و قلرت برراز گویرد از حرال     مب خانی و تلخی دهن و انتفا  به

یف نگی مفرط و حمام متواتر و حرکت عنجما  و غضب و گرس کثرت عطش سوال کنند اگر باشد حال تقدم اتفاق سهر و کثرت

ال روز بروز افزاید سببش شدت تخلخل بدن هز بپرسند اگر اقرار تقدم یکی از این اسباب کند و هوا  گرم مطیف موجود بود و
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نند اگر باشرد سرببش   کطادله یا امراض محلله   دیگر معلوم ات کثیر یا رجو  طویل یا حمیات متباشد واال حال تقدم استفراغ

قی ار اعضا بسو   غاا باشد و شدت جو  و قلت صبر بران و اسراف در اکل حتی که بر معده ثقل آرد و دفع او به اشتیاق و افتف

ان بدون ایاا از طعام و اگرچه اندک باشد نیز از دالئل این نو  است و اگر سوا  هزال بدن و یا اسهال نماید و ضعف قوت و هز

  گرردد و    متواتر بسیار بود و به ذرب مرود  ثار ماکور یافته نشود و بر از حام بسیار غیر منهضم را برآید و خلفهضعف قوت آ

سببش ضعف قوت ماسکه   بدن یا معده باشد و اگر عالمات دیدان شکم مثل احساسات حرکت و صرعود آن از امعرا بسرو     

وصاً در خواب و غیر آن که در باب ویدان مسرطور گرردد یافتره شرود     معده و خروج آن از شکم احیاناً و سیالن آب از دهن خص

 .سببش کرم شکم باشد

 تدبیر کلی در جمله اقسام جو  الکلب

و و چررب و شرحوم   احتراز از حامض و عفص و مالح و حریف و شهراب حامض قابض ضرور است و اختیار اغایه   تفه و حلر 

یات برا  ایشان مفید و کاا زرده ر در آن عفونت و حموضت نباشد وجوذااست اگمناسب بود وزیت نیز نافع  والیه و کوهان فسر

  بیضه   پخته بعد طعام خوردن و جنه الخضر ابر نهار چند روز خوردن مجرب بوعلی سینا است و گویند که آب لیمو و شکر 

دو سوده در روغن کنجرد پختره برا     نوشیده قی کردن و بعد از آن اغایه   بار در طب خوردن مجرب است و پسته و بادام هر

شکر دادن مجرب انطاکی است و هم او گفته که بگیرند مغز بادام و مغز چلغوزه و کتیرا و گرل ارمنری مسراو  و در سررکه       

اولیه سرشته هر قرص به قدر سه مثقال سازند و یم از آن خوردن تا چهار روز از غاا غنی سرازد و همچنرین کبرد هرر جرانور      

گشنیز قرص بسته خروردن ترا ایرام     مسحوق با مغز بادام و کنجد و مصطکی و گل سرخ در روغن بنفشه و آب مسلوق مجفف

نی از طعام است و چون کبد ظبی در سرکه تا سه روز تر داشته خشم کنند و با گل ارمنی و تخم خرفه و مغز تخرم خیرار و   مغ

و کنجد هر واحد نصف آن در روغن سرشته قررص سرازند و   مغز تخم کدو و پست گندم و صمغ هر واحد مثل آن و مغز پسته 

بدهند یم بار دادن آن برا  رفع اشتها تا یم هفته کافی است و شیخ ذکر کرده که اگر چهار اوقیه روغن بنفشه با موم بنوشند 

ویه   و اغایره    و رادتا ده روز از طعام غنی می کند و خوردن جوز و بوز و دیگر و دیگر مغزیات نافع بود و استعمال زعفران 

 .اقم مناسب استاین مرض نزد در

 عالج شهوت کلبی از برودت

جوارشات گرم مثل جوارش مصطکی و کمونی و جوارش عود و سفرجلی ممسم و خروز  و فنجنروش خورنرد و مصرطکی و     

معده ضماد کنند و از مسروحات  ل الطیب و قرنفل و جوزبوا و گل سرخ بر فم و زیره و نانخواه و قاقله بدم بخایند و سنب انیسون
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بارد ساذج گاشت بعمل آرند  ودر شخصی کره مرزاج دیگرر     سوءمزاجنافعه مشم دالن است و هرچه در عالج امراض معده از 

اعضا  او گرم باشد به چیزها  بطی النفوذ چون هرسیه و فالوده چرب و غیره اغتاا نمایند و جهت حفظ طبع اطریفیل صغیر و 

گوید به قوت علیل نظر کنند اگر متحمل باشد اشیا   طبر خوز  خورانند تا از حدوث همیضه ایمن باشد  جوارش نارمشم و

حار خوشبو مثل این سفوف بخورانند اشنه سنبل الطیب کندر ذکر هر واحد درم مصطکی دو درم گل سرخ درم کرر و یرا تخرم    

یم درم باریم سائیده در شراب کهنه سرشته خشم نموده کرفس هر واحد یم نیم درم عود چینی قرنفل فلفل سفید هر واحد ن

بار دیگر بسایند و یم دفعه یا دو دفعه دیگر از شراب تسقیه داده هر دفعه خشم کنند و سائیده یم درم بخورند و یا زیاده و یا 

ر ابتدا  طعام کم از آن به حسب فرط شهوت و ضعف آن و قوت برودت و نقصان آن و چون شهوت او به نقصان شرو  کند د

او طعام و هم مثل لحم به غایت فربه بدهند و روغن زرد و دیگر روغن ها البته جائز نیست و تناول بیز  عفص و حامض هرم  

نشاید زیرا که آن مقو  شهوت و فم معده است و حاجت به تقویت این نیست و تغایه غلیظه کثیرالغاا مثل لحم فربره و لحرم   

زن عقب طعام برا  ترطیب مزاج اعضا  آن و رسیدن غراا کننرد و طبیرب از     بآبب نمایند و امر بقر و هرالیس وجوذابات چر

انحالل طبیعت او حار کند بهر آنکه او محتاج به طعام کثیر غلیظ است و گاهی هضم بدان وفا نمی کند و طبیعت منحرل مری   

این معنی واجب است حار از انحالل طبیعرت او و  گردد و بدن او مفتقر به غاا می شود و این شهوت قو  می گردد پس برا  

ول جوارشرات  اگر طبیعت او منحل گردد در آخر انحالل آن جوارش خوز  و اگر قبل غاا اندک ازین بدهند این مضر نبود و تنا

ااق کرده است جز آنکه این موضو  ضرورت است و چون این علت زائل گردد تالفی مضررت جروارش   قبل اغتاا نزد اطبا  ح

که قبل طعام خورده است ممکن است و بساست که تضمید معده   این علیل به این ضماد می کنند سنبل الطیرب مصرطکی   

عود خام گل سرخ فطراسالیون مساو  کوفته بیخته به قیروطی روغن خیر  یا روغن یاسمین آمیخته بر فم معده ضماد نمایند 

ن نو  اسخان فم معده به اعتدال و تغایه برا طعمره   کثیرره   وهمره و     که این بسیار نافع بست و معالجه   جنسیه برا  ای

آشامیدن شراب قو  خوشبو زرد رنگ یا سرخ و حفظ طبیعت از انحالل و ترطیب مزاج سائر اعضاست و ابوماهر مسکه تازه در 

درم و گلقنرد عسرلی ده   ابتدا  طعام او می خورانید محمود گوید که عالجش تسخین معده است و هر صبح جالب بادیان سه 

درم بنوشانند و غاا نخوداب با مغز قرطم بدهند بعده اگر طبیعت محتبسن باشد تنقیه   معده بحب ایارج و حب صبر و نقو  آن 

نمایند و چون معده از اخالط فاسده   رویه پاک گردد هر صبح یم مثقال اطریفل صغبر یا اطریفیل کبیر یرم درم بدهنرد و   

وم چرب و قدر  فلفل و دارچینی و اندکی زعفران باشد و نوشیدن شراب سرخ غلیظ نافع است کنردر و زیرره   غاا نخوداب بالج

که عالج مجمل آن فم معده به معاجین و مضوغات و اضرمده اسرت و تنقیره   معرده اگرر در آن       نف ترویج گویدصمبخایند 

ناول اغایه   الهی الهضم مثل بیضه   پخته و فضول بلغمی به سبب ضعف هضم که الزم برودت است جمع شود و مفصل ت
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ماکیان فربه و بط فربه و جوزابات و هرالیس و اسفید باجات اخبیص و شیرج است و اگر غاا به سبب حرارت جمیع بدن در معده 

ابازیر و لبث نکند حفظ طبیعت نمایند تا منحل نگردد و حلوا  نشاسته و ثربد با دهان مثل روغن زرد وحمصیه هلجم سمین و 

مطبوخ زیره   کرمانی بیامیزند و اگر احتیاج اسرتفراغ باشرد    بآبتوامل مثل عود دارچینی دهند و شراب انگور کوهی بنوشند و 

 .قی و اسهال با یارجات نمایند

 

 لبی از بلغم حامضکعالج شهوت 

بلغمی ماکور شد بعرد   سوءمزاجمعده از  اول تنقیه   آن نمایند به قی و مسهل بلغم و حب ایارج و غیر آن که در عالج امراض

از آن بهر تسخین معده تریاق کبیر و دواءالمسم ؟ و هرچه در قسم باال مسطور شد بدهند و شراب حلو وقت نهار خوردن نافع 

و و همراه چیزها  چرب النفع بود به شرطی که اسهال نباشد و طعام مرغ و کبم و دراج ندر و بریان کررده و شروربا برا زیرره     

کردیار دارچینی دهند و اگر طبع نرم باشد معجون کندر باید داد صفت معجون نارمشم مستعمل بعد تنقیه نارمشرم فلفرل دار   

ر فارسی کندر هر واحد یم درم کوفته بیخته به عسل مصفی بسرشرند شریخ مری    عد سنبل الطیب صعتفلفل هریم دو درم س

فل افتد و عسل و ثروم  که صاحب او تناول آنچه در آن صغر و خردل و فلفرماید که آنچه سببش بلغم حامض باشد واجب است 

لوز و دسومات و شحوم مثل شحم ماکیان و مانند آن بخورد و غرض در بغش این ها تسخین است و آن ادویره  و بصل و جوزو

  و متحمرل    حاره   ماکوره است و در بعض آنها تعدیل حموضت و آن اغایه   دسمه   مسطوره است و کسی کره قرو  

اسهال باشد اسهال بعد استعمال این ملطفات با یارج مقو  بدان چه تقویت او می کنند باید کرد بعد از آن وسومات دهند و امرا  

صبیان را چون تلطیف به مثل سیر و پیاز و اغایه   ملطفه نمودند دوام نوشانیدن آب گرم بعد تدبیر ملطفات کنند که آن غسل 

شد دوا  منقی بلغم از معده مثل حب ایارج گوید که اگر حدوث او از خلط بلغمی حامض با صاحب کاملید اخالط ایشان می نما

ب صبر و ایارج مخمر به عسل و مانند آن بدهند و اغایه   چرب مثل جوزابات و ثرید با سفید باجات و سمه و حب افادیه و ح

نوشانند بهر آنکه شراب را در صحت این علت وصف قو  است  معمول به توابل حار خوانند و شراب صرف کهنه   زرد و سرخ

چنانچه بقراط گفته که شرب شراب شفا  جو  می کنند و این بهر آن است که تسخین فم معده و تلطیف بلغم می نماید مگر 

ل نیارد هرالیس آن ثقسزاوار است که از شراب قابض حار کنند که قبض مزید شهوت است و اگر غاا از معده منحدر گردد و بر 

و بیضه   نیم برشت و فالوده   معمول به روغن زرد و شیرج کثیر و خبیص بدهنرد و از اشریا  حامضره و      لحوم غلیظ دسم

قابضه اجتناب نمایند که آن هر دو مزید شهوت اند و اگر لینت شکم کثرت نماید جوارش سفرجلی ممسم اطریفل و جروارش  



745 

 

 السروس  اصرل وید که عالجش تنقیه   معده است و هر صبح جالب از باد رنجبویره و  گ محمودخوز  و حسب مطبوخ بدهند 

مقشر کوفته هریم سه درم و گلقند عسلی ده درم بنوشند و غاا مزوره   نخود به مغز بادام و مغز قرطم مع فلفرل و کرویرا و   

جوشانیده باشند قی کرز و نمم و عسل کنو اندکی  السوس اصلی که در آن شبت و تخم ترب و بآبنانخواه و دارچینی سازند و 

یف معده به قی گلقند عسلی ده درم و بادیان سه درم و مصطکی یرم درم مضرغ کننرد و غراا در آخرر آن روز      کنند و بعد تنظ

 .نخوداب به مغز قرطم و لحوم ماکیان وقیح دهند و اگر تنقیه نیاید حب ایارج یا حب صبر تناول نمایند

 

 وداعالج شهوت کلبی از س

فصد باسلیق یا اسلیم از دست چپ نمایند اگر خون زیاده باشد و یا طحال و آرم بود و تنقیه   سودا به دستور  کره در عرالج   

سوداو  گاشت به مطبوخ افتیمون و یا ماءالجبن و یا مطبوخ به سفایج تربد  علو  خان کنند و بعد  سوءمزاجامراض معده از 

دهند و یا جوارش خوز  خصوصاً اگر طبع نرم باشد و آب گرم بر نهار بنوشند و شیره   برگ از آن مقویات معده مثل اطریقل 

خیسانیده با شرربت براد    گاوزبانپوست بیخ کبر برگ گز شب در عرق  گاوزبانگز به قدر دو توله با شربت افتیمون و یا شاهتره 

د معمول است و اطعمه   نرم دو سم مثل زرد  بیضه رنجبویه نوشیدن نیز برا  جو  الکلب که از سودا به شرکت طحال باش

  نیمبرشت و جوراب نان که در زیر لحم بره و ماکیان فربه و بط فربه نهاده باشند و حلوا از شکر در روغن و نشاسته و لوزینره  

دکی زیرره بپزنرد ترا    و ثرید کعم در شوربا  چرب و اگر طبیعت نرم نباشد شیر تازه و گوشت بزغاله   وبره   فربه با نخود ان

مهره شود و اندکی خولنجان و دارچینی و عود کوفته انداخته ازین شور با هر قدر که خواهند بخورند و اگر شراب انگور کروهی  

باد  بیامیزند معده را گرم کند و حموضت سوء اباز دارد و اضمده   مسخنه و محاجم نار  بر طحال گاارند و تکمید آن نمایند 

گوید که از معالجات این فصد اسلیم السیر اسرت بعرده اسرهال بره طبریخ      گیالنی وا سود ندهد بر طحال داغ دهند و اگر پیچ د

افتیمون بعد از آن تبدیل مزاج به گلقند و ماءاالصول که در آن افتیمون و برگ باد رنجبویه داخل باشرد و معجرون افتیمرون و    

وم خفیفه مثل لحوم جد  و حمل و جوزابات چرب و متخا لو مزعفر به لحو غاا از یرباجات حوضع محاجم بر طحال بغیر شرط 

از بط فربه و ماکیان فربه و بیضه   نیمبرشت و لوزینه و حلوا از بادام و شکر و نشاسته و تضمید معده به برگ براد رنجبویره و   

گفته که عالج این نو  صعب تر از   طبربرگ پر سیاوشان کوفته بیخته به گالب و ایضاً شوربا  آب نخود و شبت غاا سازند 

عالج نو  اول است بهر آنکه این محتاج به تنقیه   معده و نسخین معده و فم آن است از عالج این قی به شراب عسل و آب 

ترب و سکنجبین به دفعات است بعد از آن گالب گرم کرده دهند و این شربت بدهند بگیرند آب انار میخوش یم رطرل دور و  
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ن نو انداخته پودینه   خشم سه درم زیره   کرمانی دو دانگ مصطکی یم درم عودچینی دو ثلث درم داخل کرده یم سنگی

بجوشانند تا غلیظ گردد و بعد قی استعمال نمایند و نافع تر از آن این شربت است بگیرند آب به خوشبو میخوش یرم رطرل و   

دانگ مصطکی یم درم عود چینی دو ثلث درم تخم کررفس انیسرون   سرکه یم رطل و بیامیزند و این افادیه سنبل الطیب دو 

بادیان هر واحد دو درم پوست بیخ کبر سه درم همه کوفته در پارچه   صره بسرته شرب در آب بره و سررکه بخیسرانند بعرده       

سکنجبین آید  بقوامبجوشانند تا به جوش آید بعد از آن دو حصه کنند و در یم حصه مثل آن شهد خالص داخل کرده بپزند تا 

و در حصه   دوم دو چند آن شکر سفید داخل کرده بپزند تا مثل اول گردد و به چه ازین هر دو موافرق مرزاج باشرد اسرتعمال     

نمایند و چون قی ساکن گردد و معده قو  شود و شهوت کلبی واقف بود در اول طعام او این بخوراننرد بگیرنرد البره   حمرل     

د بعده به آن کبد حمل رطب مشو  مثل آن بکوبند تا آنکه هر دو یم ذات شوند بعده مسرکه  مشو  و بکوبند مثل مسکه گرد

  تازه اندک آمیخته در ابتدا  طعام بدهند بعد از آن اطعمه   غلیظ بخورانند و حفظ طبیعت دخدر از تخمه و سوء استمرا کنند 

سهال به هم رسد لیکن احتیاطاً ذکر می کنم که اگر تخمه و قلیل است اینکه هر که را شهوت کلبی بود تخمه و سوء استمرا و ا

و سوء استمرار عارض شود واجب است که تنقیه   معده   او نمایند بدانچه بهر تنقیه   معده عقب سوء استمرار ماکور شد و 

بریان نموده ده درم  تعطیر معده و تقویت او کنند و اگر طبیعت منحل گردد این سفوف بدهند زیره   کرمانی در سرکه تر کرده

بره وزن   االس حببرگ پودینه   خشم برگ سداب خشم برگ باد رنجبویه   خشم هر واحد دو درم بلوط بریان پنج درم 

پنج درم خزنوب شامی و بنطی هر واحد هفت درم همه را بسایند و اگر مزاج او حار باشد درین بزرقطونا  بریان به قدر حاجرت  

ت او حبس نماید مثل جوارش سفرجل ممسم و جوارش خوذ  و فنرداویقون اسرت و ابومراهر شرراب     بیفزایند و از آنچه طبیع

احمر قو  می گرفت و با عود و مصطکی جوشانیده می نوشایند و حبس طبیعت می نمود و معده را بدان چه تسخین و تعطیرر  

که معده خالی باشد و از آنچه اصحاب این او نماید مثل مشم و مصطکی و گل سرخ در آب آش و آب نعنا  ضماد کنند مادام 

علت را بخورانند شیر مطبوخ به مسکه   شکر است و ایضاً بادام تازه بخورانند در ابتدا  طعام بعرد از آن بدانچره مسرخن فرم     

معده باشد بدهند و از مضرترین اشیا  قابض و عفص و حامض است و  از نافع ترین چیزها برا  ایشان اشیا  چررب اشریا    

و ترویج گوینرد   صاحب حاو غلیظه است و نشاید که شراب قو  که در آن قبض نباشد به مقدار معتدل از ایشان قطع نمایند 

که تنقیه   معده از سودا به حسب افتیمون یا مطبوخ آن نمایند و هر صبح جانب از باد رنجبویه سه درم و شرکر سرفید ده درم   

عسرل و نمرم قری نماینرد و     گررم و سرکنجبین و تخرم تررب و      بآبطم نمایند و یا بدهند و غاا مزوره   نخوداب به مغز قر

سم تناول نمایند و اگر قوت قو  باشد فصد باسلیق نافع است و گاهی حجامت بر محل طحال آن را نفع می کند و مطعومات د

ا نافع این است که لحم جد  و حمل برنج با شیر و شکر و مسکه بخورند و در خوردن روغن الیه مبالغه کنند و آنچه مبرودین ر



747 

 

فربه با نخود و شبت بپزند و مهرا سازند بعده شوربا صاف نموده در آن بچه   مرغ و ماکیان فربه بپزند و با دارچینی و خولنجان 

 .و عود خوشبو ساخته بنوشند و گاهی این شوربا به شراب می آمیزند و آن تسخین بدن می نماید

خیار و مال نمایند و اغایه   قلیل الغاا وحار گاشت استع سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از  رتعالج شهوت کلبی از حرا

خربزه و کدر و مانند آن دهند و از هوا  حار اجتناب نمایند و از عالجات او شرب ربوب قابضه مثل رب به و سیب و غوره است 

و تغایه به اغایه   مبرده   به طی اهضم مثل قریص ملجم بقر  و اجتناب از شراب و تضمید معده به گلنار و صندل و گالب

و سکباج ماهی تازه و خوردن قثا و خیار و نوشیدن آب صادق البرد و به قول انطاکی شرب برف یا آب سرد کرده و نشسرتن در  

به سبب حررارت باشرد   آن و شرب شیر و روغن ها و به زور کاسر حرارت و آب کاهو کشنیز و خرفه و اطیان کثرت جو  را که 

 .نافع است

با حرارت باشد و آثار آن یافته شود از حرکت و ریاضت بازدارند و برا  تسکین حررارت   اگرعالج شهوت کلبی از تخلخل بدن 

اشربه   قابضه چون است سیب ترش و به ترش و غوره و انار ترش و ترنج و لیمو و مانند آن بدهند و به حصرمیه و سماقیه و 

ار و زرده   تخم مرغ نیم برشت و مصوص و هالم لحم گوساله و بطون و فالوده غاا سرازند و در جرا  سررد مسرکن     قلیه خی

با دو چندان آب بهی ترش آمیخته بجوشانند تا روغن نماند آن را بر تمام بردن   االس حبنمایند و در آب سرد بنشانند و روغن 

بهتر عمرل نمایرد و در    رهی ترش کف مال کنند تا قوت آب بهی کسب کندب بآبموم گداخته  االس حببمالند و اگر در روغن 

تسدید مسام انفع بود و غاا متفرق دهند اندک اندک هرچه کثیر الغاا بود چون مصوص گوشت بره و اگر بردون حررارت باشرد    

ر بریان و بیضه   خصریه و  اغایه   غلیظه   بطی النفوذ مانند هرسیه و کله پاچه و گوشت گاو و بطون آن و نان فطیر و پنی

فالوده و لوزینه خورند و باقی تبدیر می رسد و باطنی و خارجی که ماکور شد حسب حاجت بکار برند و هرچره در قسرم آینرده    

بیاید برگیرند و قلیه   معمول به گز و هرالس معمول به گوشت نر گاو و جلوس زیر بادکش و تمریخ بدن بدن به روغن بنفشه 

خوردن غاا در روز سه چهار بار اندک اندک تا هضم نیم شود و تدهین بدن بعد تناول غراا بره روغرن آس و      موم صاف و 

خصوصاً به شیر و از حرکت نیز  بآبخالف و روغن گل هر واحد مفید تخلخل بدن است و از شراب منع کنند مگر اندک ممزوج 

 .منع نمایند

 

 اعضا ءعالج شهوت کلبی از افتقا

و گالب هریم پنج توله حل کرده بدهند و وقت شام مصرطکی   گاوزبانیتی و شربت به هریم دو توله در عرق شربت انار وال
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دانه   هیل هریم دو ماشه در انوشدارو لولو  علو  خان نه ماشه آمیخته به ماءاللحم ساده نه توله بدهند و اغایره   کثیرر   

عه بدهند و خوردن اغایه   غلیظ مثل سیر به و غیره که مسطور دف لحم حمالن در روز  اندک اندک بچندالغاا مثل مصوص 

یر سام به تدبر  که در قسم باال گاشت باید کررد و  دن او چیز  تحلیل نگردد و این تدبشد نیز مفید است و حیله کنند که از ب

فرمایرد کسری را کره ایرن      حفظ طبیعت از لینت به مثل اشربه   مسطوره و تغایه به مثل حصر میه و سماقیه نمایند شیخ می

سومات که رو  د بدانچه در فم معده باقی ماند اندازد علت عقب حمیات و استفراغات عارض شود واجب است که او را غاا دهن

الجوهر نباشد مثل روغن بادام به شکر و تکثیف ظاهر بدن نمایند و همچنین است عالج این مرض که به سبب تحلیرل کثیرر   

ها تعرض ننماید بلکه تغایه با طعمه   بارده کنند و از ابه صاحب این نو  ازجو  الکلنب به مسخنات و شرعارض گردد و باید ک

 بآبخارج طال به مسدوات مسام مثل روغن آس و خصوصاً قیروطی آن و مثل شب یمانی در سرکه حل کرده باید کرد و غسل 

بارد لزج غلیظ مثل بطون و معقودات و نان فطیر باشد و هرگراه  سرد کنند مگر آنکه مانع بود و واجب است که اغایه   ایشان 

ازین تدبیر نفع یابند اندک اندک به تدریج ترک نمایند و تالفی غائله آن کنند و کالم شخصی که سبب جو  کلبی او تخلخل 

الغراا در روز  سره    گوید که اگر این علت از قبیل استفراغات حادث شود صاحب او را اغایره   کثیرر   صاحب کاملبدن باشد 

چهار دفعه اندک اندک بدهند تا معده آن را هضم نماید و بر آن ثقل نیارد و حیله کنند که از بردن او چیرز  تحلیرل نگرردد و     

سرد و آبی که در آن شب جوشانیده باشند و نشستن در مواضع بارد و مسح بدن به روغن آس  بآبتبسدید مسام مثل استحمام 

گفته واجب است که صاحب این علت را فلت بدهند اگر احتمال کند و معده   او هضم  طبر مانند آن  و روغن گل و خالف و

نماید و صاحب این نو  محتاج به اسخان معده نیست بلکه امر به استعمال آبزن نماینرد و از ریاضرت منرع کننرد و شرراب نرو       

طبیعت خود نماید و اگر این مررض برا سررد  فرم معرده       بنوشانند و چون بدن او ممتلی گردد این شهوت زائل شود و عود به

مرکب شود شهوت کلبی حقیقی باشد و عالجش بدان چه سابق گاشت از نسخین فم معده و خورانیردن اطعمره   دسرمه در    

 ابتدا  طعام و حفظ او از به هم رسیدن تخمیه یا سوء استمراء و انحالل طبیعت باید کرد پس اگر طبیعت منحل گرردد و سروء  

گوید که اگر از استفراغ یرا جرو  طویرل باشرد و      ابن الیاساستمرار به هم رسد عالج آن آنچه ماکور به احتراز و تحفظ نمایند 

جمله اعضا غاا طلب کنند و ازین نو  است شهوت ناقهین باید که علیل از تعب و مشی و رکوب و حرکات بردنی و نفسرانی و   

می نویسد که طبیعت به این نو  منحل محبیب نمی باشد  خجند  از تلیین نمایند کل محالت و حمام عار کند و حفظ طبیعت

و چون خود به خود منحل گردد داللت بر صحت نماید به خالف انوا  دیگر و ظهور آروغ ترش نیز دلیل محمود است و باید که 

د و خبریص شرکر و روغرن برادام و     در روز  به مرات غاا ماءاللحم و زرده   بیضه   نیمبرشت و کباب چروزه   مررغ دهنر   

خشخاش تناول نمایند و مسکه و شکر به مغز نان سمید بخورند و بالجمله اصحاب این علت را به اغایه   تفره و وسرمه غراا    
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گوید که در شدت خال به سبب فرط  خضرمفتح و مسخن احتراز واجب شمارند حوامض و قوابض و اشیا  تیز و شوروسازند و از 

سم و دهنی از مسکه و ادهان خصوصاً روغرن مرغرابی و   ن را افتد خورانیدن اشیا  حلو و دحلل کثیر چنانچه ناقهیاستفراغ یا ت

متاخرین می نویسند که اگرر   بعضیماکیان و شحم بقر نافع و از افراط ترطیب احتراز کنند تا عقب آن بولیموس عارض نگردد 

دو توله در گالب و عرق بید ساده و کاسنی هریم هفت توله نوشانند و  این نو  از تپ عارض شود شربت لیمو و نیلوفر هریم

باقی تدبیر مناسب از باب حمیات اخا کنند و در غم و سهر آنچه وز بحث سهر گاشت بعمل آرند بعده خمیره   مروارید سراده  

 .دهند

برودت ضعیف می شود لیکن آن به قول شیخ قوت ماسکه   بدن اگرچه در اکثر به سبب  عالج شهوت کلبی از ضعف ماسکه

 سوءمزاجمی گردد و بر قبول کسی که ازین منکر است التفات نباید کرد بلکه واجب است که نو   سوءمزاجو هر قوت به سبب 

دریافت نمایند و به معالجه   ضد آن عالج کنند و اغلب آن است که با رطوبت بود و ایشان را جوارش خوز  بسیار نفع بخشد 

ت بسیار نرم باشد در حبس آن این دو اعالج قو  است و از عالجات این نو  جوارش سفرجل ممسرکن و اطریفرل   و اگر طبیع

توابل حار مثرل  بمتخا مقلو وم حلو ادخال مریض و در حمام و اغایه باست و شیر به سنگریزه داغ کرده و تضمید معده بالون 

 .دارچینی و مانند آن

ت و تنقیره  منع نزله است بدانچه در بحث نزله گاشت و اماله   او به طرف بینی ضرورس تدبیرش عالج شهوت کلبی از نوازل

غاا شوربا  چررب   دهندب صبر به تکرار و کمونی نیز مفید است و عند بز  طبع جوارش خوز  سو  آن به حسب ایارج و ح

 .مرغ فربه که در آن دارچینی و صعتر و زیره و فلفل انداخته باشند

قتل و اخراج آن نمایند به ادویه   قاتل دیدان و مخرج آن مثل افسنتین و به رنگ کابلی و شیخ و  نبی از دیداعالج شهوت کل

مانند آن که در مبحث دیدان خواهد آمد و به اغایه   غلیظه   بارده و نان در آب سرد تر کرده و آنچه مهرا در طبخ نباشد از 

ز غاا سازند و قوا که قابض استعمال نمایند و صاحب شفاءاالسقام گوید که اگر لحم خروس و ماکیان و ماهی و خصیه به روغن 

از دید آن کبار باشد برا  آن این نسخه مجرب است و از آن جماعتی صحت یافته و خشنیزک و کیسون و سرخس و قنسیل و 

حموده هر واحد ربع ورم کوفتره  حب النفیس و کرسنه و ترمسن سر  و ریوند چینی و برگ خوخ هر واحد نیم درم مقل ارزق م

 .و شکر بنوشند گاوزبانبیخته در عسل آمیخته به رجو  شدید به بعد تجر  شیر بلیسند و بعده عرق 

 جو  بقر 

و آن گرسنگی اعضا با سیر  معده است پس اعضا بسریار   دجو  البقر نیز گوینهولیموس است و آنرا شهوت بقر  و که مسمی
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و کاره از غاا بود و گرسنگی که عبارت از تقاضا  معده است مر غاا را هیچ ظاهر ند لیکن معده متقرتاج به غاا باشگرسنه و مح

اً نشود لهاا گفته اند که این مرض فی الحقیقت ضد جو  و شهوت کلبی است و گاهی شهوت کلبی مقدمه   این باشد خصوص

و اطالق جو  بر آن نظر به افتخار اعضاست و این مرض به  تماد  گردد تا آنکه به غشی انجامددر امزجه   حاره و درین امر م

سبب شبی به این جو  به بقر در عظم مسمی کو  بقر  و بولیموس گشته زیرا که معنی موس در یونانی جو  اسرت و معنری   

عضرا دریرن   گرسنگی و افتقرار ا ست پس تشبیه جو  بدان در عظم باشد زیرا که ار بزرگ گویا که مراد از آن گاو بو  شی بسی

غایت شدت و بزرگی می باشد یعنی گرسنگی است که از نهایت بزرگی به گاو می ماند چنانچه اهرل فرارس اجسرام     مرض در

بسیار بزرگ را به گاو تشبیه می دهند و بعضی چون انطاکی می گویند که مسمی بدان بهر آن کرده که بقر را بیشتر این علرت  

این مرض قلیل االمتیاز از سقوط شهوت است بهر آنکه شهوت چرون سراقط گرردد و     به هم می رسد و گیالنی می نویسد که

مدتی بر آن بگارد و بال شبهه اعضا گرسنه شوند لیکن هرگاه عادت اطبا به ذکر آن منفرد از آن جار  شده ما نیز به اتبا  قوم 

مفررط عرارض شرود آن گراهی از شردت      ذکر آن جدا نمودیم و فرق فیمابین هر دو آن است که چون بطالن شهوت با ضعف 

اهاب شهوت سمی بت و گاهی چنین نباشد و آن من مسمی به جو  البقر و بولیموس ساحتیاج جمیع اعضا بسو  غاا باشد و ای

و بطالن و ضعف آن است و به قول شیخ در اکثر مقدمه   این مرض جو  کلبی می باشد و بعد از آن شهوت باطل می گردد 

ارض نمی شود بلکه بطالن شهوت ابتدا می کند و بساست که امر این مود  به غشی می گردد به سبب قرب و گاهی بعد آن ع

لرل  فم معده از قلب و سرایت به رد آن بدین و انطفا  حرارت غریز  بنابر عدم غاا و نقصان رطوبت غریز  به باعث فرط تح

بدان سبب عروق خالی گردد قوت برود و غشی بر مریض افتد ی درین علت اسهال یار شود و از حرارت عارضی و به قول ایالق

و این مرض بیشتر در زمستان شدید و کسانی را عارض شود که در سرما  سخت سرد سفر کنند و سرما زده گردند و بر معرده  

ه اثر برد خرارجی در  آنها ببرد شدید اذیت یافته باشد خصوصاً که قبل از آن گرسنگی کشیده یا تقلیل غاا ورزیده باشند بهر آنک

ل قوت حس و قوت جاب است و از اخالط مغشی فم معده و قاق سوءمزاج سببشبود بالجمله که معده   تهی قویتر و سریعتر 

مجلل آن و اخالط قاشی در لیف آن محرک بسو  دفع و تنفر از جاب نیز حادث شود و به قول انطاکی سبب مدام این مرض 

اتفاق افتد بعرده مسرالم    باطن غوص کند مثل فلفل و صبر واکثرباهیات که اعضا را گرم کند دور آن است که اوالً تناول چیز 

سرد کثیف شوند و گاهی این مرض  بآبسبب سرد  داخلی مثل تناول اشیا  بارد یا خارجی مثل مشی در برف و اکثار غسل 

شتها به سبب حرارت نیز افتد و در میامی نوشته که این از کثرت استفراغ اخالط حاره و از انصباب بلغم بر فم معده و از ضعف ا

بارد عارض فم معده قاتل قوت جاب مع نقصان غاا و حاجت اعضا بسرو  آن دوم   سوءمزاجمرض سه نو  است اول حادث از 

جاذبره را ضرعیف   بارد مع بلغم زجاجی تفه که بر معده ثقل آرد و مزاج آنرا فاسد کند دارخا پیدا نماید و قوت  سوءمزاجحادث از 
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گرداند و شهوت را بمیراند پس کراهت غاا عارض شود و از این جهت غاا از بدن منقطع گردد وجو  اعضا و سقوط شرهوت و  

غشی حادث گردد سوم حادث از ضعف شدید در فم معده با حرارت قو  وز جمیع بدن و به قول سمرقند  این نو  سوم مسمی 

را علیحده بیان نمود و برا  او بابی مستقل وضع کرده و بعض متاخرین عوض آن قسرم  بجو  مغشی است و شیخ الرئیس این 

یا رد مفرط و فم معده باشد قروت   سوءمزاجسوم حادث از خلط رفیق بلغمی یا صفراو  نوشته اند بالجمله سبب آن اگر عروض 

الن قوت حس فم معده از امتصراص  حس و قوت جاب را باطل کند و این بطالن در جمیع معده سرایت کند پس به سبب بط

عروق و از لا  سودا و دغدغه   آن آگاه نگردد تا شهوت طعام رو نماید و به سبب بطالن قوت جاب صاحب او را فرود برردن  

یم لقمه مشکل گردد و اشتیاق اعضا بسو  غاا بر حال خویش خویش باشد زیرا که از در او و بلع به معاونت قروت جاذبره     

تمام می شود و اگر بلغم غلیظ لزج باشد که فم معده را در پوشد طبیعت به دفع آن کوشرد و از جراب تنفرر کنرد      طبیعی معده

ل باشد و بدان سبب معده از لا  سرودا و  ن چرم او و میان سودا  مدغدغه حامباوجود آن که ماده   بلغم ملتصق به معده میا

دار نگردد تا گرسنگی ظاهر شود و اگر اخالط رقیق باشد کره در جررم   اثر امتصاص عروق که تقاضا  اعضا واجب می کند خبر

فم معده نافا شود و در لیف آن منتشر گردد و مزاج آن را فاسد کند طبیعت به دفع آن متحرک گردد جاذبره ضرعیف شرود برر     

بطرالن شرهوت    سبیل استرخا و شهوت باطل گردد الحاصل نشان این مرض ضعف و سقوط قوت و الغر  بدن روز بره روز و 

طعام و عروض غشی احیاناً عند استحکام مرض است و طریق تشخیص اسباب ثلثه   این همان است که در تشخیص اسباب 

سببش همان باشد و کالم اگر آثار خلرط بلغمری برا صرفراو      . امراض معده گاشت پس اگر عالمات برودت ساذج یافته شود

البت آن و احساس سرد  در فم معده هنگام گااشرتن دسرت برر آن در آخرر     مدرک گردد و ایضاً فنور نبض وقت و قصر و ص

مرض عند استیال  برد و مقهور شدن حرارت غریز  از دالئل برودت است و تقدم فصد یا شرب مثل سرقمونیا دلیرل کثررت    

د حرارت و سرعت نبض و استفراغ اخالط حاره بود و آروغ ترش دو خانی و فساد غاا نشان انصباب بلغم بر فم معده باشد و وجو

تخالف او مع خفقان عالمت ضعف اشتها به سبب حرارت است و لزوم غثیان و تهو  دال بر نفوذ مرواد رقیرق در جررم معرده و     

در حالت غشی به پاشیدن آب سرد یا گالب سرد در حار مزاج و هر دو گرم کرده در مزاج بارد بر  عالجانتشار آن در لیف اوست 

اشیا  خوشبو و خوشبوها  گرم مثل مشم و عنبر و شاهسفرم و ندو شراب ریحانی و به سوسن و چروزه     چهره و بویانیدن

مرغ بریان و سیما قریب مریض بریان کرده و طین مدخن به عود و در حار مزاج گالب خیار و بستن دست و پا محکم و مالیدن 

بر کندن مو  سر و خصوصاً مو  صدغ و ناصیه و فرو بردن آنها به زور از روغن خیر  و زنبق و نرگس و سوسن و کشیدن و 

و عنبرر عرود    ا  انتباه طبیعرت وتبخیربنرد  سوزن در دست و پا  ها و زدن شاخ ها  باریم و کشیدن گوش و نواختن طبل بر

مرم  موجود ماءاللحم و کاا دواءالمسم و تضمید معده به مقویات مثل گل سرخ و مصطکی و سنبل الطیب و عرود وسرم و را  
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سعد و تمام و آش و میسوسن و هرچه در عالج غشی ماکور شد بعمل آرند و چون از غشی افاقه یابند و به هوش باز آیند نران  

یا به شراب ممزوج به عرقیات ماکور یا شربت سیب یرا آب آن ترر    گاوزبانبه شراب ریحانی یا گالب و عرق بیدمشم و عرق 

ت طرف جگر نافا گردد و یا ماءاللحم در حلق چکانند و اگر انردکی میسوسرن یرا شرراب     نموده بدهند تا از معده و امعا به سرع

ریحانی با ماءاللحم بیامیزند قویتر گردد و یا جالب از شربت باد رنجبویه ده درم یا از گلقند عسلی ده درم بره انیسرون سره درم    

ام مثل شوربا از لحوم فاضله چون گوشت چوزه   مررغ  بنوشانند و اگر خواهند مصطکی نیز افزایند و به اغایه   سریع االنهض

یا دراج یا تیهو یا کبم به نخود و زیره و دارچینی و عود غاا سازند و مثل قیمه   معمول از لحوم ماکوره و مانند آن با با زیرر  

حراره مثرل جروارش     حاره و شراب ریحانی بدهند تا اعضا بدان قوت یابند و بعد از آن بهرر تعردیل و اصرال  معرده جوارشرات     

مصطکی و عود و عنبر و مانند آن و اطریفالت بکار برند و اضمده   حاره از الدن و سم و سعد و سنبل و مصطکی و عرود و  

عنبر و مانند آن به روغن مصطکی و اندکی شراب سرشته گرم کرده بر معده استعمال نمایند و اگر سفل میسوسن حاضر باشرد  

در ماد  که از بلغم غلیظ یا رقیق  بالجملهبیر شهوت کلبی بارد و عالج امراض معده   باز پردازند یم جزء داخل کنند و به تد

  ماکوره بکار برند و در حالت افاقه حسب ماده تنقیه   معده به ادویه    غشی تدابیر مضیقهبا حمی یا صفراو  باشد هنگام 

کره در عرالج   هال بعد نضج ماده نمایند بره نحوی الً در بلغمی قی و اسمناسبه کنند بعد از آن در تعدیل و تقویت معده کوشند مث

امراض معده به بلغمی گاشت و بعده تسخین معده توجه نمایند مثل عالج شهوت کلبی بلغمی باید کرد و گرل سررخ و سرنبل    

بره ادویره   مبررده     الطیب مصطکی عود سائیده در گالب آمیخته بر فم معده ضماد کنند و در صفراو  تنقیه   آن و تعردیل 

بطور  که در عالج امراض معده   صفراو  گاشت باید کرد لیکن قوت مریض را در تنقیه ملحوا دارند اگر مساعدت نکنرد  

زنهار جرأت بدان ننمایند بلکه تعدیل و تقویت معده مالک امر شناسند لهاا گفته اند که معالجه   اقسام مراد  آن بره غایرت    

ه تنقیه طلب بود و ضعف قوت مانع آن گردد چنانچه شار  اسباب می نویسد که تنقیره دریرن انروا     مشکل است بهر آنکه معد

انطراکی  بسیار دشوار است بهر آنکه تنقیه بدون قی و اسهال ممکن نیست و سقوط قوت و شهوت و غشی از آن منع می کنرد  

اکثر به معطسات خوشبو مثل فلفل مع نسرین انتفرا   گوید که در حال غشی تدبیر افاقه   آن بپاشیدن آب سرد و غیره کنند و 

یابند و بعد اقاقه کعم در شراب ریحانی و گالب و آب ریباس و و سیب و به و انار ممزوج به طاقات نعنع دهند و گراهی ازیرن   

ریض لیمو قوام می سازند و تنبیه شهوت درین مرض به خوشبو کردن لحم و دفع هوا به برادکش بسرو  بینری مر     بآبشربت 

نمایند و گاهی از آب ها  ماکوره یا بعض آن طعام می سازند و از مجربات این است که سرماق و لیمرون و گشرنیز و عرود و     

پوست ترنج ممزوج کنند و بر لحوم و غیر آن استعمال نمایند و اینکه تضمید معده به صرندل و عرود و سرداب و عنبرر کننرد و      

و غیر آن مری نویسرند کره عالجرش      شیخ الرئیسخالف و گالب و آس می شویند  بآبگاهی درین اطراف می بندند و چهره 
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عالج سقوط شهوت است و بالجمله بهر قوت و اعانت آن تا ساقط نشود و به ترانجبین اشتها واجب است که اغایه   مشرهیه  

د و طیوبات مشمومه که در آن   خوشبو چون گوشت بزغاله و بره و ماکیان بریان کرده و فوا که خوشبو مثل سیب و به و امرو

قبضی باشد مثل غالیه و مشم و ما و عود و عنبر ببویانند و اگر حرارت باشد کافور و گالب و گل سرخ استشمام نمایند تا قوت 

مجتمع گردد و تحلیل نشود و نان در شراب خوشبو تر کرده بخورانند و نبیند ریحانی بنوشانند یا تجر  کناننرد و خصوصراً اگرر    

فور در حار مزاج و عود یا مشم در غیر آن آمیخته باشند و شراب سوسن نیز نفع می کند چون سبب او حرارت نباشد و دست کا

و پا  ببندند و منع از خواب کنند و آنچه ایشان را نفع کند این است که بگیرند کعم و در میسوسرن یرا در نضروحات خوشربو     

ل غشی و ایضاً تکمید بدان نمایند و به مراهم خوشبو مثل مرهم حضور بررد مررهم   مالیده بر معده ضماد کنند و خصوصاً در حا

مورد اسفرم و ایضاً استعمال اضمده از ادویه   قلبیه   خوشبو بر معده   ایشان نفع می کند و بنجورات عنبر  تبخیر کنند و 

وسم و گل سرخ ضماد نمایند اگر عنرد   بر مفاصل مقویات مثل گالب و آب آس و میسوسن و کافور و مشم و زعفران و عود

حرکات تحلل کثیر به سبب ضعف مفاصل و تکلف آن مر حرکت را به قوت عارض شود و تدبیر در تسخین ابدان ایشان کننرد  

اگر سبب برودت باشد و تبرید آن نمایند اگر سبب حرارت باشد و ظاهر است که اگر با حرارت باشد استعمال مسنحنات از خارج 

زیادتی تحلیل زیاده کند و اگر چنین نباشد استعمال آن نمایند تا رطوبات را از معده جاب کند و بود زیرا که اعضا را جو  بائز نج

اگر در معده   ایشان خلط صفراو  یا رقیق باشد دو ملعقه سکنجبین به یم مثقال ایارج فیقرا بدهند یا کمتر از آن اگر ضعیف 

ایضاً در صفراو  اغایه   بارد بالقوه و بالفعل مقو  فم معده مثل نان در آب انار یا سیب و مانند  باشد تا تنقیه   معده نماید و

زور خوراننرد  مخیقون و جروارش بر  ثا و معجون اصطرط باشد تریاق و سنجرینیا و دحمرآن ثرید کرده بخورانند و اگر برودت مف

ام بر روزنند و دیگر تدابیر معمولی به عمل آرند و این لخلخره  که در حالت غشی گالب و آب سر و بزور تم مولف اقتباس گوید

ببویانند عطر عنبر و سهاگ هریم دو ماشه زعفران کبابه عود سنبل الطیب صندل سفید هریم سه ماشه و ضماد مقو  معده 

عده ضماد نمایند و قلب چون گل سرخ و عود و سنبل الطیب و سم و رامم و باد رنجبویه هریم دو درم زعفران یم درم بر م

تا به هوش آید و حکیم علو  خان در عشره   کامله این ضماد را از مجربات قلمی فرموده اند اسطوخودوس و درم زرنب سعد 

سوده سه توله جند بیدستر سه ماشه زرده   بیضه   مرغ یرم  احد یم مثقال دال بنوماش مقشر بشیر بزگل بادرنجبویه هر و

خته بر پیشانی و صدغین ضماد کنند و هنگام افاقه ماءاللحم ساده به شراب ممرزوج دهنرد و بنرابر    عدد عطر عنبر سه ماشه آمی

ه ماشره  حصول نضج مواد از اینسون زرنب سنبل الطیب بیخ کرفس هریم چهار ماشه باد رنجبویه حب النیل سفید هریرم نر  

نقی دو توله گلقند عسلی چهار توله منضج دهند و ر هریم هفت ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز مقنطوریون دقیق به سفایج صعت

بجا  آب بر ماءالعسل اکتفا ورزند و پنج شش روز دوا هر دو وقت دهند تا به زود  نضج در قار دره ظاهر گردد پس تنقیره    
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توله ر شش بنشکور سنا  مکی یم توله مغز خیاربدن و معده نمایند بحب اسطوخودوس و شربت لیمون مسهل و در مطبوخ ما

اط زنجبین چهار توله روغن بادام پنج ماشه بیفزایند و باید که در تنقیه مالحظه   قوت مریض فرمایند چنان نشود که بره افرر  

ا آرد و غاا وقت شام بدستور از شوربا  مرغ و نخوداب به مصالح گرم دهنرد و صربح مصرطکی سره     تنقیه قوت زائل شود آفته

قره یم عدد پیچیده با مطبوخ قنطوریون دقیق صعتر فارسی انیسون دارچینی هریم چهار ماشه در جوارش فواکه آمیخته ورق ن

و  نجرنییاط سه چهار مسهل داده جهت تقویت و تعدیل معجون سمماشه بادیان باد رنجبویه هریم نه ماشه بخورانند و همین ن

 برآب  مغسرول اسطوخودوس تربد سفید صبر حب اسطوخودوس بگیرند  صفتجوارش به زور و جوارش فوا که با ماءاللحم دهند 

کاسنی سبز هلیله   سیاه هریم پنج درم شحم حنظل یم نیم درم غاریقون سره درم بره سرفائج درونرج عقربری عصراره         

مصطکی هریم دو درم سقمونیا  مشو  دو نیم درم ایارج فیقرا چهار درم کوفته بیخته بره روغرن    سولمغافسنتین الجورد و 

شربت مسهل تربد سفید ریوند خطائی بدهاره هریرم   صفتساخته حب سازند شربتی از دو درم تا دو مثقال  بادام شیرین چرب

تا چهار تولره دهنرد صرفت     سه توله در آب پودینه سبز و کاسنی عروق هریم نیم پا و به عسل قوام ساخته آمیخته   شربتی

ل و لیمرون شرربتی و کاغرا  و گرالب و کیروره و بیدمشرم       که آب سیب و پودینه و بهی و انناس و انارین و تنبوجوارش فوا

هریم چهار توله آب باران هفت چند همه به آتش مالئم بجوشانند که تلخی نیارد و چهارم حصربه بمانرد بره شرربت سریب و      

پوسرت   تنبول و عسل قوام ساخته این ادویه آمیزند دانه   هیل جوزبوابسباسه خولنجان عود زنجبیل اسارون قرنفرل دارچینری  

اشهب مشم جند بیدستر هریم نریم درم شرربتی از دو   درم مروارید ناسفته دو درم عنبر ترنج پوست بیرون پسته هر واحد یم

ماءاللحم گوشت حلوان چهار آثار گوشت آهو چهار آثار سنگ خواره بست و پنج قطعه گنجشم خرانگی   صفتدرم تا دو مثقال 

بادرنجبویه هریم نه توله بادیان خطرائی   گاوزبانرچینی چوب چینی بهمنین گل یم صد عدد مرغ جوان چهار عدد اسارون دا

الطیرب  تولره قرنفرل پرنج تولره بسباسره جوز      شقاقل سنبل الطیب صعتر هریم هفت دخطائی خولنجان عشبه زرنب زربنا چا 

حان و ترنج هریم یم قبضه آب هریم چهار توله شونیز پانزده توله قرطم بست توله مویز منقی نیم آثار برگ نعنا  سبز و ری

نیشکر سه آثار عنبر و مشم هریم یم درم چهار شیشه عرق کشند شربتی از هفت توله تا نه توله و اگر ایرن مررض از نزلره    

عارض گردد آثار آن ظاهر باشد پس به معالجه   نزله پردازند بعده جوارشات مقو  معده بکار برند و در ضعف معده به معالجه 

ازند و این طبیخ چا  درین باب خیلی مفید است چا  خطائی بادیان خطائی بادیان رومی هریم چهار ماشه بادیان   آن بپرد

رسمی نه ماشه االیچی کالن پنج عدد قرنفل کاله دار پانزده عدد نیم کوفته گالب و آب باران هریم یم نیم پرا و برر آترش    

ان گاارند پس نبرات سره   هاده به آرد محکم بسته تا سه گهر  بر دیگدنبجوشانند که سوم حصه بسوزد ادویه انداخته سرپوش 

توله داخل کرده بنوشند و اگر در معده خلط صفراو  به بلغم رقیق آمیخته محدث بولیموس گردد ایارج فیقرا یم مثقال برا دو  
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ض را پیش مطبخ نشسته دارند کره از  ملعقه سکنجبین ساده آمیخته بلیسانند و باید که تا دو سه روز تکرار نمایند و پیوسته مری

بو  طعام ها اشتها پدید آید و اگر با این علت ذیابیطس بارد و ضیق النفس یار باشد اگرچه زوال آن معلوم لیکن این مراءاللحم  

فائده می بخشد گوشت حلوان نر چهار آثار کبوتر صحرائی پانزده عدد گنجشم یکصد عدد مرغ جوان پنج عدد اسرطوخودوس  

بوزیدان قنطوریون دقیق عشبه چوب چینری   ه بهمنین ایرساناش دنج عقربی زرنب زربناان خطائی چا  خطائی به سفائج درویباد

 السروس  ربسارون هریم شش توله زوفا  خشم بادیان هریم نره تولره   شقاقل ا گاوزبانالطیب صعتر سعد  خولنجان سنبل

بویه پا و آثار مویز منقی یم آثار آب نیشکر پنج آثار مشم عنبرر جنرد   صمغ عربی هریم پنج توله ابریشم خام نیم آثار بادرنج

بیدستر هریم یم درم چهار شیشه بکشند شربت نه توله و چون استسقا  لحمی به این عوارض عارض گردد مریض بره روز  

رض مجررب اسرت   بستم هالک خواهد شد و گویند که استعمال عود و سماق و لیمو و گشنیز و پوست ترنج هر واحد درین مر 

سیده باشد باید که چون غشی و ضعف محسوس شود معده   او را ر دی و زبده می نویسند کسی را که برو صاحب مغن گیالنی

به کماد مسخن تکمید کنند و شراب مسخن بنوشانند و ولم بدان نمایند و اما در حال افاقه تحریم شهوت طعام بشرم روائرح   

حانی یا شراب میسوسن و روائح بچه   مرغ بریان یا مطبوخ آن کنند و نان مبلول به شراب اغایه مثل خبز مبلول به شراب ری

یا آب سیب و اغایه   سریع الهضم والنفوذ خورانند تا که بسو  اعضا نافا شوند و غاا بره آن هرا رسرانند و ابردان و مفاصرل      

آس و آب سیب تا تحلل قوت  بآبایشان را مسح کنند  ایشان با دهان حاره متخا از سنبل و زعفران و اشنه مسح نمایند و جسم

را منع کند و اصال  معده به جوارش کمونی یا تریاق به شراب کهنه نمایند و ماءاللحم به شراب بنوشند و چون بر خوردن طعام 

نماینرد و تسرخین و   معده بره مضراد آن    سوءمزاجقدرت یابند شوربا متخا با بازیر حار و چوزه   بریان بخورند و اعانت اصال  

ترطیب بدن بادویه و اغایه   حاره و اشربه   حاره کنند و چون قوت عود کند و احروال اصرال  پرایرد در اسرتعمال ادویره و      

اغایه   حاره تقلیل نمایند تا که بدن به خروج مفرط نگراید و رطوبات اصلیه تحلیل نپایرد و بعد از آن تالفی او مشکل نگردد 

در نو  ماد  این علت مزید ضعف قوت است صواب آن است که حفظ قوت بر دائح اغایه   مشهیه مثل این و چون استفراغ 

سکباج نمایند بگیرند گوشت گوساله و به طریق سکباج بپزند و به سیر و سداب و کرفس و پودینه و پوست تررنج و زعفرران و   

ی انتیاه آن باحلوات طبل و بوق و کشیدن مو  بناگوش سنبل و اندک مشم متوبل ساخته به و  آن رسانند و عند عروض غش

و غمزه بر عضله   که میان ابهام و سبابه است به ضعف و ایجا  و طال  معرده و مفاصرل او بره میسوسرن و نهرادن کعرم       

نخرود   محلول بمیسوسن بر معده باید کرد و چون افاقه حاصل شود ماءاللحم بنوشانند بعده بگیرنرد بچره   کبروتر و آن را برا    

درست و اندکی زیره بپزند و چون نیم پخت شود قدر  زیت الفاق بر آن ریزند و به عود خام نیم کوفته و دارچینی و خولنجران  

متوبل ساخته بپزند تا تمام پخته شود و آب اندک بماند پس قدر  آب کامه و آب لیمو یا آب سیب ترش یا آب به ترش برر آن  
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اده فرود آرند بعده سداب تازه قطع کرده بر سر آن اندازند و بو  آن به دو رسانند و امرر بره   ریخته به آتش نرم یم دو جوش د

چشیدن آن کنند و اگر خواهند شوربا و گوشت آن بدهند که این شهوت طعام را حرکت و قوت را یار  دهد بعده چون متحمل 

 .کرکم و دحمرثایا فنداویقون یا جوارش بزور بخورانندباشد ایارج فیقرا بدهند و االسنجرینیا و تریاق و امروسیا و دواءال

 

 جو  المغشی

و آن قسمی از جو  است که صاحب آن بر گرسنگی صبر نتواند کرد و چون وقت جو  در طعام تأخیر شود غشی بر آن افترد و  

الف بولیموس و سربب  قوت آن ساقط شود و فرق درین مرض و در بولیموس آن است که در این معده عائق از غاا نباشد به خ

این ضعف شدید در فم معده با حرارت قو  در آن و در جمیع بدن است که به سبب حرارت شدید اعضاال محاله حرارت معرده  

وقت گرسنگی اشتداد می نماید و تخلل اروا  از فم آن بسیار شود و بنابر کثرت مشارکت میان قلب و فم معده قلب را نیز ضرر 

ض می گردد و چون فم معده و معالم ضعیف بود هنگام گرسنگی رطوبات رویه بر آن انصرباب مری   آن می رسد و غشی عار

نماید و در آن وقت عروض غشی را زیاده تر و شدیدتر می باشد و ایضاً به سبب گرمی اعضا تحلیل و تقاضا  غاا بیشرتر مری   

قلب متاد  می گردد و باعث غشی مری شرود   او بعروق تکلیف می یابد و اذیت شود و معده بنابر ضعف محود از آن امتصاص 

این مرض گاهی عقب تخمه   متواتر و افتقار بدن بسو  غاا و ضعف جمیع قو  حادث می شود و چون گرسنگی شدت می 

 کند مزاج قلب گرم می گردد و حرارت در آن مشتعل می شود از آن غشی می افتد و بیشتر از سوار  کشتی و سرفر بسریار در  

کدو ریاضت و تأخیر غاا از وقت او به دفعات کثی یا معتاد تناول لحوم غلیظ صبح و شام باشد می گردد یا از عمل ب دریا عارض

و غاا  خود را به اغایه   لطیفه مبدل گرداند یا به یم دفعه خفیف بخورد و آن الم رساند قلب او را از جهت انقطا  غاا از آن 

گردد و صاحب او را غشی بهم رسد و از بعض امزجه آن است که چون صراحب او   به حسب آنچه بسو  او می رسید پس گرم

یب و قبض طبیعت و شدت گرسنگی و عروض غشی اگر هگرسنه شود غشی بر آن افتد و عالمت این مرض تشنگی و کرب و ل

در  عرالج کور شرد  حار معده که در تشخیص امراض معده ما سوءمزاجوقت گرسنگی طعام حاضر نباشد و وجود دیگر عالمات 

اله سبب کنند و شیره   زرشم در گالب و رجو  بقر  گاشت و وقت افاقه ازحالت غشی تدبیر افاقه   غشی نمایند چنانچه 

و عرق کیوره برآورده شربت انار و سکنجبین داخل کرده بنوشند و هرگاه گرسنه شوند همان وقت غاا خورند و غاا نان کره در  

وا که یا آب میوه ها  سرد دیگر مثل به و لیمو ترشی ترنج تر کرده باشند باید خورد و غاا می سازند آب انار و سیب یا شربت ف

تا وقت گرسنگی دیر نشود و یا سکنجبین ساده ده درم و گالب پانزده درم یا شربت سیب یا حمراض هرر واحرد ده درم در آب    



757 

 

یا تمر هند  هرکدام که باشد با مغز بادام یا بگیرند آب غروره  سرد حل کرده بنوشند و غاا مزوره زرشکیه و اجاجیه و حصرسیه 

 هند و بعد از آن سائر تدابیر مبررد یا سیب یا به و در آن نان ثرید کرده بخورند و اگر قوت ضعیف بسیار باشد به چوزه   مرغ د

طعام و تناول طعام بارد بالفعرل و   حار گاشت باید کرد و منع از خواب بسیار و عدم تاخیر سوءمزاجکه در عالج امراض معده از 

ورت تشنگی و معین بر تحلیل رو  و سقوط قوت است حار مرخی معده و مزید ضعف آن و م القوه مقو  معده نمایند چه طعام

به خالف بارد بالفعل که آن ببرد فعلی جمع و تشدید معده و بدان سبب ثوران اشتها و جمع حرارت غریز  از انتشرار و تکثیرف   

که شخصی  طبر  گویدو تقویت قوت و منع رو  از تحلیل می کند و سائر آنچه در اوجا  معده   حار گاشت بعمل آرند  مسام

را که تخمه بسیار عارض گردد و بدن او محتاج به غاا باشد و غاا نیابد ازین جهت قوت او ضعیف شرود و صراحب ایرن علرت     

ه تقویت معده و تعطیر آن تا آن که معده تقویت یابرد و چرون معرده تقویرت     مضطر است به آنکه ابتدا نمایند در معالجه   او ب

یافت و مزاج فم معده او به اعتدال آمد شهوت او بحال می آید و تقویت می یابد و ضعیف می گردد قروا  او بره جهرت آنکره     

هت قلب گرم می شود بخار ممکن نیست استیفا  غاا و بدن محتاج به آن است و شهوت زیاده می گردد و بساست که بدان ج

حاد آن بسو  دماغ مرتقی می گردد پس عقب گرمی وجع و التهاب در فم معده به هم می رسد و از آن غشی که معرروف بره   

غشی جوعی است حادث می گردد و عالج او آن است که چون کسی را این حالت به هم رسد امر به مالیدن دست و پا  او به 

ند و پارچه   مبلول بر قلب و فم معده و مفاصل او بیندازند و اندک شراب را مزج کثیرر نمروده سررد    مالیمت و بستن آنها نمای

افاقه آید پس نظر به مزاج او نمایند که آیا حدت و تغییر بالحراره ببویانند که از غشی ب کرده تجر  کنانند و اشیا  خشوبو معتدل

تغییر یافته باشد ماءالشعیر به سکنجبین بنوشرانند و اطعمره   حصررمیه     یافته یا او بر حالت طبیعی خود است پس اگر حدت و

برده و زیر باج بیضه و ابراهیمینه بخورانند و اگر موافق حال نباشد مزورات مشراکله   مرزاج او بخوراننرد و    ممبرده و حماضیه 

به تبرک جما  البته باید کرد و اگر طبیعت خیش و امر در موضع معتدل به ریاجین و یا درخواب فرمایند اگر زمان تابستان باشد 

قبض گردد مشغول به حل آن نگردند و غرض و تدبیر او اغایه و مراعات هضم آن باشد و طعام مالح و خرردل و آنچره در آن   

مرن از  فالفل باشد تناول ننمایند و آن تدبیر مرعی دارند تا آنکه طبیعت او خود به خود منحل گردد و عالمت زوال این علت و ا

حل گردد و اگر منحل باشد معتقل شود بهر آنکه هرگاه معتقل طبیعت باشد داللت بر ین است که اگر طبیعت قبض باشد منآن ا

احتیاج بدن بسو  غاا می نماید و چون منحل گردد داللت می کند بر آنکه بدن او اغتاا نموده و ترطیب به هم رسانیده و چون 

داللت بر عدم اغتاا  بدن می کند و چون خود به خود معتقل گردد داللت بر اغتاا  بدن می طبیعت خود به خود منحل باشد 

نماید و این عجیب چیز  است که طبیب تامل در آن نماید و صاحب این علت را نبیند قو  الغاا خوشبو بنوشانند و از ریاضرت  

نرد و تبخیرر   از اشیا  رطبه در مواضع پوشریده و گررم کن   منع نمایند و اگر زمانه   زمستان باشد امر به خواب بعد تناول طعام
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دفعات تبخیرر نماینرد و   نبیند صاف بعد و شیشه را ازند بر شم این خمیره نمایند بگیرند موضع مدام به اشیا  طیبه نماید و امر ب

انردک مشرم محمرص و    اندک نبیند در آن ریزند و حرکت دهند تا نبیند تشرب نماید دخانیت واقف در شیشه را بعده در تنرور  

قدر  زعفران و پوست سیب نرم کوفته و اندک برگ ترنج و برگ بادرنجبویه و نعنا  و پودینه   نهرر  همره را بکوبنرد و از    

شرکینه  مدام نمایند و این خمیر مشهور بمشم او یا یم شب خمیر کنند بعده امر ب نبیدند ماکور به مقدار  که بپوشد و یم روز

ادث از طول سفر یا ترک تدبیر غلیظ و یا عقب مرض و یا از فرط کدو ریاضت باشد عالجرش آن اسرت   است و اگر مرض او ح

نبیند مبرد ممزوج نمایند بعده امر به فرود آمدن در آب سرد اکور شد از دلم دست و پا و ایجاد که تدبیر افاقه از غشی بدانچه م

از آنچه مسطور گشت و اگر مزاجش متغیر نشده باشد گوشت حمالن و  تناول طعام بعد از آن کنند اگر مزاج او حدت یافته باشد

بزغاله و هرسیه دهند و به اعتدال و تدریج بخورند و اقدام به طعام چرب ننمایند و اشیا  مضر مثل دنبه   گوسفند و جوزابات 

ل اشیا  میخوش با گوشت حمالن هم نخورند بلکه در اطعمه آنچه موافق مزاج و خواهش طبیعت باشد بدان اقدام نمایند و مث

و بزغاله بخورند و بعض اطبا  اوائل اختیار نموده اند ترطیب دماغ ایشان به روغن بنفشه و شیر زنان و تاویل می کننرد در آن  

رسد و دماغ را از قبول بخارات حاره منرع مری   معده از دماغ قوت مطفیه   آن می که به جهت قوت مشارکت بسو  قلب و فم

ین طریق معالجه   این علت است و چون این غشی متواتر و پی در پی عارض گردد و طبیب از عالج آن تساهل نماید کند و ا

مول به صر  گردد به جهت آنکه از کثرت ارتفا  بخارات بسو  دماغ منسد می گردد و دماغ و اخرالط آن فاسرد مری شرود و     

جمد آن و مفسد اخالط است و بساست که مرتفی می گردد بسو  بعضی اخالط سرد می گردد زیرا که غشی منفنی حرارت و م

دماغ باوجود فساد و برد آن پس مزاج دماغ بارد می شود و از جهت همین خوف اطبا امر به حفظ مزاج دماغ و اصال  اخالط و 

ه سبب حرارت و اشتعال او تغایه با وفق واصلح اغایه نموده اند و اگر قائلی گوید که غشی بچه طور افنا  حرارت کند بگویند ک

در بعض اوقات ریاضت می باشد و سبب فنا  او نیز ریاضت بود چون بر مقدار خود زیاده گردد همچنین سربب غشری حررارت    

است که در قلب به سبب گرسنگی مشتعل می شود سبب فنا  حرارت کثرت جو  است پس امر به اشرتعال آن نماینرد چرون    

این است که طبیب بگوید که حرارت نشف رطوبت می نمبغی د چون کثیر بود و کالم طبیعی در قلیل باشد و امر نعنا  آن کنن

کند پس از طبیعت اشتیاق به سو  غاا و شراب ظاهر می شود و چون حرارت کثرت می پایرد همه رطوبت را فانی می گرداند 

ه آن نی گردد مثل آتش که چون ماده را که استحالو چون ماده   که اشتعال بدان نماید و احاله   آن بسو  خود کند نیابد فا

 .ی می شودبخود می نماید نمی یابد منطف

 عطش مفرط

ست و از شهوت آب که آن عطش است گاهی معتدل باشند و ر واحد از شهوت طعام که آن جو  یعنی تشنگی بسیار بدان که ه
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افراط و تفریط تجاوز کنند باید که منجمله   امور خارج از این از امور طبیعی واجب در حالت صحت باشند و چون از اعتدال به 

طبیعت باشند و تدارک آنها کرده شود تا بسو  اعتدال رجو  کنند لیکن افراط در شهوت طعام تا وقتی که بره آن سروء هضرم    

وانند و کالم تفریط نگردد نزد جمهور محمود و مطلوب باشد و ازین جهت آنرا از اشیا  خارج از امر طبیعی نشمرند و مرض نخ

در شهوت آب را چه انسان را اگر عطش کم باشد آنرا مریض نگویند و معالجه   او طلب نکنند به خالف هرر دو قسرم دیگرر    

اعنی تفریط در شهوت غاا و افراط در شهوت آب که آن هر دو را از امراض شمرند و معالجه   آنها طلرب نماینرد و ایرن فری     

 سروءمزاج است زیرا که البد با افرراط عطرش    سوءمزاجشهوت نیست بلکه به سبب داللت بر آن از الحقیقت به سبب ذات این 

غایت اندک یا باطل باشد و شخصی را دیدم که از چهارده سال آب نخورده ا که آن جو  بباشد و کالم با تفریط در شهوت غا

اگر در بدن رطوبت کثیر باشرد و حررارت تراویب آن     بود و این دلیل برودت مزاج است و گاهی بر حرارت مزاج نیز داللت کند

نماید و طبیعت آنرا بجا  آب صرف کند بالجمله عطش دو قسم است صادق و کاذب عطش صادق آن است کره طلرب آب از   

احتیاج اعضا و عوض رطوبت باشد و کاذب آن که طبیعت طلب آب برا  زوائیدن خلط غلیظ به معاونت رطوبت نماید و به قول 

نی صادق آن است که برا  تنفیا غاا از منافا تنگ بود و داعی بسو  آن حرارت معده و جگر باشد و سکون او زیراده بره   گیال

شرب آب بارد و کم به استنشاق هوا  سرد بود و کاذب آنکه برا  امر تنفیا غاا نبود و داعی بسو  آن حررارت رو  و قلرب و   

کثررت عطرش بره     اسباببه استنشاق هوا  بار دو رطب و کمتر به شرب آب بود ریه یا یبوست آن ها باشد و سکون او بیشتر 

همه تن یاسریب خرارجی    سوءمزاجعضو  باشد یا  سوءمزاجقول جرجانی سه نو  است چنانچه گوید که سبب تشنگی غالب یا 

و اسباب خارجی چهار نو   آن تشنگی آرد مر  است و معده و معا  صائم و جگر و گرده و ریه سوءمزاجاتفاق افتد و اعضا که 

است یکی آنکه طعام غلیظ و شور خورده باشد چون گوشت نمکسود و ماهی شور دوم آب دریا یا آب شوربا دوا  حار معطرش  

خورده باشد سوم طعام که بالفعل یا بالقوه گرم باشد یا شراب کهنه قو  خورده باشد و آن تشنگی که ازیرن نرو  باشرد بیشرتر     

تا هالک نشود چهارم آنکه سیر در هوا  گرم و مقاوم در آن اتفراق  چ دوا ساکن نشود بلکه آب می باید داد هالک کند و به هی

دیگر اعضرا افترد    سوءمزاجهمه تن باشد که در تپ صفراو  و محرقه افتد و آنچه از  سوءمزاجافتاده باشد اما آن تشنگی که از 

د یا گرم یا مرکب از گرم و خشم یا بلغمی شور متعفن باشد یا ماده   خشم باش سوءمزاجچنان باشد که در اندام ها  ماکور 

معرده   سروءمزاج گرم باشد در دبرل  ماکور سوا  آنکه از مسیر در هوا   خارجی گرم صفراو  یا ورم حار و شیخ الرئیس اسباب

ی آنکه به مشارکت معده رج فرموده و مولف اسباب عطش را به نظر تسهیل و فرط تفصیل منقم به شش قسم ساخته یعنی یکد

افتد و آن یا به سبب حرارت مزاج معده و خصوصاً فم آن باشد و گاهی این حرارت در التهاب حمیات عارض شود حتی که بطن 

ایشان همیشه آب بنوشند و سیراب نشوند تا آنکه عنقریب از آن هالک گردند و گاهی این حرارت از شرب شراب قرو  کهنره   
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انسان از شرب شراب کهنه به التهاب و کرب و عطرش   القوه مثل حلتیت و ثوم عارض شود یار بالفعل یا ببسیار و طعام حار بس

شرد و   ود گاهی عطش چندان زیاده کنرد کره آن  بمیرد و گاهی این حرارت از شرب آب ها  شور عارض شود و آب دریا  ش

ء مالح که طبیعت ل عطش و آرد مثل شیسالت و غسگاهی به سبب ادویه و اغایه   معطشه بود که به طلب نسل یا به طلب ا

بهر غسل او به عسال خواهش نماید و مثل لزج طبیعت او به قطع واسانت بخواهد حتی که نافا شود ملتفق نگردد و گاهی شی 

ج یبس مرزا  هی شور این همه اوصاف مجتمع اند ء غلیظ تشنگی آرد بنابر توجه حرارت بسو  آن جهت تلطیف و تقطیع در ما

معده بود و گاهی به سبب خلط مالح غلیظ مثل بلغم شور یا خلط شدید الیبس چون بلغم حصی و سودا  احتراقی در معده یا به 

سبب بلغم حلویا صفرا  تلخ و کامی به سبب جوش رطوبات عارض می شود و یا به سبب حرارت و یبوست معده بود که هر دو 

آنکه به مشارکت گرده باشد  دوم لب آب پدید آید و این سخت ترین انوا  عطش استمعاالً حق گردد و برا  تبرید و ترطیب ط

آنکه بره   سوم در ذیابیطس افتد که آن جاب مائیت نماید از جگر زیاده از آنچه باید و همچنان بسو  مثانه دفع سازد مثل آنکه

و میان نفوذ او در بدن حائرل گرردد پرس عطرش     مشارکت ماساریقا افتد که در آن سده میان معده و کبد واقع شود و میان آب 

برود  آنکه به مشرارکت جگر چهارم بسیار بنوشد و این مثل آن است که در استسقا و قولنج عارض شود  تسکین نیابد اگرچه آب

و طعرام بسرو  جگرر     برآب چون گرم گردد یا درم یا سده مضغط مجار  افتد یا برودت او شدت کند پس به سبب ضرعف جاذ 

آنکه به مشارکت سینه و ریه و قلب و  پنجمد و جهت نرسیدن غاا و آب به اعضا تسخین آن و اشتیاق آب رو نماید منجاب نشو

غیره اعضا افتد چون ریه گرم گردد و قلب نیز چون گرم شود و معا  صائم ایضاً و مر  و غلصمه و قریرب بردان چرون در آن    

ردد و گاهی به سبب امراض دماغ از سرسام حار و مانیا و قطرب بود رطوبات خشم شود و نقصان پایرد و یا چون سخت گرم گ

و شدیدترین عطش حادث به سبب این اعضا و مشارکت آنها آن است کم هیجان کند از فم معده پس آنکه از مر  پس آن که 

 بودرکت معا  صائم از مر  پس آنکه از قعر معده پس آنکه به مشارکت ریه باشد پس آنکه به مشارکت جگر پس آنکه به مشا

آنکه به مشارکت همه بدن باشد چنانچه در حمیات و بحران و در آخر دق و سیل بود و مثل آنکه از گزیدن افاعی معطشه  ششم

عارض شود که چون او بگزد گزیده   او مدام آب بنوشد و سیراب نگردد تا آنکه بمیرد و کالم از شرب شراب که در آن افعی 

دیگر و چنانچه از تناول لحم افعی یا فرفیون یا از خوردن برف و چنانچره عرارض شرود و بعرد اسرتفراغ بره       مرده باشد یا طعام 

مسهالت و هیضه و ذرب مفرط به سبب تحلیل رطوبات اصلیه و حدوث جفاف و شارب دوا  مسهل را در اکثر ام نزد عمرل و  

داللت می کند بر آنکه دوا هنوز در عمرل اسرت و گراهی    واکدو عمل با عطش باشد عارض می شود و فقدان او در اکثر اوقات 

عارض می شود که تا خر کند یا تقدم نماید از وقت خود و تجمل عمل دوا عمل او سرعت کند و تقدیم آن یا به سبب حررارت  

باشرد و  دوا یا حرارت معده و پس او باشد و به سبب اضداد این تاخر کند و ازینجهت عطش در کسی که حار معرده و یرا برس    
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دوا  حار بنوشد داللت نمی کند بر آنکه دوا عمل خود کرده و کسی که ضد او باشد داللت می کند بر آنکه این هنگرام عمرل   

کرده و ایضاً شیخ می فرماید که از آنچه هیجان عطش کند کثرت کالم است و ریاضت و تعب و خواب بر اغایه   حارد چون 

طش نماید و چون در امراض حاده عطش شدید و پس شردید جمرع شرود از رو  تررین     بر اغایه و حار نباشد خواب تسکین ع

اسباب عطش باید که اوال این امر دریافت نمایند که به صاحب عطش باوجود تشرنگی مرضری    طریق تشخیصعالمات است 

حار ریه و قلب و معراد   زاجسوءمحار یا بارد مفرط ساذج جگر و  سوءمزاجحار یا یابس ساذج و ماد  معده و  سوءمزاجدیگر مثل 

مر  و غلصمه   دیابیطس و سده   ماساریقا و استسقا و قولنج یا درم جگر یا سده   آن یا امراض حار دماغی چو سرسام و 

مرض بود واال حال تقدم تناول اشیاء بپرسند اگرر  جز آن هست یا نه اگر باشد سببش همان یا تپ و بیضه و ذرب ورق و سل و 

ت و ثوم یا فرنیون یا گوشت افعی یا برف یا آب شور یا ا بالقوه یا چیزها  گرم مثل حلتیشراب یا طعام حار بالفعل یاقرار خوردن 

شی مالح مثل ماهی شور و گوشت نمم و یا چیز  لزج مثل ماهی تازه و هرسیه و کله   پا سحر به ادویه   مسرهل نمایرد   

ات و سوءمزاجکه عالمات هریم از  بدانندبودن او سبب عطش ظاهر است و سببش تناول همان چیز باشد و تقدم لسع افعی بر 

 بآبدیگر امراض در امراض هر عضو مسطور است بدان توجه نمایند و ایضاً تسکین عطش آب بارد دلیل عطش صادق است و 

کنری   و نمری  گرم نشان عطش کاذب و عدم سکون تشنگی از نوشیدن آب و سکون آن چون صبر کند و آب ننوشرند و ترشری  

ذائقه دهن نیز دلیل عطش کاذب است و تسکین او نبینیم بارد زیاده از آب سرد و انتفرا  او از بیردار  و ازدیراد او از خرواب و     

کثرت تسکین آن به مضمضه   آب اندک اندک از شرب او بسیار و سائر عالمات ریه و قلب بر مشارکت آالت تنفس مثل ریه 

عکس این دال بر مشارکت آالت غاا مثل معده و جگر و غیر آن باشد و ایضاً لین طبیعت و احساس و قلب و داللت می کند و ب

یل سده است و با عطش مفرط لزوم کثرت بول دلیل زیراد  راست شکم و کثرت براز و هزال مفرط و قحل جلد دل ثقل در جانب

 .صائم بودمعا   سوءمزاجذیابیطس و ظهور حرقت و نخس زیر ناف و قبض طبیعت نشان 

 عالج کلی عطش

همه اسباب او را معالجه به ضد نمایند و کسانی را که عطش شدید به هم رسد چون آب یابند نشاید که به یم بار آب سررد و  

بسیار خورند لیکن مضمضه و غرغره کنند و جرعه جرعه بنوشند تا ساکن شود زیرا که حرارت غریز  از تشنگی ضعیف شده و 

دو  ی حرارت را بمیراند و کسانی که در روزه از تشنگی اذیت یابند آب باقال و آب نخود نباید خود هر آنکه هرآب سرد بسیار باق

ترا آب را برا   زیت استعمال کنند و چون عطش شدت کند تپ نباشد انردک جرالب آب بیامیزنرد    معطش اند و عوض او سرکه ب

باریم بسایند و در سرکه حل کرده بنوشند تا یرم مراه آب    اریس گفته که اگر قلب غراب خشم کردهقاصی بدن برساند مهر

نخورند و تشنگی ظاهر نشود و نهادن یاقوت سرخ در دهن به قول ارسطاطالیس بالخاصیه مسکن تشنگی است و کراا نهرادن   
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سپستان و صدف و نقره لجملی در دهن و خوردن آن مفید و طعام چرب رطب از مسکنات عطش اسرت و اسرتعمال سررکه در    

طعام یا آب آمیخته تسکین عطش نماید و مجرا یم در آب انداخته آن آب را نوشانیدن مسکن عطش و خوردن آب در ظررف  

 .نقره تسکین تشنگی کند و پوست خارج لین پسته خوردن در تسکین عطش مجرب سوید  است

 عالج عطش از حرارت اعضا

ول شیره   تخم خرفه شیره   مغز تخم کدو شیرین و سکنجبین اگر به سبب حرارت معده و غیره اعضا  غاا باشد لعاب اسپغ

بدهند و شربت انار و آب انارین و کالم شیره   تخم خیار و ماءالقر  و ماءالخیار به سکنجبین و آب تربز به شرکر بره غایرت    

نیلوفر و لعاب خطمی بره  نافع و نقوعات حامضه نیز درین باب نافع است و آب بر برف سرد کرده و استعمال بزرقطونا به شربت 

قرص طباشیر یا صرف طباشیر و یا شربت لیمون مع شربت نیلوفر و عرق نیلوفر که در آن شیره   تخم خرفه سه درم و لعراب  

و به قول مسیحی شرب سرکنجبین و آب فروا کره     دهندبهدانه چهار درم برآورده باشند و شرب گالب سرد کرده عوض آب سو

ب انار و آب آلو و آب تمرهند  به جالب و ربوب آن ها نیز مفید و اگر تخم کاهو مغرز تخریم خیرار    مثل آب غوره و آب به و آ

تخم با درنگ مغز تخم کدو هریم پنج درم تخم خرفه ده درم کتیرا هفت درم سائیده به لعاب اسپغول یا ماءالخیار یرا سرفید    

شد بنشاند و ایضاً مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخرم خرفره   بیضه حبها ساخته در دهن دارند تشنگی را که از حرارت معده با

گویرد   صاحب کاملسه درم تخم کاهو زرشم هر واحد دو درم حبها ساخته استعمال نمایند  السوس ربکتیرا هر واحد پنج درم 

  تخرم خرفره و   سرد بدهند و یا آب انار میخوش به شیره  بآبحار مفرد باشد سکنجبین ساده  سوءمزاجکسی را که عطش از 

رب غوره یا رب سیب میخوش و رب ریباس یا رب آلو به ماءالقر  یا عصاره   خرفه دهند و این قرص صبح و شام اسرتعمال  

نمایند مغز تخم کدو مغز تخم خیار مغز تخم بادرنگ تخم خرفه هر واحد چهار درم صمغ عربی کتیرا نشاسرته طباشریر صرندل    

درم تا نیم درم به قدر حاجت همه را سائیده به لعاب اسپغول سرشته قررص سرازند شرربت از    سفید هریم دو درم کافور از ربع 

حاو  صغیر و ترویج گویند که اگرر بره سربب    مصنف سرد آمیخته بدهند  بآبدرم تا مثقال و با یم اوقیه از اشربه   ماکوره 

سنی هر واحد ده درم و یا آب انار تررش یرا   شدت حرارت معده یا یبوست آن باشد هر صبح سکنجبین ساده و گالب و عرق کا

میخوش هر واحد سه اوقیه با شکر سفید ده درم و یا آب حصرم و یا شربت آن و یا شربت ریباس هرکدام کره حاضرر باشرد ده    

درم و یا شیره   تخم خرفه سه اوقیه مع شکر سفید ده درم و یا آب تربز سه اوقیه و یا تمرهند  و شکر سرفید هرر واحرد ده    

درمن در آب سرد حل کرده بنوشند و کاا شربت انار ترش و میخوش یا شربت غوره به شیره   تخرم خرفره و غراا مرزوره       

حصرم یا تمرهند  یا زرشم به مغز بادام و شکر و جراده کدو و خیار بر فم معده نهند و ایرن قررص بررا  عطرش حرادث از      

خم خیار مغز تخم کدو هر واحد سه درم صمغ عربی نشاسته کتیرا هرر  حرارت معده و قلب نافع است صندل سفید و سرخ مغز ت
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واحد نیم درم تخم خرفه پنج درم طباشیر دو درم کوفته بیخته به لعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سایه خشم کرده یم 

مفرد باشد سرکنجبین   طار سوءمزاجگوید که اگر عطش حادث از  مولف مغنیمثقال به سکنجبین یا شیره   تخم خرفه بدهند 

شکر  و آب انار چاشنی دارو آب سیب ترش و آب آلو بخارا و آب تمرهند  و شیره   تخم خرفه و شریره   تخرم خیرار بره     

شربت غوره و آب زرشم به سکنجبین سفرجلی یا رب سفرجل بنوشانند و شرب ماءالقر  به سکنجبین و اکل امرود و سریب و  

ایالقری و  سرد و تبرید معده به سماق و گالب و غاا لحوم جد  به سرکه و آب حصرم نرافع  نهادن دست ها و پا  ها در آب 

می نویسند که آنچه از حرارت معده و سائر اعضا باشد سکنجبین و آب آنار و آب فوا که ترش و آب سرد دهنرد و بعرد    جرجانی

تب که در قول مسیحی گاشت نیز مسکن تشرنگی  شرب این اشر به خواب نمایند تا برودت و رطوبت آنها به قعر بدن برسد و 

است و این عرق تشنگی بنشاند بگیرند خرپزه   هند  و کدو تازه و مغز خیار و خیار با درنگ و همه را مثل گالب مقطر کنند 

اشریر  و گالب باد  بیامیزند و اندک کافور در آن حل کنند و به وزن همه آب غوره یا آب ترنج یرا آب تمرهنرد  آمیزنرد و طب   

انداخته بجا  آب بدهند و اگر شراب خوار باشد عوض آب غوره و دیگر آب ها شراب سفید رقیق با نان خشم چکانیده بره آن  

آب کدو و آب خرپزه   هند  بیامیزند و سرد کرده بجا  آب دهند و بدانند که شراب ممرزوج بره مرزاج ترام ترطیرب کنرد و       

آورد لیکن اگر تپ باشد شراب نشاید داد و اگر جالب حام با شراب بیامیزند و سرد  دارد و تشنگی بنشاند و خواب مضرت آب باز

کنند ترطیب و تسکین عطش نماید و اگر تشنگی به سبب مکث در هوا  گرم یا قرب آتش و آفتاب باشد دست و پا  او را در 

 تمرهند  در دهان داشتن تشنگی بنشاند آب سرد نهند و روغن گل سرد کرده بر سر او نهند یا بریزند و قدیدمشمش و برف و

می نویسد که از مسکنات عطش روغن گل بر آب بارد و بر شیره   تخم خرفه انداخته نوشیدن است و تضمید صدر به  گیالنی

ه جو بیامیزند و بر برف سرد کرده و پارچه   کتان بدان آلود بآبمبردات بگیرند تخم خرفه و در آب حصرم شیره   او برآرند و 

بر معده نهند چون گرم گردد تبدیل آن نمایند تا آنکه برودت محسوس گردد و عطش ساکن شود و تبرید معده به گالب نمایند 

و نهادن پاها در آب سرد مسکن تشنگی است اگر تابستان باشد و کتیرا نیم جزو در سفید  بیضه حل کرده و مغرز تخرم خیرار    

ند و در دهان نگاه دارند و این شربت مسکن عطش از حررارت اسرت سرماق یرم     سوده آمیخته جها ساخته در سایه خشم کن

آید و غاا  بقواماوقیه در یم رطل به گالب به شب خیسانیده صاف کنند و آب امر دو رطل و نبات نیم طل آمیخته بجوشانند تا 

ر دهن گیرند و خرپزه تسرکین عطرش   اسفاناخیه و قرعیه با لحوم بچه   مرغ و جد  و ماهی خرد دهند و آلو بخارا و سماق د

گوید که آنچره از حررارت معرده باشرد عالجرش       انطاکیکند مگر کسی که محرور بسیار باشد یا خرپزه به غایت شیرین باشد 

سرد و مصابرت بر عطش است و اگر ساکن نشود آب به سرکه آمیزند و شیر تازه و ماءالقر  و ماءالشعیر  بآبشوئیدن دست و پا 

گویند که آشامیدن عصاره   به ترش و سیب ترش و خواب بر آن بهترین معین است به  بعضیو تمرهند  بنوشند  و آب خرفه
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ترطیب اعماق بدن است و خوبانی که اندکی ترشی داشته باشد در دهن داشتن و آب او فرو بردن تسکین طبع نماید و در غنا و 

بنوشانند و اگر از آن تسکین نیابد قرص کافور دهند و آن خون عطش منا است که چون تشنگی افراط کند آب سیب و دوغ گاو 

در سفر باشد تخم خرفه به سرکه یا سکنجبین بخورند و تخم خرفه کوفته سه بار در دوغ تسقیه نموده اندک از آن خوردن دافع 

هر واحرد یرم جرزو     عطش تا ایام است این قرص مطفی حرارت و عطش و حمیات محرقه است مغز تخم خیار مغز تخم کدو

ربع جزو در آب خرفه با لعاب بزر قطونا قرص سراخته در دهرن یکری بعرد      السوس ربتخم کاهو تخم خرفه هر واحد نیم جزو 

دیگر  نهند و شیره   خرفه با سکنجبین ساده یا لعاب اسپغول به شربت نیلوفر بنوشند و پست جو بم سرد و شرکر آمیختره   

یمون و همچنین افشره   آن دفع عطش می کند و پست کنار دشتی قاطع عطش و نافع نوشیدن قاطع عطش است و شربت ل

آمیخته بدهند و برا  منع قی به شربت انار میخوش سرشته بلیسانند و ایضاً برا  عطش مفرط شریره     بآبقی و تهو  است 

و گالب شیره  بآبکنند و عندالحاجت  دوغ ترش مکرر بدر بآبتخم خرفه در آب دوغ ترش برآورده بنوشند و اگر تخم خرفه را 

برآورده بدهند مانع عطش و قی است و شیره   تخم نیلوفر شیره   مغز تخم چون در آب برآورده نبات آمیخته نوشانیدن برا  

خوردن آمله و کاا کدو و ضماد آن بر معده و نوشیدن پنج درم عصاره وحی العالم کاا بررگ خرفره و    ایضاًعطش اطفال نافع و 

و ضماد  الثعلب عنباکل خام و پخته آن و کاا صمغ خطمی و شرب آب نارنج و کااگل کرم و کاا نقو  زرشم و کاا عصاره   

آن و کاا آب لیمو و ترنج و ترنجبین و نقو  مشمش و کاا شیر تازه خوردن سفرجل و اسپغول مسلم و آلوبخارا و بقله   یمانی 

و حماض و قراصیا و غبیر اوسویق قر  و زرد آلو هر واحد مسکن عطش حارست و به  و انار ترش و کاهو االس حبو ریباس و 

درخت پیپل سوخته در آب اندازند وقتی که در آن ته نشین گردد آب صاف او بنوشند که نافع عطرش و   قول صبا  هند پوست

ظرف آب اندازنرد و همران آب بره    مانع قی است و برا  عطش اطفال که در گرما عارض می شود مغز کنول اگه نیمکوفته در 

طفل دهند و سبز  که در میان دانه   آن می باشد در آب سائیده به طفل دهند و برگ نیم در گل پندول آمیزند و غلوله بندند 

پس در آتش انداخته در آب سرد نمایند و آن آب را سرد نموده بنوشانند که مسکن عطش مفرط است و اگر پاچکدشتی سوخته 

ن در آوند کاسنی انداخته آب تازه بسیار بر آن ریخته آمیزند پس آن ظرف را بر ناف تشنه نگاه دارنرد بررا  تشرنگی    خاکستر آ

مفرط که آن را هند  تونس گویند و گرمی و سوختگی نفع بخشد و آمله و کااکات سفید درم دهن داشتن مسکن عطش است 

گاارند مجرب است و اگر نان شبینه به آتش سوخته در آب اندازند و  و همچنین گولی سیسه و اگر پنبه   غیر مندوف در دهان

مفرط  عطششسته برنج سائهی مسکن  بآبآب صاف آن بنوشانند مسکن عطش و مفید تهو  است و بنسلوچن و ملهبی سوده 

سرت و اگرر   است و تجر  گالب و لعاب اسپغول شیره   خیارین و نقو  تمرهند  همه نافع به قول صاحب تکمه   هنرد  ا 

عطش به سبب حرارت اعضا  تنفس مثل قلب و ریه باشد خمیره   صندل همراه شیره   تخم خرفه در گالب و عرق بیرد و  
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عرق صندل و عرق کاسنی و آب سرد برآورده شربت نیلوفر داخل کرده بدهند و ردائح بارده مثل خیار و بادرنگ صندل و نیلوفر 

و برگ خرفه در گالب سائیده بر سینه و دل ضماد کننرد و نوشریدن شرربت صرندل و      فورکاو گالب و خالف ببویند و صندل 

به گرالب و قریرب آب و بررف و در براد      وللسرد و هوا  بارد و زیر بادکش مب نیلوفر و عرق کاسنی و بید نیز مفید و در جا 

حرار از   سروءمزاج نه گاارند و باقی عالج شمال نشینند و سر مکشوف دارند و هوا  بارد استنشاق نمایند و قیروضی مبرد بر سی

امراض ریه و قلب استنباط نمایند و هرچه باال مسطور شد نیز مفید شناسند و در شفاء عاجل است کره عرالج عطرش کرائن از     

حرارت قلب سکون در ساکن بارده   رطبه طیب الهوا و کثرت شم بنفشه یا کافور یا صندل و تضمید صدر به آنها در آب مبر و 

لخ است و در حاو  صغیر و ترویج است که هر صبح شربت سیب یا ترنج یرا لیمرو یرا صرندل مبررد بیررون بنوشرانند و غراا         ت

ضرماد کننرد و    ماءالشعیر به روغن گل بدهند و بر سینه جراده   کدر و خیار نهند و برا آب بیردمع گرالب و صرندل برر سرینه      

ورات ریباسیه و زرشکیه و حصرمیه و رمانیه به مغز بادام غاا سازند و به قول ز برف سرد کرده دهند و به مزماءالنجبار و آب ترب

جرجانی و ایالقی هوا  خانه سرد کنند و نزد اوریا جین بارده   خوشبو و فواکه بارد نهند و اشیا  مسطوره ببویند و دوغ گاو با 

 .مسم بارد نیز نافع استلماءالقر  اقرص کافور دهند و بوئیدن خیار با درنگ سرد کرده سود دارد و گویند که 

 س آنیبج عطش از یبوست اعضا وحرارت و عال

یرا   سوءمزاججائی که آثار یبوست دریابند به ترطیب کوشند و روغن بادام انفع المرطبات است و هرچه در عالج امراض معده از 

وره   سابق ضم نمایند و باقی عالج از عالج بس گاشت بعمل آرند و اگر حرارت نیز با یبوست یار بود ادویه   مبرده   ماک

بس اخا کنند و آنجا که آثار ماده   صفراو  دریابند عالجش به عالج امراض معرده صرفراو    یا حار سوءمزاجامراض معده از 

ن نمایند و بعد قی و اسهال استکثا را شربه و اغایه   مبرده   ماکوره کنند و شرب رب فروا کره و نقرو  تمرهنرد  و خرورد     

سماق مسکن عطش صفراو  است و صاحب کامل و مسیحی گویند که اگر عطش از یبس مفرد باشد آب سرد شیرین بنوشند 

و ماءالشعیر و ماءالقر  و لعاب بزر قطونا و لعاب بهدانه و ماءالخیار و کاا سویق جو به شکر هر واحد مبرد به برف بیاشامند و اگر 

اءالقر  و آب تربز و به قرص و رومع بعضی ازین ابها جمع نمایند و مغز تخرم کردو و مغرز    از حرارت و یبس باشد این اشیا به م

و کتیرا هریم سه درم تخم خرپزه و مغز تخم خیار و مغز تخم بادرنگ و مغز بهدانه و تخم خرفه هر واحد پنج درم ضمغ بادام 

ا سرشته حب ها  بزرگ مفرطح سازند و زیر زبان نگاه درم طباشیر دو درم همه را باریم سائیده به لعاب بزرقطونیک السوس رب

غوره و آب ترنج و آب سیب ترش و سرکه و بوارد معمول به این آب ها مفتوق به برف  بآبدارند و غاا به چوزه   مرغ معمول 

یربس مفررط   سازند و تضمید معده به خرقه کتان مبلول در قیروطی مبرد نمایند و به قول صاحب مغنی در عطش که حادث از 

انار یا آب سماق دهند و به قرول   بآببود عالجش به شرب ماءالشعیر مبرد به روغن بادام واکل کاهو نمایند و غاا بچه   مرغ 
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انار شیرین آمیخته و کتیرا سوده بر آب شیرنی انداخته با روغن بنفشه سرود دارد و آنچره از    بآبجرجانی لعاب بهدانه و اسپغول 

باشد اول فصد باسلیق نمایند و تلیین طبیعت به مطبوخ هلیله یا ماءالجبن معمول به مغز قرطم با سه درم معا  صائم  سوءمزاج

هلیله   زرد دو دانگ نمم هند  و ده درم شکر و یم دانگ سقمونیا تنقیه نمایند و بعد استفراغ دوغ تا دو هفته بدهند و هر 

گویرد عطرش کره از     طبر قشر و اسفاناخ و کدو و روغن بادام سازند شب لعاب اسپغول بنوشانند و غاا از کشم جو و ماش م

یبس حادث در کبد یا در معده یا در ریه یا سائر آالت تنفس مع حرارت باشد و این عطش از صرف عدم رطوبرت نیسرت بلکره    

و استفراغ به سهل یا حرارت نیز بود و شدیدترین انوا  عطش و صعب ترین آن در عالج است و بیشتر اطبا درین غلط می کنند 

فصد یا هر دو می کنند و مریض را در ذبول و سل و سرسام حاربله   رطوبت که آن اشد انوا  سرسام است می اندازند و واجب 

این است که استفراغ این علیل در ابتدا  مرض و اول معالجه   آن کنند بلکه ابتدا نمایند بر تطیب کبد او به اغایه   مرطبه 

د  شیرخوار و بچه   مرغ نورطب و خورانیدن فوا که رطبه مثل سیب میخوش مائلر به حالوت و انار میخروش و  مثل لحوم ج

انرار شریرین و    برآب گرم به دفعرات   بآب سولمغامرود رطب کثیرالماء شفتالو و صلیق و آلو مبرد و هنگام شدت عطش سویق 

ظاهر شود عنایت بدانچه مصطفی بیشتر بود از آنچه مرطب  جالب خوشبو بنوشانند و چون عطش او کم گردد و دالئل رطوبت

باشد مصروف دارند و امر بادمان شرب ربوب مثل رب حصرم و سیب و به و ریباس و با گل حصرمیات مبرده و جماز و جعفر  

کنند و هرگاه امتال نمایند و اگر وقت زمان برودتی باشد و او آن است که هنوز خوب پخته شود امر به خوردن آن بسیار بر نهار 

در بدن او ظاهر شود و از هر دو نو  امتال به حسب قوت یا به حسب ادعیه   هرکدام که باشد به این مطبوخ اسرتفراغ نماینرد   

تمرهند  منقی از لیف و تخم بست و درم ترنجبین از خار صاف کرده پانزده درم آلو عناب هریم سی عردد گشرنیز سپسرتان    

ر واحد یم کف توت خشم اگر یافته شود و کف کبیر بدستور مطبوخ بپزند بعرده بره وزن یکصرد و    برگ لبالب تریا خشم ه

بیست درم صاف کرده در آن پانزده درم فلوش خیار شنبر خوب مالیده باز صاف کرده نیمگرم بنوشند و اگر گل سرخ و بنفشه و 

حتیاج این نبود و اگر عالمات خون ظراهر باشرد فصرد    تخم کشوت و تخم کاسنی اضافه نمایند جائز است و اگر قو  تر باشد ا

باسلیق نمایند بعد از آن عود به تدبیر اول نمایند تا آنکه عطش او زائل شود و کبد او به اعتدال عود کند و در بعض اوقات شراب 

عطش زائرل نشرود لرزوم     بسیار سرد کرده بنوشانند و از جما  و ریاضت البته منع کنند و اگر بآببیدالجوهر سفید رنگ ممزوج 

شرب ماءالشعیر و سکنجبین ساده نمایند و تضمید کبد او به این ضماد نمایند برگ کرم رطب برگ اسپغول برگ بارتنگ صندل 

سفید و سرخ همه را به کوبند تا مثل مرهم گردد و بر آن آب سیب میخوش و آب آس چکانیده و بر خرقه   کتان مالیده بنهند 

زن در بعض اوقات امر نمایند و بعد خروج از آن تدبین به روغن بنفشه  بآبد بلکه در بعض وقت قبل از غاا و و دائم ضماد نکنن

کنند و این حسب هر ساعت زیر زبان دارند تخم خرفه و نشاسته و صمغ فارسی و کتیرا و بهدانه و طباشیر و عصاره   زرشم 
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ها  مفرطح مثل ترمس سازند و دائم زیر زبان دارنرد و  عاب بزر قطونا حبز و آمیخته به لمساو  سائیده و مثل ربع آن شکر طبر

بساست که این حب از شرب و واغنی می کند و آن مجرب و نافع است و ابوماهر درین تخم خیار مثل جمیع اجزا زیاده نموده و 

ر مر  بیشتر از اسائر اعضا باشد امر به به مضع تناول کنانیده باالیش آب تربز نوشانیده و اثر محمود کرده و اگر حرات و یبس و

تناول این سفوف نمایند تخم خرفه مغز تخم خیار هر واحد ده درم مغز تخم بادرنگ سه پرنج درم صرمغ فارسری دو درم تخرم     

 کاهو پانزده درم کوفته بیخته و مثل جمیع این اجزا زرشم منقی آمیخته هر روز پنج درم به لعاب بزر قطونا بست درم و جالب

بست درم بدهند و امر به تود  و نوم نمایند و کسی را که حرارت در مر  باشرد و عطرش از آن برود چیرز  بهترر از خرواب و       

او بیشتر از سائر اعضا  ماکوره باشد بر سینه   او این ضماد نمایند حری   و کسی را که حرارت و یبوست در ریهسکون نیست 

رگ بزر قطونا برگ بارتنگ هر واحد باقه کبیره همه را کوفته اند انردکی از صرندلین و   کبیره ب العالم عصی الراعی هر واحد باقه

قدر  از اسپغول آمیخته بزنند تا مختلط گردد و ناشتا بر سینه ضماد کنند و در مهب شمال مقام سازند بهر آنکه اشتیاق هروا   

در جلد او ظاهر تر باشد و بهرر آن براوجود آنکره از     بارد از برا  آن نافع تر از شرب آب سرد است و کسی که حرارت و یبوست

ادویه ماکور شد صالح تر از اسنتقا  در آب نیمگرم و آب سرد نیست سوا  آنکه اگر در آب نیمگرم در آیند بعرد آن بره روغرن    

ماکور باشد نرافع   بنفشه بمالند تا رطوبت مکتبسه بر آن باقی ماند و کسی که حرارت و یبوست در معده او اکثر از سائر اعضا 

ترین اشیا برا  او تضمید معده است به ضماد  که بهر صدر ماکور شد و آشامیدن ماءالشعیر که در آن طلرع و جفرر  پختره    

باشند و خورانیدن اغایه   بارد بالفعل و بالقوه و هرگاه حرارت و یبوست در کبد او ظاهرتر از سائر اعضا باشد صالح ترین اشریا  

انار و چون حررارت و یبوسرت دریرن     بآبآب انار میخوش به طباشیر و تخم خرفه است و آشامیدن ماءالشعیر  برا  او نوشیدن

او گفته عطش شرامل   ایضاً اعضا  ثلثه جمع شود میان همه تدابیر ماکور جمع نمایند و عالج همان باشد که پیشتر ذکر یافت

آالت تنفس باشد این علت بسیار غریب است و اکثر کسی را عارض  که از استیال  حرارت و یبوست بر مزاج کبد و ریه و سائر

شود که از امراض حاد خارج شود و قبل نقا به خوردن گوشت و نوشیدن نبیند مبادرت کند و یا کسی که بال دریا خرردل سریاه   

م شود و بعض ایرن اعضرا   بخورد و کسی که او را غم شدید و فکر و الم بهم رسد و بدان سبب قلب و صدر و دماغ و کبد او گر

گرم می گردد و بدانچه او را از امر علت خاص است و بعض او به طریق دفع فضول بسو  آن و بعض آن به مشارکت گرم می 

شود و آنچه گرم می گردد به چیز  که نبعث می شود از قلب آن دماغ و کبد است و این علت شبیه با فطریفس باشرد و فررق    

طیفس تپ است که لزوم می نماید مع سخونت این اعضا و این عطش بغیر تپ می باشد و چون تپ میان هر دو آن است که اف

مع عطش باشد آن دو علت مرکب بود و این علت مسهل المعالجه است چون در اول الحق شود و چون متمکن گردد و طرول  

سیالن کند و انسان بره سرقوط قروت و ضرعف     کند بدن ذوبان نماید و در چشم و چهره ثبور سیاه برآید که از آن زردآب سیاه 
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است و ماءالشعیر به عناب و سپستان بپزند و در آن باقره کبیرراز    بکافور هالک گردد و عالجش در ابتدا فصد و شرب ماءالشعیر

عصی الراعی اندازند بعد از آن صاف کنند و سکنجبین متخا به اصول کاسنی و کشوث و اندک کافور از طسوج ترا نریم دانرگ    

انداخته بنوشند و کافور زیاده کنند تا به سدس مثقال برسد بعد از آن قطع کنند و شیر خر مبرو به برف بنوشند و ماءالشرعیر کره   

بیاشامند باید که مبرد باشد و در تابستان به مواضع که در آن حوض و اندران برف باشد خواب نمایند وام بدلم خفیف دسرت و  

ه منع نمایند و بهترین آب ها برا  او اختیار کنند و بر قلب او این ضماد نهند آرد جو آرد خطمی پا  او کنند و از ریاضت متصب

برگ بارتنگ و آب بررگ اسرپغول و آب عصری     بآباسپغول هر واحد کف شیاف مایشاجغنه   صغیره همه را باریم سائیده و 

سر او این ضماد کنند بگیرند شیر برز و بعرد دوشریدن    الراعی و اندک سرکه   غیر حاذق حل کرده بر سینه ضماد نمایند و بر 

همان وقت آب انار فشرده اندک اندازند که شیر منجمد گردد پس تضمید راس نمایند و بر آن برگ انگرور نهراده برر بندنرد ترا      

یالن نماید بر سیالن نکند یا به چیز  خفیف بپوشند و عصابه بر هر دو جانب خرقه که بدان سر پوشیده اند واقع شود و چون س

سر او آب نیمگرم بریزند و در آب سرد فرو روند و عند خروج از حمام به ماءالشعیر مع روغن بنفشه حقنه کنند و اگر معده   او 

قو  باشد این قرص کافور ایام متواتر بخورند مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار مغز تخم کدو شیرین هر واحد ده درم تخم خرفه 

سه درم صندل سفید یم نیم درم نشاسته صمغ فارسی هر واحد سه درم کوفته بیخته بر هرر ده درم از آن دو   طباشیر هر واحد

دانگ کافور قیصور  آمیزند و به لعاب بزرقطونا سرشته به وزن یم نیم درم اقراص سازند و هر روز یم قرص برا سرکنجبین   

عروف به مجمو  ترکیب می دهند رب سیب ساده رب غوره ساده یا شربت حصرم بدهند و گاهی برا  این عطش این شراب م

رب بهی رب آلو رب ریباس همه برابر بیامیزند و ابوماهر گفته که درین شربت امرود چینی داخل کنند و بر برف سرد کرده برر  

م بدهنرد و  گرر  برآب  مغسولنهار بخورند و گاهی نان در برف سرد کرده می خورانند و اگر بدان عطش کثرت کند سویق شعیر 

سویق سی درم قبل از غسل باشد و بعد غسل آب انار میخوش بست درم بر آن ریزند و ساعتی بگاارنرد بعرده ده سررد کررده     

بنوشند و در غاا  او تأخیر نکنند و باید که غاا از مزوره لحصرمات مبرده باشد و ابوماهر ذکر کرده که اوال اعضا به تدبیر درین 

آنکه اکثر این مرض به مالیخولیا و هایان منتقل می گردد و به همین جهت تبرید دماغ واجب است و  علت مزاج دماغ است بهر

امر به جلوس در آبزن نمایند یا بد خول حمام و در آن جلوس را طول ندهند و چون خارج شوند در آب سرد در آیند و بعد خروج 

آن محفوا ماند و اگر از چهل روز تجاوز کند و عطش او ساکن نشود  از آن روغن بنفشه بمالند تا که رطوبت مستفاد از حمام بر

 .به این عالج عالج افطیفس ترکیب دهند و حفظ طبیعت او نمایند

 

 عالج عطش از شرب شراب
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یا آب شور یا تناول ثوم و بصل و طعام گرم و اشیا  شدید الحالوت و حریف و سموک مالحه باید که آب برف بخورند و شیره 

م با سکنجبین و شربت انار ترش مفید بود و ماءالشعیر و هرچه مطفی حررارت برود چرون لعراب اسرپغول و بهدانره و         زرش

ماءالقر  و ماءالخیار و آب تربز و شیره   تخم خرفه همراه آب سیب میخوش و رب آلو و رب غوره دهند و اگر ایرن ادویره برر    

  حرارت شدید دریافت گردد و اطفا از تبرید سهیل نبود فصد نمایند خصوصاً برف سرد کرده دهند نافع تر بود و اگر در خون وقو

تربز یا شیره   تخم خرفره   بآبکه سن و فصل و حادت موافقت کند و به قول صاحب حاو  صغیر و ترویج سکنجبین ده درم 

ه یا حصر میه یا زرشکیه سرازند و فروا   هرکدام که باشد اوقیه حل کرده بر برف سرد کنند و بنوشند و غاا به ماءالشعیر یا ریباسی

که میخوش و به قول تفه و دوغ بر برف سرد کرده تناول نمایند و اگر آب خیار و آب تربز هرچره حاضرر باشرد سره اوقیره بره       

گوید که شراب کهنه مورث عطش است اگر مزاج شارب او  طبر طباشیر نیم درم بخورند عطش حادث از شراب را نیز نافع بود 

طب باشد پس رطوبت را تحلیل کند و بدن را احتیاج بسو  آب برا  رطوبت متحفله افتد و اما کسی که مزاج او حرار یرا   حار ر

بس یا بارد یا بس یا بارد رطب باشد شراب درین امزجه عطش پیدا نمی کند زیرا که تسخین بارد و تعدیل رطب می کند اما در 

پیدا می کند و عالج کسی که او را عطش از شرب شراب کهنه یا صرف حرادث   مزاج حار صدا  و التهاب قبل از احداث عطش

شود دوام نوشیدن ماءالشعیر است که در آن جفر  و طلع پخته باشند سرد کرده و اطبا  اوائل درین موضو  وصف ماءالشرعیر  

لعیر مبرد و قطع شرب نبینرد  ااز مشاءصبر و نموده اند و اطبا  متأخرین در غیر این موضع آنرا استعمال می کنند و چیز  بهتر 

البته و احتقان به این حقنه نیست جو مقشر کوفته هفتاد درم عناب سپستان هر واحد کف عصی الراعی باقه بزرقطونا سری درم  

ه در صره بسته همه را مثل مطبوخ حقنه بپزند بعده به وزن هفتاد درم تا صد درم از آن گرفته در هاون اندازنرد و روغرن بنفشر   

بست درم و سفید  رقیق بیضه   پنج درم و لعاب اسپغول پنج درم داخل کرده حل نمایند تا همه یم ذات گرردد پرس از آن   

هر روز دو دفعه صبح و شام حقنه کنند و این وقتی است که شراب غیر عطش پیدا نکرده باشد و اگر کبد یا معده یا قلب را گرم 

 ده توجه به تسکین عطش نمایند و اصال  عضو این است که اگر خون گرم شده باشرد کرده باشد اول اصال  آن عضو کنند بع

باکی نیست اگر قوت و سائر قوانین فصد را واجب کند و از آن مانعی منع نکند و اما ثوم برا  مزاج حار یا بس یا بارد یرا   بفصد

اشد تسکین عطش می نماید و چون عطرش  بس مورث عطش است و در مزاج بار در طب یا حار رطب سیما که رطوبت مالح ب

پیدا کند بهترین اشیا نوشیدن ماءالشعیر است و خوردن اطعمه   بارد بالفعل و بالقوه از فوا که انار میخوش و تررش و امررود و   

پوسرت  سرد کنند و از آن امتصراص نماینرد و    بآبشفتالو و علیق هر واحد سرد کرده آلو مبرد و انگور تازه و رقیق بسیار چون 

تخم آن بیندازند و اگر خون گرم شود شربت عناب به شیره   تخم خرفه مبر و بنوشند و در عالج او به طریق ترطیب سرلوک  

در جمیع امزجه عطش پیدا می کند زیرا که حرارت و رطوبت در آن قریب از مساو  است پس بر ترطیب بدن  اما بصلنمایند و 
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او اقل از اسحان ثوم است و بر ترقیق رطوبت و تاویب آن قدرت ندارد تا جار  گردد  و بر اسخان شدید قدرت ندارد و تسخین

و بدن از آن فاسد شود و چون از آن اخالط گرم شوند عطش حادث شود و عالجش چون این عطش قو  گردد و قوت قرو   

ا رساند و اما استعمال پیاز در باشد فصدست پس تطفیه و شرب شراب معتدل به مزاج کثیر تار رطوبت و برودت آب بسو  اعض

سمائم برا  آن نیست که عطش را ساکن می کند لیکن آن دفع مضرت سموم به رطوبت غلیظ که در آن اسرت مری نمایرد و    

بعض اوائل ذکر نموده اند که این به خاصیتی است که در آن است و ابوماهر ذکر کرده که استعمال او در سمائم برا  آن است 

آب بسیار نوشیده شود و کثرت آب به رطوبت خود منع اذیت سمائم می کند و در آن خاصیت برا  دفع سموم که عطش آرد و 

ملس معلم جرالینوس اسرت و وصرف    ل در سمائم کرده اسفودس اول و اونیست و ابومحمد حرانی گفته کسی که وصف به عم

بحر تشنه شود تشنگی او یا به حسب مزاج اعضا  طبر  گفته کسی که در رکوب  ایضاًبصل به سرکه کرده نه بصل مطلق را 

او و آالت تنفس باشد و یا به حسب استقبال او ریا  را پس کسی که در بحر مستقبل به جنوب سوار شرود و عطرش کنرد برر     

زاج گرمی مزاج ریه به اضطرار داللت نماید به داللت اولی و بر گرمی مزاج معده   او به گرمی اصلی یا عارضی و بر گرمی مر 

کبد او در مزاج اصلی و حادث و عالجش فصد است و لزوم ماءالشعیر که در آن عناب و جفر  پخته باشند بره انردک کرافور و    

سکنجبین ساده و تضمید صدر او به خرقه   مبرد به برف و اقتصار از طعمه بر بارد بالقوه و بالفعل مثل حصرمیات به چوزه   

گرم به دفعات همراه جالب و برف و امثال آن از تدبیر و آنچره شرم او دائرم     بآب غسولممرغ رطب مبرد و آشامیدن پست جو 

واجب بود عصی الراعی و گل سرخ و بنفشه است و سرکه که اندک کافور در آن گداخته باشند و از آنچه قطع این عطرش مری   

ر  از میخوش برآرند و درین آب ها قدو به این ضمادست آب برگ اسپغول و برگ بارتنگ و آب سیب اکنید تضمید کبد و صدر

ا و اندکی سرکه و چیز  از کافور حل کنند و در آن خرقه   کتان آلوده بر سینه و جگر نهند و صندل سفید و اندک شیاف مایش

 تمام عالج او این است که حقنه به ماءالشعیر و لعاب بزرقطونا و سفیده   بیضه   رقیق با هم آمیخته سررد کررده اسرت و در   

مکان او آب بپاشند و بادکشن بجنبانند و حوالی او خالف و گل سرخ و بنفشه حماز بلح و نیلروفر و شاهسرفرم در آب سررد ترر     

کرده فرش کنند این همه وقتی است که حال متسع باشد و چون حال از استعمال این تدبیر ضیق باشد ماءالشعیر بیاشامند و امر 

ها بر بینی و استنشاق ریح آن برودت نمایند و تضمید کبد و صردرا و بره خرقره   مبررد و     به فرو رفتن در آب سرد و نهادن آن

اقتصار بر نان شرود در آب سرد کنند و اما کسی که سفر و ربحر مستقبل به شمال کند و تشنه گردد پس این عطش داللت بر 

یر می گردد عطش به استنشاق هوا  شمال زائرل  حرارت و یبس جمیع بدن او نماید و اگر ریه   او گرم می شد و مزاج او متغ

می شد چنانچه بقراط و جالینوس گفته کسی که ریه   او گرم شود و او را از آن عطش به هم رسد استنشاق هوا  بارد موافق 

 تر در تسکین عطش از شرب آب سرد است و عالجش لزوم شرب ماءالشعیر است و فصد نکنند و امر به دخول حمام و استنقا 
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بعد خروج آن در آب سرد و بعد تمضض بدان قبل استنشاق نمایند و چون از آب سرد خارج شوند حرکت نکنند و سکون اختیار 

 برآب نمایند و خواب کنند که ازین عطش زائل شود و ترطیب بدن حاصل گردد و از اغایه بر زیر بارجات مبررد چروزه   مررغ    

به تدبین روغن بنفشه یا روغن گل و احتقان به ماءالشعیر نمایند و از جمرا  حرار    حصرم اقتصار ورزند و بعد خروج از حمام امر

کنند و ابوماهر ذکر نموده که دوستی سفر در بحر نمود و عطش شدید او را به هم رسید و سفرا و مستقبل به شمال برود و آب  

کردم باز او را سفر  پیش آمد و چون بعد مردتی  دریا هم نخورده بود او را به خوردن چوزه   مرغ و نوشیدن ماءالشعیر اشارت 

مراپیه گوساله   بالد خوزستان مرد  ایام متوالی  بسویم عود نمود و صحت یافته بود از کیفیت شفائی سوال کردم گفت که در

ه   مبرد مبرد و مطبوخ به سرکه مبرد خورانید و مرض زائل شد و مستقبل به شمال در سفر به جز محتاج به اغای بآبمطبوخ 

و مرطب می باشد و اما کسی که در بحر سفر کند و آب او بنوشد و طبیعت منحل گردد بعده عطش او را به هم رسرد ایرن برر    

افتقار بدن او از رطوبات داللت می کند سیما چون طبیعت او به حل عنیف منحل گردد و از آنچه معالجه   او بدان مری کننرد   

بارتنگ است پس اگر اسهال زائل شود و عطش باقی ماند این شربت بیاشامند شربت به شربت  لزوم تناول بزرقطونا به جالب و

بخورند و انار مبرد و از سحج تبغریه   امعا ترا   زند و سرد کرده بنوشند و آلو مبردریباس شربت سیب شربت غوره مساو  بیامی

  مطفیه تویه مثل فوفل و شیاف مامیثا و صندل سرفید و   زوال اسهال بالکلیه حفاظت نمایند و حفاظت کبد او به اشیا  مبرده

برگ آس و کعم و آب سیب میخوش و زیره   قصب و حضض و مانند آن نمایند و ارخا  کبد و قوا  نکنند و به روغن مس 

پ نباشد و اگر نکنند و مریض از جما  البته حار کند و ابوماهر گفته که آشامیدن شراب ابیض ممزوج مبرد از انفع اشیاست اگر ت

تپ پیدا شود سوا  ماءالشعیر و مزورات ندهند و اگر راکب بحر را بعد شرب آب او عطش و اسهال و یرقان هر سه عارض شوند 

عالجش آب سویق شعیر و مزورات متخا به سماق و زرشم و انار دانه   ترش هست و چون طبیعت قیض گردد و عطرش و  

لی و بزرقطونا نمایند و چون عطش زائل شود لزوم ماهی تازه   رضراضری مطبروخ بره    یرقان باقی ماند لزوم سکنجبین سفرج

سرکه و تقدم بلع از ماهی ها ربا  رضراضی مطبوخ به سرکه بر نهار هر روز ده عدد از آن نمایند و اگر یرقران صرعب گرردد و    

 .گردد عطش زوال پایرد نقل به ادویه   یرقان نمایند به نحو  که در باب یرقان مسطور

 عالج عطش از خلط مالح و غلیظ

گرم  بآبچون بلغم شور یا خلط یا بس شدید الغلظ چون بلغم حصبی و سودا  احتراقی که در معده جمع شود از آب نیمگرم یا 

و سکنجبین قی کنند و سکنجبین و عسل و مانند آن از مقطعات و ملطفات بلغم تناول نمایند و از غاا  مولرد بلغرم و اخرالط    

کنند و ایضراً اگرر    تنقیه لیظ مثل هریسه و کله پاچه   و فوا که غلیظ احتراز سازند و بعد از نضج به مسهل بلغم و حب ایارجغ

احتیاج به اسهال گردد ایارج فیقرا بخوراند و آب بادیان و آب گرم مع سکنجبین جرعه جرعه بنوشند که آن بلغم را بگاارد و اگر 
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بخورند و بعضی متاخرین می نویسند که اگر از بلغم شرور باشرد اول    تد ثوم و زنجبیل و معجون سیرز آن افاحتیاج به قو  تر ا

بهر تلطیف و تقطیع بلغم شور سکنجبین ساده گلقند هریم دو توله بلیسانند و باالیش گرالب تولره و شرربت آلرو چهرار تولره       

لیمو و یا مقطر ترش کرده دهند تا یم هفته و بروز  بآبخل کرده بنوشانند و غاا اسفاناخ و گشنیز سبز تنها و یا در قلیه   بز دا

سرمق و پالم و هریم یم نیم پا و سکنجبین ساده پنج توله نوشانیده قی کنانند و به فاصله   سه چهرار گهرر     بآبهشتم 

شیره   خرفه و خیارین و  مسهل صفرا دهند تا معده پاک گردد بنابر آلکه بلغم شور حکم صفرا دارد و روز نهم این تبرید دهند

مغز تخم کدو هریم نه ماشه لعاب بهدانه سه ماشه و گالب و عرق کاسنی و بید ساده هریم هفت توله شرربت نیلروفر چهرار    

توله اسپغول نه ماشه پاشیده و غاا اسفاناخ با برنج و شله   اسفاناخی دهند و همین نمط سره چهرار مسرهل داده بنگرنرد اگرر      

ند این حب در دهان دارند که آنرا ببرد مغز بهدانه مغز خیارین مغز تخم کدو خشخاش صندل سرفید طباشریر   تشنگی اندکی بما

ها به قردر  ب ریشه خطمی و صمغ عربی سرشته حبکتیرا سبوس اسپغول مغز تخم پزد به هریم دو درم زرشم پنج درم به لعا

قی به مقیات بلغم و تنقیه به حب ایارج و غیره ماءالعسرل دادن   نخود ساخته پیوسته در دهن دارند و اگر از بلغم جصی باشد بعد

خیلی مفید است و همچنین خرپزه   شیرین و عرقیات گرم مثل بادیان و بادرنجبویه و خصوصاً به عسل و غاا شروربا  مررغ   

ریرم چهرار ماشره برار     بانان دهند و این حب در دهن دارند که فی الفور تشنگی دور کند زنجبیل فلفل گرد قرنفل دارچینری ه 

خارورک پنج درم مغز بادام مغز چلغوزه هریم چهار درم کوفته بیخته با صمغ عربی سه درم ترنجبین هفت درم سرشته حب ها 

سازند و هرگاه مریض خود را از نوشیدن آب سرد بازدارد و یا به خواب رود و یا روزه دارد و یا آب گرم بنوشد یا عرق بادیان فی 

این نو  تشنگی نماید و اگر از سودا باشد تنقیه به حب الجورد یا ماءالجبن کنند بعده شریر خشرت در دهرن دارنرد و      الفور ازاله

اغایه   مرطبه دهند و به قول سدید گازرونی آنچه از خلط غلیظ یا لزج باشرد ماءالعسرل برا آب گررم و شرکر یرا جرالب بره         

یع و نضج و تحلیل آن خلط بدهند و اگر خلط موجب عطش مالح باشرد  و انیسون به سکنجبین برا  ترقیق و تقط السوس اصل

هیب دهند و این همه بعد تنقیه معده و اخراج آنچه در آن است به قی یرا  ل و تسکین لا  و مماءالشعیر برا  جال و تنقیه و غس

افترد و سرکنجین و شرربت     اسهال استعمال نمایند و خضربن علی گفته که گاهی در خلط غلیظ لزج احتیاج به زنجبیرل مربری  

لیمون بسیار نافع است و این نو  مسمی به عطش کاذب است و گویند که خوردن ثوم مسکن این عطش است و به قرول ابرن   

بخورند و غاا  ملطف مثل هبه اهلل در عطش حادث از بلغم مالن عفن بعد تنقیه   معده به قی از آب گرم سکنجبین یا گلقند 

 برآب ن و بادام و گوشت دراج بریان و ماکیان مثنو  تناول نمایند و به قول صاحب حاو  و ترویج قری  شکر و روغزیرباج حلوب

کنند و چند بار معده را به قی پاک کنند و غاا زیرباج معمرول از نخرود و    السوس اصلترب و سکنجبین ساده و آب گرم یا آب 

کن عطش کاذب خصوصاً در روز و بعد طعام است و بره تجربره   مغز بادام و شکر و سرکه دهند و بقراط گفته که نوم مفرط مس
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نفع او بلیغ حاصل شده و گویند که آب بادیان و انیسون و پوست ترنج و فندق و عصاره   برگ بادروج و کاسرنی صرحرائی و   

فتقار بدن که عطش حادث از اجتما  اخالط رویه در معده و بدن به سبب ا طبر  گویدصبر هر واحد مسکن عطش بلغمی است 

بسو  رطوبت نباشد لیکن بر طریق فساد ظاهر شود چنانچه شهوات رویه مثل شهوت گل و انگشت و خاکستر و مانند آن ظاهر 

می گردد و نوعی که آنرا شهوت رویه گویند و سبب آن اخالط رویه   مجتمع در بدن و معده می باشد پس هر شرهوت ازیرن   

ه و بدن بود چنانچه یکی خواهش گل کند بهر آنکه خلط مجتمع ارضی فاسد باشد و شهوات رویه به حسب خلط مجتمع در معد

این معنری   دیگر درخواست خاکستر نماید زیرا که خلط مجتمع محترق سوداو  بود و به حسب این قیاس شهوات باشد و چون

ه و بدن بود پس خط مش آب یه همچنین در عطش رو  باشد و سبب او اجتما  خلط مالح در معدصحیح گردید در شهوات رد

کندر و بنوشد نه سبب افتقار بدن بسو  رطوبت لیکن به سبب آنکه خلط مجتمع در معده خواهش آن می نماید و یا خلط شدید 

البیس با حرارت فاسد باشد پس خواهش آب کند تا این خلط را دفع سازد نه سبب افتقار بدن بسو  رطوبت لیکن به سبب آنکه 

معده خواهش آن می نماید و یا خلط شدیدالیبس با حرارت فاسد باشد پس خواهش آب کند تا این خلط را دفع خلط مجتمع در 

سازد نه به سبب افتقار بدن بسو  رطوبت و این عطش به شرب آلبته البته ساکن نشود و بره صربر کرردن برر آن تحضرمض      

به قی از آب ترب جوشانیده و سکنجبین و آب شبت و غسل تسکین یابد و عالج این نو  عطش این است که در ابتدا امر کنند 

هر دو جوشانیده به اندک نمم پس اگر عطش ساکن نشود فصد با سلیق نمایند اگر قوت یابند و لزوم پرهیز تام کنند و از غراا  

زیرا که اگر مزاج او گرم بر زیر یاجات مزوره اقتصار ورزند و اگر عطش منقطع نگردد این دوا بنوشند مگر آنکه مزاج او گرم شود 

گردد البدست از تبدیل مزاج و قطع حرارت او و عالج تنها ننمایند درحالی که به آن تغییر مزاج بسرو  حررارت باشرد و چرون     

مزاج او را تسکین و تبدیل نمایند بسو  مداوات عطش عود کنند و نسخه   دوا  ماکور این است زنجبیل قاقله سمغار زیرره  

احد نیم درم ایارج فیقرا دو ثلث درم بیخ عرطینثا تخم کرفس هر واحد دو دانگ نمم نفطری یرم نریم دانرگ       کرمانی هر و

هر واحد نیم درم افسنتین رو  افتیمون هر واحد یم درم کوفته بیخته به شراب  السوس اصلانطاکی مشو  دو دانگ گل سرخ 

مقدار قوت دو یا سه شربت از این دوا بخورنرد بعرد از آن    صاف و آب برگ ترنج سرشته حب ها  فرو سازند شربت سه درم به

لزوم استعمال اطریفل نمایند و از اشیا  فاتحه منع کنند و اگر کفایت نکند و عطش زائل نگردد نظر کنند اگر رطوبرت مرالح از   

اگر قوت اطاعت کنرد و  سر نزول نماید از ریاضت و عمل شاق منع نمایند اگر صناعت کاوه باشد و حب صبر و حب ایارج دهند 

چون بدن تنقیه یافت امر به شرب ماءالشعیر و خوردن اسفید باجات ملحوم جد  یا ماهی تازه رضرارضی نمایند و اگر معرالم  

این عطش به مشائخ  مزاج او گرم شود امر به انتقال سو  اشیا  مزه نمایند که این عطش به این تدابیر زائل گردد و هرگاه که

ج و سفید  برازوقلت هضم پیدا کند درین هنگام امر به تقلیل غاا و استعمال ریاضت کنند و حفاظرت  ترهل و تهبافراط کند و 
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 .جگر نمایند تا قوت محیله را و ضعیف نگردد

 

 عالج عطش از غاا  غلیظ لزج

نمایند و هرچه در عالج معده و اصال  آن گرم بنوشند و تدبیر هضم و انحدارازنیم بآبمقطعات و ملطفات بلغم مثل سکنجبین 

ست که در شربی از شرب   ه از غرائب احوال اینعطش کاذب گاشت بعمل آرند و از اغایه زیرباجات دهند و حکیم علی نوشته ک

ها  رمضان مرا اتفاق افطار به ماهی تازه افتاد و عطش بر من غلبه کردند چندان که به فاصله اندک آب بسیار نوشیدم و معده 

حمت به حجاب و آالت تنفس رسانید و از جهت صعوبت امر بر من خوف غالب گردید و برا  اذابت خلط حاصل   از امتال مزا

دو قد  عرق دارچینی شامیدم و در آخر قد  ثانی نفرت از شرب آب یا فتم بعرد از آن درد در برول شررو  گردیرد      از ماهی تازه

ت رسیده در هر مرتبه مقدار کثیر سائل می شد پس صحبت حاصل چندان که عدد را دقت زیاده برده بار در مدت یم نیم ساع

 .گردید به اذن اهلل تعالی

 عالج عطش از تناول لحم افعی و فرفیون

و امثال آن ادویه سهمیه باید که تا یم هفته شیر بز تازه نیم آثار روغن گاو چهار و نیم توله نبات پنج توله بدهند و غاا آش جو 

در گوشت بچه   بز داخل کرده با نان سازند و وقت عصر آب کدو یا خیار نه توله شربت نیلوفر چهار توله و یا اسفاناخ و خرفه 

قرص طباشیر کافور  سه ماشه بدهند و چون دیر کشد ماءالجبن نوشانند و مفرحات بارده بکار برند و باقی تدبیر از باب سموم 

وقت مرگ می باشد بالجمله سائر مبرردات و مرطبرات اسرتعمال نماینرد و      گرفته بعمل آرند و این نو  بقول ابن سرابیون تا به

مفرحات بارد کافور  تناول کنند و شیر گاو و روغن بنفشه و ماءالشعیر با روغن بنفشه و ماءالخیار و ماءالقر  و آب تربز و هرچه 

گوید که تناول لحوم افاعی معطش است   طبرمرطب بود بنوشند و بخورند و روغن گاو نیکوترین ادهان است اکثار آن نمایند 

به غیر سببی که فرنیون عطش می آرد و تحلیل رطوبات حتی که اصلی از آن می نماید و اما در اسخان اعضا آنرا فعلی نیست 

زیرا که احراق اعضا و تنشیظ آن می کند و اول درجات احراق و نشیط اسخان است لیکن میران سرخونت فررق اسرت و ایرن      

ر محرق است اندک باشد یا بسیار و سخونت ثوم و فلفل سخونتی قریب بره مالئمرت اسرت و در اسرخان نرار البتره       سخونت نا

مالئمت نیست پس در اسخان فرفیون مالئمت نیست بلکه نشیظ و احراق است نمی بینی در اطلیه   دارالثعلرب کره امرر بره     

و بساست که جلد را می سوزد پس با فنا  رطوبت عطش مری  اختالط اندک از آن در آب بسیار و طال  خفیف بدان می کنند 

آرد و عالجش ترطیب است چنانچه سابق ماکور شد و اما لحوم افاعی قائم مقام ادویه سمومیه است که در بدن غوص می کند 
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ضرا و لحروم   و متعفن می سازد مثل وزاریح که در طول زمان اثر می کند حتی که غوص می نماید از اجزا  لطیفه   او در اع

افاعی چون بر بدن وارد می شود اول قلب را گرم می گرداند بعده سایر اعضا  اصلیه را بعد از آن این فعل به طبقره   معرده   

می کند و به اعضا تشبث می نماید و آنرا فاسد می کند و تحلیل قوا  او می نماید و بعض اوائل ذکر کرده اند کره در لحرم او   

اخالط رطوبیه و مسخن اعضاست و آنچه اول گفتیم اصح است و عالج عطش او عالج مرکب میان  ملوحت و بورتیت مستفرغ

عالج سموم و تطفیه   حرارت است و کسی که او را این عطش به هم رسد این نقو  بدهند و بعده ماءالشعیر و نسخه   نقو  

لیج انگور تمرهند  آلرو بخرارا عنراب جرو     این است تخم کاسنی تخم کاهو تخم خرفه تخم کشوث برگ کاسنی صحرائی عسا

شنیز خشم همه را یم یم کف جمع نموده و کروفتنی را کوفتره در ظرفری    ه زرشم منقی گل سرخ انار دانه مرکمقشر کوفت

کرده بر آن رائب بقر تازه انداخته یم شبانه روز بگاارند و روز دیگر از آن یم قد  نهرار برر بنوشرند و چرون روز برآیرد قرد        

شعیر سکنجبین بخورند و در هر سه روز تجدید ادویه ورائب کنند و گاهی این قرص همراه رائرب مری دهنرد تخرم خرفره      ماءال

طباشیر صمغ عربی نشاسته کتیرا هر واحد دو درم ترنجبین گل سرخ هر واحد سه درم تخم کشوث تخم کاسنی هرر واحرد دو   

ر ربع درم ریوند چینی یم نیم درم عصاره   زرشم پنج درم صندل درم مغز تخم بادرنگ مغز تخم خیار هر واحد ده درم کافو

سفید پنج درم کوفته بیخته به لعاب بزر قطونا سرشته اقراص سازند هر قرص به وزن دو درم و هر روز یم قرص با پانزده درم 

آب در سرسام حار گفتم و  سکنجبین و بست درم ماءالخیار ترش و یا ده درم ماءالقر  مشو  مبرد بدهند و صفت استخراج این

مریض را به دخول حمام امر کنند و در آن جلوس را طول ندهند و هنگام خروج از حمام روغن بنفشه و روغن نیلروفر بمالنرد و   

اگر به روغن گل تمریخ نمایند باکی نیست بهر آنکه باوجود حفظ رطوبتی که بدن علیل استفاده   آن از حمام نموده رد  ماده 

افته می کند و گاهی این شربت عوض آب دائم بر نهار و سیر  می نشوانند آب میخوش و شیرین و آب انار شیرین که حدت ی

و میخوش و آب به شیرین و ترش و امرود چینی بر آرند و با نصف وزن آن گالب داخل کرده جروش خفیرف داده و کروزه      

ود آورده صاف کرده سرد کنند و اگر خواهند تنها و یا با سکنجبین بنوشند نبات اندازند و بپزند تا آنکه به گدازد و بعده از آتش فر

کرده می شود چرون   بفصد و ابوماهر این شربت را بر برف سرد کرده می داد و گفته که این تنها صحت می بخشد و گاهی امر

ل قلب و دماغ باشد فصد نکنند و ضرر لحم افاعی در همه بدن منتشر گردد و مادام که شکایت لهیب در عضو  از اعضا  او مث

عجب نیست که در اول سموم و مانند آن از ادویه   سمومیه فصد نباید کرد تا در جمیع بدن منتشر نگردد و هنگام انتشرار آن  

به اضطرار فصد کنند و ابوعیسی حرانی کسی را که لحم افاعی می خورد امر به قی مدام می نمود عقب هر طعام که بخرورد و  

اعتی را عالج به قی نموده و ابوماهر از سبب آن سوال کرد پس گفت که قی ترطیب بدن به طریق عررض و بره قصرد    آن جم

بدن می نماید و لحم و شحم می آرد زیرا که مجار  پاک می گرردد و بردن غراا     می کند و این بهر آن است که فربهیثانی 
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ی نیسرت و هرگراه انسران    در عطش متولد از لحوم افراعی منفقر   رابسیار می کند و اما به طریق طبیعت قی و به قصد اول قی 

یونست و در معالجه   او به یست که تولد عطش از لحم افاعی دفرفتریاق کبیر تناول نماید و او را عطش پیدا کند پس شم ن

فم معرده را   و حدوث عطش از آن یا به سبب شدت برودت آن باشد که عالج عطش از تناول برفهمین طریق سلوک نمایند 

طبیعرت   اذیت دهد پس حرارت بسو  آن متوجه گردد و عطش آرد و یا به سبب احداث تکالف و تقبض در فم معده باشد پس

له را آن تکاتف گردد و یا به سبب حرارت نار  و یبس ارضی آن باشد بهر آنکه برف مرکرب از  اازمحتاج به سو  آب سائل بهر

رودت عارضی آن زائل می شود و سخونت اصلی ظاهر می گرردد  بر بدن از حرارت بدن بورود آن  اجزا  دخانی است پس بعد

بدین جهت عطش می آرد بالجمله سکنجبین بدهند و آب گرم جرعه جرعه بنوشند و زنجبیل مربی و آمله   مربی و هلیله   

نان خشم در آب انار یرا   پست جو و کثرت عمل مسهل عالج عطش ازمربی و شربت لیمون و نارنج مسکن این عطش است 

آب غوره تر نموده بخورند و تدهین بدن به روغن بنفشه و کدو و بادام و مانند آن برا  ترطیب نمایند و اگر قبل از تردهین بره   

حمام معتدل نشینند تا آنکه در جلد نرمی محسوب گردد و بعد از آن روغن بمالند ترطیب اتم و اسر  حاصرل شرود و بایرد کره     

ر گرم نباشد که عرق آرد چه درین مرض از آمدن عرق و هرچه محلل و محفف از ادویه و امور بدنی و نفسرانی برود   حمام آنقد

احتراز از آن واجب است و حصرمیات بر برف سرد کرده سود دارد و هرچه در نو  عطش حار گاشت مفیرد باشرد و گوینرد کره     

ا دوغ و یا آب سیب و به مع برف مفید اسرت و غراا حصرر مبره و     نوشیدن آب کاسنی یا عرق آن بست درم با شکر ده درم و ی

زرشکیه و رمانیه یعنی مزوره   آنها و مزوره   ترنج بدهند هرگاه امن از سحج گردد و این بعد دو روز از تناول ادویره مسرهله   

او قو  گردد طبر  گوید  باشد و شیخ می فرماید که مستفرغ صبر نماید بر عطشی که استفراغ مورث آن گردیده تا آنکه هضم

حسب مزاج شارب مرکب کنند عمل تام نماید و عطش البته حرادث نشرود بلکره    ب استفراغ به دوا باشد هرگاه و عطش که عق

عطش را زائل کند و مورث عطش گردد چون دوا فوق شارب و فوق قوت آن باشد و یا فاسد گردد تالیف او و عمل کثیر نمایرد  

سبب تحلیل او رطوبات اصلیه را و افتقار اعضا بسو  رطوبت و اسخان اعضرا  اصرلیه و گراهی     پس آن مورث عطش شود به

مورث تپ مطبقه و تپ دق می گردد و چون دوا مورث عطش گردد عالجش انعشا به طعوم و مشروب اسرت پرس حضررمیات    

ول رطبه مثل کراهو و اطرراف کاسرنی    و بطلع له به ق بآبمبرده و نان مثرود در آب سرد زیر باجات ساذج و لحم جد  مطبوخ 

سرد کرده بخورند و شراب ابیض ممزوج به مزاج کثیر بنوشند و در حمام داخل شوند و در بیت معتدل تا دیر نشینند اگرر عررق   

نیازد و اگر عرق آرد دیر نباید نشست و بعد آن تمریخ به روغن بنفشه کنند و خواب در خانره   معتردل الکیفیرت و استنشراق     

بنفشه و شرب ماءالشعیر و ترک جما  البته تا تسکین عطش و کسی را که عطش شدید عقب شرب دوا به هم رسد باید  روغن

که بعد آن دوا نخورد و اگر ضرورت داعی شرب آن باشد ادویه   حاده از آن حاف کنند و بر لطیف از آن اقتصار نمایند چرون  
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فق آن اختیار کنند و هرگاه عمل مفرط کند عمل آن قطع کنند یا به قی و یا به تمرهند  و عناب و آلو بخارا و اصلح اوقات و او

دخول حمام و یا به تناول چیز  که تبرید معده   آن نماید مثل بزرقطونا و تخم خرفه و عطش عقب دوا چرون معحرج نیرارد    

الج سحج و عالج عطش و جمرع  سلیم باشد و چون سحج و عطش آرد در آن خطر عظیم بود و جمیع کنند در معالجه میان ع

میان این هر دو صعب است مگر آنکه طبیب ماهر باشد پس زیاده کند در معالجه   آن را هم و حار نماید از آنچه واقع شود از 

 .فساد

 عالج عطش از برد مزاج معده

ت عطش مع برد معده بره  و قلت عطش مع حرارت مزاج معده این قسم را طبر  در معالجات بقراطی نوشته و گفته که اما کثر

سبب عجیب است و آن این است که معده بارد بر آب قادر نبود و هضم کامل نکند پس آب غلیظ گردد و از معده نافا نشرود و  

زود به کندر نرسد و متخصص گردد و در آن غلیظ شود و چون آب متخصص و غلیظ گردد و آنچه از رطوبت که در معده است 

گردد و تا تلطیف نیابد به سرعت نفوذ نکند و جگر و سائر اعضا محتاج به سو  آب باقی ماند و عطش بدان مختلط شود و سرد 

واقع شود و عالج این اول استفراغ است و تضمید معده به این ضماد صبر مصطکی سنبل ناردین همه را سائیده و قیروطی بره  

که برد معده عام در جمیع معده است یا در فرم یرا در قعرر آن     روغن ناردین یا روغن قسط ساخته این ادویه آمیزند و نظر کنند

پس هر موضع که باشد پارچه بر هیئت آن تراشیده و دوا بر آن طال کرده بر موضع ضماد نمایند و حفظ علیل از تفیر مزاج بدن 

کنند و اما غاا  این علیل پس او نمایند و هرگاه متغیر شود اوال به تسکین مزاج او مشغول شوند بعد از آن بسو  معالجه عود 

نظر کنند بسو  برد معده که آن مع رطوبت است یا مع یبوست پس اگر بر دمع رطوبت باشد تبلیه ها  تاشفه و لحرم مشرو    

غاا سازند و نبیند کهنه   غیر ممزوج بنوشند مگر آنکه خوف تغییر مزاج بدن باشد پس اندک ممزوج نمایند و شریرینی او بره   

مقدار طعام او به حسب قوت معده و ضعف آن باشد و اگر برودت مع یبوست باشد غراا  او شروربا  بره سرفید      عسل سازند و

باجات به قنابر و فراخ سازند و در آن بیخ کراث نبطی اندازند و از اطعمه آنچه حار رطب مولد خرون جیرد برود اجرازت دهنرد و      

البته اکثار ننمایند و تضمید معده او به این ضماد نمایند به همین سفید  شراب که میان کهنه و نو باشد ممزوج بیاشامند و از آن

سه درم تو در  به وزیدان مصطکی هر واحد دو ثلث درم برگ بمسفرم صبر رطب هر واحد پنج درم همه را سائیده بره شرراب   

ند وقت خلو معده از غاا جائز است که تضمید معده برا  هر مرض که خواه بدانند کهنه آمیخته به دستور ماکور ضماد نمایند و

و یا هنگام اواخر هضم و اما چون در معده طعام یا شراب باشد تضمید او البته جائز نبود و از جیدترین اشیا برا  کسی که معده 

سرت    او بارد بود و عطش کثیر او را عارض گردد این است که آب تنها نخورد بلکه به شراب بیامیزد که در آن دوامر جمرع ا 

یکی سرعت وصول آب به قرب جگر و عروق و سائر اعضا و دوم اسخان معده و چون معده سخونت به اعتدال یابد هضم جیرد  
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گردد و ایضاً جو و اشیا برا  او دلم خفیف معده بدست در اوقات و ریختن آب گرم بر آن است و همه آنچره معطرر و خوشربو    

ت معده آن نیز از سبب عجیب است و آن این است که گاهی با وجود حرارت قلت عطش مع حرار اماباشد برا  آن نیکوست و 

در معده رطوبت رقیق شیرین باشد و یا از سر بسو  معده به سبب حرارت آن رطوبات بریزد و با طعام مختلط و بحرارت معرده  

است آنچره ویرا سرقورید وس ذکرر     گرم گردد و از آن نافا شود و به اعضا برسد پس اعضا از آن سیراب گردند و بهر این علت 

نموده که ثوم مسکن عطش است و بدان اراده کرده که آن مسکن عطش کسی است که در معده او رطوبت باشرد و یرا نرازل    

شود از سر او به حرارت ثوم رطوبات بسو  معده و بسو  اعضا جار  گردد و اعضا سیراب شوند همچنین هرگاه معده   حرار  

اشد و یا از سر رطوبات نزول نماید به سبب حرارت معده و منجاب شود بسو  آن و گرم و لطیف گردد و بود و در آن رطوبات ب

در عروق نافا شود و اعضا بدان سیراب شوند و به همین جهت عطش قلت پایرد باوجود حرارت معده و اما ضماد او پس نظرر  

س تضمید موضع حار آن با ضمده   مسکن حرارت نمایند و کنند که حرارت در کدام موضع آن است آیا در فم یا در قعر آن پ

ل و زیره   قصب و آس و گل سرخ و آب سریب  فترکیب دهند ضماد را از ادویه   مسکن حرارت مقو  معده و معطر مثل فو

حسب  میخوش و آب عصی الراعی و حی العالم و مانند آن و اما غاا پس نظر کنند بسو  قوت معده در هضم و غاا  موافق به

آن بدهند و اگر حرارت مع یبس باشد و رطوبات که نازل می شود و جمع مری گرردد و ترطیرب آن ننمایرد غراا  او شروربا        

حصرمیات مبرده و زیر باجات سازند و موافق ترین اغایه مثل این علت زیر باجات معدله آن است و اگر حرارت مع رطوبت باشد 

د پس واجب است غاا  او لحم جد  یا لحوم همالن شیرخوار و بهترین اغایه تیهو و کم است که این حرارت مع رطوبت نباش

و بچه   مرغ است اما تیهو مرقع آن و اما بچه   مرغ مشو  باید انتباه عطش که از برودت جگر یا ورم آن و سده   جگر یا 

دد و کرالم آنچره عررض امرراض دیگرر از      ی افتد عالج هر واحد در مقام آن مسطور گرحاد کلیه ولسع افع سوءمزاجیقا و سار

 .حمیات و اورام باشد در اکثر امر به زوال آن مرض زائل گردد تدبیرش از عالج همان مرض اخا کنند

 اورام معده

و آن حار یا بارد بود و ماده   ورم حار یا به جوهر حار باشد مثل خون صفرا و یا به حرارت عارضی حار بود مثل بلغم چون بره  

مو  را فلغمونی و ورم را حمرره   م بارد بلغم یا سودا باشد و ورم  درم شود و سودا چون به احتراق گرم گردد و ماده ورعفونت گ

سوداو  را ورم صلب نامند و به قول جرجانی ورم معده و  ا گویند و ورم بلغمی را ورم رخو  معد  و به قول شیخ الرئیس ماشر

مو  و صفراو  به آخر صلب گردد و ورم بلغمی متر افتد لیکن گاه باشد که آماس دب کبیشتر و مو  بود یا صفراو  و ورم صل

نیز کمتر افتد و به قول گیالنی معده نبت بلغم است و امراض بلغمی اکثر در آن عارض شود به خالف خون و صفرا که عروض 

له است پرس اگرر وجرع معرده     معده اوجا  متطاوو از اسباب ورم  اورام آنها در ظهور مثل عروض او رام بلغمی در آن نمی باشد
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طول کند و از حسن تدبیر زائل نگردد بدانند که درینجا ورم است ایضاً احساس وجع بمس شکم و وجود ثقل در معده و ظهرور  

معده  نتو در آن خصوصاً اگر ورم در قدام باشد و مریض بر پشت بخوابد و یا نحیف البدن باشد و عدم ظهور ورم و وجود اختالج

اگر ورم بسو  خلف باشد دلیل ورم معده است و ایضاً ورم معده در اکثر از تپ و درد خالی نباشد لیکن اگر حار بود تپ و درد به 

نگی غالرب و رنرگ   پ تیز و تشاین ورم باید که نظر کنند اگر ت اقسام طریق تشخیصشدت باشد و اگر بارد بود به خفت باشد 

ت باشد ورم و مو  بو و بعده از بطالن اشتها و کرب و التهاب معده و غثیان و قی و وجع محد و خ و درشچهره سرخ و زبان سر

مع ضربان و احیاناً وقو  قی الدم قبل از ورم یا بعد از آن و دیگر آثار غلبه   دم نیز سوال کنند و یا اگرر براوجود تیرز  ترپ و     

راو  باشد ورم صفراو  بود بعد از آن تلخی دهان و التهاب شدید شدت تشنگی زرد  رنگ چهره و زبان و بول و براز و قی صف

و حرقت قو  و وجع ناخس در معده و سقوط اشتها و دیگر عالمات غلبه   صفرا نیز بپرسند و اگرر ترپ نررم برود یرا نبرود و       

بود ورم بلغمری   تشنگی نباشد و رنگ چهره رصاصی و زبان سفید و تهیج وجه و شدت بیاض سفید  چشم و ورم نرم و منتفخ

باشد بعده از قلت اشتها و سوء هضم و کثرت آب دهان و دیگر آثار غلبه   بلغم سوال کنند و اگر باوجود نرمی تپ یا عدم آن و 

قلت تشنگی ورم صلب بود و رنگ رو  و زبان مائل به سیاسی و نخافت بدن و خشکی چشم و غور آن و طول مرض بود ورم 

یه خبث نفس و خنجره   غم بغیر سبب ظاهر و دیگرر عالمرات غلبره      دو افکار ر ز کثرت وسواسسوداو  باشد بعد از آن ا

گفته که ورم معده مخوف است و اگر در جمیع اجزا  معده بود اعراض صعب تر و مخوف تر باشد و شیخ  جالینوسد سسودا بپر

لیخولیا می گردد و چون بدن خشم گردد و چشم می فرماید که ورم حار معده بساست که مود  به اختالط ذهن و سرسام و ما

ها غائر شود و طبیعت نرم گردد و اسهال و قی کثرت پایرد و تپ و بول کم شود و صالبت معده به حد  رسد که زیرا انگشت 

 .منغمر نگردد بدانند که ورم خراج گردیده و چون باوجع معده سرد  اطراف حادث گردد دلیل رو  بود

 معدهتدبیر کلی اورام 

عالج آن به استفراغ مع تعدیل مزاج و انضاج بعد از آن به تحلیل نمایند و باید که در اضمده و اطلیره و مشرروبات ایرن مررض     

ادویه   قابضه   عطریه در هر وقت بار باشند و لهاا گفته اند که هرگاه ادویه   محلله در عضو شریف و رئیس استعمال کنند 

همراه باشد تا انحالل قوت عضو نگردد و از مسهل قو  و مقی حار نمایند و در استعمال قی خطرر  باید که ادویه   قابضه نیز 

شدیدتر از اسهال عفیف است و اگرچه بعضی استعمال هلیله و سقمونیا در مسهل این جائز نوشته اند لیکن ترک آن اولی اسرت  

  در ابتدا  اورام نباید داد و دوام استعمال مبردات مانع نضج شا سکنجبین را استعمال نباید کرد و شربت بزورحو ایضاً در ورم ا

و خطا  عظیم است و ضماد روز مسهل موقوف دارند و هنگام تناول غاا نیز استعمال ننمایند و گویند که اگر ورم برود براال    

رب آن در جمیع اقسام سرفید و  و کاا ش الثعلب عنبمعده ادویه گاارند و اگر به خلف باشد بر کمرگاه و ضماد مغز فلوس در آب 
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معمول است و برگ نیم گرم کرده بر معده بستن در همه اقسام نافع و تقلیل غاا در جمیع اورام معده واجب است و عروض آب  

حده مسطور گردد ند آن وقت عالج دبیله سعده که علبنوشند و هرگاه عالمات اخراج ورم که ماکور شد پدید آی الثعلب عنبعرق 

 .باید کرد

 مو  معدهعالج ورم د

شیره   تخم کاسنی هریم شش ماشه در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کررده   الثعلب عنبفصد باسلیق کنند و شیره   

مقشر جوشرانیده گلقنرد داخرل کررده بدهنرد و یرا        السوس اصلگل نیلوفر  الثعلب عنبخاکشی پاشیده بنوشند و یا تخم کاسنی 

داخل کرده بنوشند و یا گل نیلوفر پنج ماشه ز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دوتوله م چهار ماشه مویگل بنفشه هری الثعلب عنب

هریم پنج توله در گرمی مزاج خیسانیده واال جوشانیده نبات یم  الثعلب عنبتخم کاسنی شش ماشه در عرق کارسنی و عرق 

شش ماشه نیز داخل می کنند و اگر حرارت  الثعلب عنبند و گاهی نیم توله یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر دو توله آمیخته بده

زیاده باشد دادن بترید هم مضایقه ندارد و درین وقت شیره   بز درکه در ورم صفراو  مسطور گردد و ایضاً شیره   زرشم و 

شاهتره هفت توله برآورده نبات  بعرق کاسنی و خیارین و عناب و آلوبخارا با شربت نیلوفر مفید بود و یا شیره   عناب پنج دانه

یم نیم توله خاکشی پنج ماشه و شیره   مغز تخم هندوانه و کاهو و مغز تخم کدو به تبدیل چنانچه معمول است داخل کرده 

بدهند و بعده گلقند دو توله عوض نبات کنند و یا عناب پنج دانه گل نیلوفر دچار ماشه خیارین کوفته شش ماشره بهدانره سره    

وشانیده صاف کرده شربت بزور  دو توله داخل کرده خاکشی چهار ماشه پاشیده دهند و اگر ورم بعد خوردن سررکه برا   ماشه ج

ده دام جوشانیده شیره   مغز تخم تربوز  الثعلب عنباسهال و قی عارض شود گل نیلوفر گل خطمی هریم چهار ماشه در عرق 

بریخ انجیرار    االس حرب د و اگر با اسهال و سرفه باشد ریشه   خطمی هفت ماشه شربت بنفشه دو توله خاکشی پنج ماشه دهن

در آب گرم خیسانیده رب به شیرین دو توله داخل کرده بدهند و گاهی در ورم حار به اسهال  الثعلب عنببیخ بادیان  السوس اصل

ی دهند و آب ماکور هر روز سبز مردق هفت توله شکر سفید یم توله داخل کرده بارتنگ شش ماشه پاشیده م الثعلب عنبآب 

 الثعلرب  عنرب ده دانه  یم یم توله می افزایند و اگر با فواق و تهو  باشد گل خطمی سه ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی

ه دهنرد و اگرر   نموده بنوشانند و بجا  آب عررق مکرو  ده دام جوشانیده شربت دینار دو توله داخل  الثعلب عنبق چهار ماشه بعر

شش ماشه لعاب گل خطمی سه ماشه شیره   تخم کاسرنی شرش ماشره     الثعلب عنبقی کند بعد فصد شیره    هرچه بخورد

شربت بنفشه دو توله بدهند و روغن گل بمالند و اگر با تهو  و اسهال بعد خوردن دوا  حار ورم عارض گرد بعد فصد لعاب گل 

ماشه گالب شربت انار شیرین هر واحد دو تولره بدهنرد و   چهار  الثعلب عنبخطمی سه ماشه لعاب اسپغول شش ماشه شیره   

و  گاوزبران کاسرنی و  بعررق   تخم خرپزه مویز منقری  الثعلب عنباگر با فواق و قبض بود بنفشه پوست بیخ کاسنی تخم خیارین 
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یم توله گلقند دو رم خلوس خیار شنبر بهر رفع قبض و نیز برا  تحلیل د خیسانیده گلقند داخل کرده بدهند و ایضاً الثعلب عنب

و آب کاسنی سبز عروق هریم پنج توله مالیده صاف نموده زعفران دو سرخ گل بنفشه سه ماشه سوده  الثعلب عنبتوله در آب 

پاشیده دادن در ورم حار معده معمول اساتاه است و از قلت وزن مغز فلوس مقصود تحلیل است نه اینطور اسهال تا چهار پرنج  

لیل شود و عوارض آن برطرف گردد و زعفران برا  تحلیل و گل بنفشه به جهت رفع قبض معمول است روز بدهند که ورم تح

و در درم معده گلقند می دهند و روغن بادام نمی دهند و اغایه بارده مثل آش جو و کمچر  مونگ و دال خشکه و اسرفاناخ و  

دل گرل سررخ رسروت پوسرت کردو ترر در گرالب و آب        در ابتدا  ورم را دعات مثل صرن  و ضمادکدو و خرفه و تورئی بدهند 

سبز یا آب گشنیز سبز سائیده بر معده ضماد کنند و بعد از سه روز در زمان تیرند آرد جو خطمی زرد رد برا گرالب و    الثعلب عنب

بزر کتان و طبر آب کاسنی ضماد سازند بعد از آن در زمان انتها محالت و مرخیات را زیاده کنند و خطمی و آرد جو و زرد و رمع 

و سنبل الطیب و مانند آن مثل بابونه و سعد و عود مصطکی ضماد کنند مغز خیار شبنر به روغن گل نیز برا  تحلیل ورم حرار  

معمول است و اگر حاجت تنقیه شود بعداء نضج روز هشتم از مسهل صفرا تنقیه کنند و گاهی از گل نیلروفر چهرار ماشره گرل     

مقشر نیمکوفته تخم کاسنی کوفته شاهتره زرشم هریم شش ماشه در آب  السوس اصلارین کوفته تخم خی الثعلب عنببنفشه 

گرم خیسانیده بدستور منضج داده روز مسهل اجزا  مسهله افزوده تنقیه می نمایند و گاهی منضج به ادویه مرخیه مثرل نقرو    

می دهند بعده اگر تپ باقی ماند گلو استعمال کنند خطمی خباز  و غیره نموده باز اجزا  مسهل در همین مرخیات داخل کرده 

و برا  عارضه   بواسیر حب مقل دهند و ایضاً بعد زمان ابتدا و عندقرب انتها بهر تنقیه آب کاسنی به مغز خیار شنبر و شرربت  

و بعرد از تنقیره روز   به مغز خیار شنبر و شربت ورد و شربت دینار خوب اسرت   الثعلب عنببنفشه و روغن بادام شیرین و کاا آب 

سبز مروق یا شربت بزور  و یا شربت نیلوفر و خاکشی دهند و ایضاً قرص گل با  الثعلب عنبپنجم آب کاسنی سبز مروق و آب 

عرق کاسنی و بارتنگ و شربت بزور  و خاکشی بعد تنقیه دادن مفید است و در میامرست که اگر طبع قبض باشد حقنه   لین 

ا با سفل جاب نماید و بعد از آن آب تمرهند  و آب آلو بیاشامند و اگر طبیعت قابض نباشد آب به و سیب و بعمل آرند تا ماده ر

رب حصرم و رب انار و رب ریباس و رب ترشی ترشح بنوشند و یا بگیرند بست درم انار دانه تررش و یرم درم مصرطکی و در    

یم درم سم داخل کرده بنوشند و در شفاءاالسقام مسرطور   یم رطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده یم درم عود و

است که شربت یخ هند باد لیمو سفید ست و در تکمله مسطور است که در درم گررم معرده تخرم کاسرنی گرل نیلروفر و کروه        

الطیب و جوشانیده با گلقند دهند و صندل و آب کاسنی و گشنیز تر و آرد جو و خطمی و حطبه و بزر کتان و سنبل  السوس اصل

قصب الزریره و بابونه حسب اوقات ضماد سازند و به قول سر هند  تا بست روز بر درم نگارد از خوردن گوشت منع کننرد کره   

نکس می آرد و از فوا که منع کنند مگر از انار و سیب اقوال حکما سوید  از ردنس و خین و غیر آن نقل کرده کره ضرماد آب   
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اا آب برگ و خیوط و اطراف نرم انگور با سویق و کاا حضض مکی و کراا سرفرجل بریران و    و سویق و زرد رود ک الثعلب عنب

شرب کافور و کاا انبرباریس و شرب و ضماد ازناب الخیل و کاا عصی الراعی و کااخوالن نافع درم حار معده است علی شریف 

سبز هر یم ده توله شب در ظرفی نگهداشته  لبالثع عنبمی نویسد که در ورم حار معده بعد فصد باسلیق آب کاسنی سبز و آب 

صبح آب زالل بگیرند و درد بیندازند و با گلقند دو توله بدهند و بعد از سه چهار روز فلوس خیار شبنر شش توله لعراب اسرپغول   

اشد از گل بنفشره  سبز ضماد کنند و اگر صفرا غالب ب الثعلب عنب بآبروغن بادام افزوده دهند تا ماده اخراج یابد و صندل سفید 

گلقند منضج داده از آب ها   گاوزبانخطمی خباز  کاسنی بیخ کاسنی زرشم آلو بخارا مویز منقی  الثعلب عنبنیلوفر سپستان 

گل سرخ گل  الثعلب عنبماکور و مغز فلوس خیار شبنر مسهل دهند و ترنجبین و تمرهند  نیز داخل نمایند و از خضض مکی 

د سازند بعض متاخرین نوشته اند که در ورم حار و مو  و صفراو  اول فصد با سلیق کشرایند و  بنفشه هریم شش ماشه ضما

درد مو  خون بسیار گیرند و در صفراو  اندک و اگر از فصد مانعی بود مجمجمه با شرط میان کتفین نهند و اگر ورم به جانب 

موضع کلیتین نیز و بعد اخرراج خرون بررا  تصرفیه و منرع       خلف معده بود باال  معده نیز حجامت کنند و اگر به قدام باشد بر

حصرم و یا شربت بنفشه و نیلوفر هریم دو تولره   بآبانصباب ماده   آب انارین با نبات و یا ترنجبین دهند و یا قرص طباشیر 

شم هریم نه ماشه در عرق کاسنی و گالب و عرق کوه و نیلوفر هریم پنج توله بنوشانند و یا شیره   کاسنی و خیارین و زر

تخم کاهو هفت ماشه آلوبخارا هفت عدد عناب پنج عدد شربت نیلوفر چهار توله و یا شربت انارین و یا رب سیب و به در گالب 

دهند و در ابتدا ادویه را دعه عطریه قابضه چون صندل سفید و ماشیا و گل سرخ و حضض هریم نه ماشه در آب بستان افروز 

شنیز سبز هریم سه توله بکار ه و تراشه کدو و ساق خرفه و کوه کو یا سیب عدد در زیر آتش بریان کرد و کوه سبز ضماد کنند

برند و غاا کم و لطیف و سرد و محلل مثل آش جو با شربت انار شیرین و یا بنفشه و یا نیلوفر تا چهرار روز دهنرد و روز پرنجم    

آب انار ترش یم نیم توله شربت سیب چهار توله و هر روز زیاده کنند این دوا دهند آب گشنیز و کوه و کاسنی هریم سه توله 

تا هفت روز ضماد آرد جو و عدس و خطمی و زرورد و گل بنفشه و برگ بارتنگ و تراشه کدو و برگ کوه هریم یم نیم توله 

و خرفه دهند تا روز هفرتم و   صندلین نه توله زعفران سه ماشه سرکه چهار توله سازند و غاا به نوماش مسلم یا مقشر در پالم

روز هشتم ضماد را موقوف داشته خیار شنبر هفت توله ترنجبین نه توله شیرخشت پنج توله آلو بخارا ده عدد در مروق مکروه و  

کاسنی هریم دو اوقیه گالب سه اوقیه گلقند یم اوقیه روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشند و بجا  آب عررق کروه و   

لوفر دهند وقت شام بقوالت را موقوف نموده بردال بنوماش مقشر و برنج قناعت کنند و روز نهم شیره   کاسرنی و  گالب و نی

خیارین و مغز تخم کدو هریم نه ماشه لعاب بهدانه و ریشه خطمی هریم سه ماشه در گالب و عرق بید ساده و نیلوفر هریم 

چهار توله سبوس اسپغول نه ماشه پاشیده دهند و غاا بدستور و همین نمط هفت توله و یا در مروق ماکور برآورده شربت بنفشه 
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تا دوازده روز دهند و روز سیزدهم تبرید تا روز پانزدهم دهند و روز شانزدهم اگر حاجت ببینند مطبوخ هلیله و شربت ورود مکرر  

دهم قرص گرل سره ماشره مرروق کاسرنی و      را به هلیجی و یا سنائی علو  خان دهند و غاا شوربا  بزغاله با برنج و روز هفت

بارتنگ و حبه هریم پنج توله و شربت بزور  بارد چهار توله تا بست روز نوشانند تا اثر  از آن نماند و این هر دو نو  ورم در 

یم هفته تحلیل می شود و یا به هالکت می رساند و نوبت به انفجار نمی رسد به خالف تلغمی کاائی اتخلیص و گوینرد کره   

بعد از زمان ابتدا تا آخر انحطاط قوابض خوشبو با مرخیات و محلالت آمیخته استعمال کنند و اگر طبع قبض بود مغز فلروس در  

و تخم کاسنی هریم نه ماشه تمرهند  دو توله گل سرخ شرش ماشره جوشرانیده صراف      الثعلب عنبآب کاسنی و یا در طبیخ 

له مالیده باز صاف کرده روغن بادام سه ماشه داخل کررده بایرد داد مسریحی    نموده مغز خیار شنبر شش توله شیر خشت سه تو

نمایند خصوصاً اگر سن و قوت و وقت اعانت کند بعده اشیا  مبررده   بفصد گفته که اگر در معده ورم حار پیدا شود باید که ابتدا

و گالب و آب کاسنی و اگرر شرکم قربض     الثعلب عنباستعمال نمایند و با آن چیز  از قابضات خوشبو مخلوط سازند مثل آب 

باشد به این آب ها خیار شنبر آمیزند و گاهی به آن آب بادیان و قدر  قرص درد مخلوط کنند و هرگراه حررارت قرو  نباشرد     

قدر  مصطکی مخلوط نمایند و غاا به ماش مقشر و کدو و بقلمه   یمانی و اسفاناخ و روغن بادام سازند و ورم هفتره   دوم  

ه سلق و لبالب بپزند و سورت آب به جالب و آب انار شیرین و به سکنجبین شکر  بشکنند و در اول امرر چرون قلرب    ماش ب

و بارتنگ و پوست کدو و آرد جو و اطراف خالف و بنفشه   خشم ضرماد کننرد و    الثعلب عنبباشد با ضمده   بارده   مثل 

و اکلیل الملم و افسنتین و سنبل و بیخ خطمری و صرندل و سررخ و     بعد هفت روز چون حرارت ساکن گردد به این اشیا بابونه

فوفل و زعفران آمیزند و یا قیروطی متخا به صبر و مصطکی و موم و روغن ناردین و گاه درین قیروطی رب حصرم خشم می 

ایند و بر موضع وجع صندل اندازند ایضاً در مقام دیگر می نویسد که اگر با وجع معده تپ و ورم حار ظاهر باشد فصد با سلیق نم

سفید و سرخ و گل سرخ و آب بهی نهند و به ماءالشعیر غاا سازند و گوشت و شیرینی و شراب ترک نمایند و آب انار چاشنی دار 

و ربوب فوا که بارده بنوشند و چون سورت دم ساکن شود مغز خیار شبنر در آب کاسنی مروق مالیده بیاشامند و اگر ایرام طرول   

حرارت ساکن شود ورم صلب باقی ماند تدبیرش در عالج ورم سوداو  بیاید مجوسی و صاحب خالصه می نویسند کره  کنند و 

عالج ورم حارد مو  و صفراو  اول فصد اکحل است و اخراج خون به قدر حاجت و به حسرب احتمرال قروت و سرن و وقرت      

بنفشه و شربت نیلوفر بدهند و تضمید معده در ابتدا به ضرماد  انار میخوش بنوشانند و یا شربت  بآبحاضر و غیر آن و ماءالشعیر 

کاسنی و آب گشنیز سبز و آب به نماینرد و ایضراً در بردو     بآبمرکب از گل سرخ و صندل و گل ارمنی و رسوت و شیاف یا عثا 

تره داخرل کررده در    ورم معده بگیرند آب مورد و گالب و آب به و آب خرفه و آب حی العالم و آب سیب و موم روغن گل گداخ

هاون خوب حل سازند و بر آن اندک کافور و صندل سفید انداخته بر معده و فم آن ضماد کنند کنند و در آن پارچه کتان آلروده  
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و آب بارتنگ و پوست کدو  الثعلب عنببر موضع ورم نهند و ایضاً هنگام ترند به آرد جو و بنفشه   خشم و صندل سفید و آب 

ا مزوره   سفید باج سفاناخ یا خباز  یا قطف و مانند آن دهند مغز نان سفید در آن مالیده و چرون مراده     ضماد نمایند و غا

ورم به نضج ابتدا کند و احتیاج به تحلیل افتد به آرد جو و خطمی و بابونه و اکلیل الملم و صندل سفید و گل سرخ برا  حفظ 

و آب کاکنج ضماد کننرد و ماءالشرعیر بره شرربت بنفشره بنوشرانند و آب        الثعلب عنبکرنب و آب  بآبقوت معده کوفته بیخته 

و آب کاسنی مطبوخ مروق چهار اوقیه گرفته مغز خیار شبنر پنج درم در آن مالیده روغن بادام شیرین ورم چکانیرده   الثعلب عنب

اندک آب بادیان و کرفس بیفزایند و  لبالثع عنبکاسنی و  بآبپنج روز تا هفت روز بدهند بعده نظر کنند اگر تپ و حرارت نباشد 

با نیم مثقال قرص گل صغیر بدهند و از آب سبوس گندم به شکر و روغن بادام و یا مغز نان خشرکار بره روغرن برادام حریرره      

نرد  گوی و ایالقی جرجانی. ساخته تغایه فرمایند و اگر ورم تحلیل نشود و امرو به تقیح مود  گردد عالج و بیله   معده نمایند

که بعد فصد باسلیق اگر مانعی از آن نباشد به و سیب بریان کرده و تراشه کدو و ساق خرفه و برگ او کوفتره برر معرده ضرماد     

کردن سود دارد و شربت در ترش شیرین و رب سیب و رب به بدهند و از غاا بر کشکاب و آب انار اقتصار نمایند و آب با شربت 

هریم یم وقیه با چهار درم  الثعلب عنبو بعد از چهار روز آب برگ بارتنگ و آب کاسنی و آب  بنفشه و نیلو فرآمیخته باید داد

فلوس خیار شنبر و دانگی زعفران بدهند و اگر این آب ها هر سه حاضر نباشد هرچه از آن میسر آید سه اوقیه آن را باید گرفت 

و اندکی زعفران سازند تا هفرت روز بگرارد و از    الثعلب عنب و درین سه روز ضماد از آرد جو و صندل و تراشه   کدو تر و آب

و آب کاسنی هریم دو جزو و آب بادیان تر و آب کرفس هر واحد یم جزو از همره بره    الثعلب عنبروز هشتم تا چهار روز آب 

وز حررارت قرائم باشرد    مقدار چهل درم گرفته با چهار درم فلوس خیار شبنر و دو دانگ زعفران باید داد و اگر بعد هفت روز هنر 

دوا  ماکور بدون آب بادیان و آب کرفس بدهند و اگر طبع نرم باشد عوض خیار شبنر قرص طباشیر قابض باید داد و یرا نریم   

و گشنیز خشم مکدوقیره و بنفشره دو وقیره و     الثعلب عنبدرم تا یم درم قرص گل به رب سیب و رب آبی بدهند و ضماد از 

یم نیم اوقیه و موم صاف و روغن بنفشه  السوس اصلابونه هریم دو وقیه و اکلیل الملم اوقیه و خطمی یم وقیه و آرد جو ب

و گشرنیز سرت    الثعلب عنبو روغن گل هریم پنج استار و در نسخه   دیگر برگ خطمی و دوقیه و زعفران نیم اوقیه عوض 

د از چهار ده روز که حررارت سراکن شرده باشرد در     بدستور ساخته و بر خرقه   کتان طال کرده بر معده وضع باید ساخت و بع

کشکاب بیخ بادیان بیخ کرفس هریم سه درم باید پخت و با روغن بادام باید داد و بابونه دو اوقیه بیخ خطمی دو اوقیه افسنتین 

روغرن گرل و روغرن    وقیه و نیم پیه بط گداخته و قیه موم زرد چهار وقیه اوقیه اکلیل الملم ا السوس اصلو تیه سنبل پنج درم 

خیر  یا روغن سوسن هریم پنج وقیه و در بعضی نسخه شب عوض اکلیل الملم است بدستور ضماد سازند و ضماد جالینوس 

در ورم معده معتمد اوست و طعام ماش مقشر و برگ چغندر و غیر آن پخته روا باشد لیکن تا بست روز از ابتدا  معرض نگارد 
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شاید داد و هرگاه ماده   رقیق تحلیل پایرد و آنچه غلیظ باشد بمانرد ضرماد محلرل کره در     و تپ ساکن نشود چوزه   مرغ ن

عالج ورم بلغمی ماکور گردد بکار برند و هرگاه ورم پخته شود وریم کند عالجش درد بیله مسطور شد خجند  گفته که عالج 

مبرادرت   ه مطفیه و بهترر آن اسرت کره حایتردا      حامضورم و مو  فصد باسلیق است اگر ممکن باشد و تناول اشربه و اغایه 

بردادعات کنند و به گالب و صندل ضماد نمایند و آب انار میخوش بنوشند و غاا ماءالشرعیر و مراش بره مغرز برادام و کردو و       

   یرا شریره   الثعلرب  عنرب تمرهند  یا آب انار ترش یا بربوب فوا که ترش دهند و بعد چهار روز تا روز هفتم آب کاسنی یا آب 

آن یا هر دو چهل درم بیاشامند و روز هشتم در آب کاسنی سه یا چهار اوقیه پنج ورم مغز خیرار شربنر مالیرده بره      بآبخرفه یا 

اندکی زعفران که در آن تحلیل مع نضج است بنوشند و بعد از روز چهارم ضماد آرد جو و صندل و خیره کره در قرول جرجرانی    

و آب کاسرنی مکررد و جرزو آب     الثعلرب  عنرب ر برند و بعد از هشتم تا چهراردهم آب  گاشت مع آب بارتنگ عوض زعفران بکا

و گشنیز خشم که در قول مسطور  الثعلب عنبکرفس آب بادیان مکد جزو به قدر چهل درم با شکر بدهند و بعد از هفتم ضماد 

و اندک زعفرران و یرم درم روغرن     ماکور شد نافع است و اگر طبیعت قبض باشد روز دهم و یا دوازدهم هفت درم مغز فلوس

بادام در آب ها  ماکور داخل کنند شیخ الرئیس و بعض شرا  قانون می نویسند که در اورام اعضرا  باطنره و شرریفه واجرب     

است که خالی نباشد رواد  او از مسخن بنابر حفظ مزاج رو  که در آن است و محلالت آن از قابض بهر حفظ قوت معرده کراا   

به قول گیالنی ورم حار معده منجمله امراض قاتله به شدت است و السیما چون خرراج و دبیلره شرود و منفجرر      قال القرشی و

گردد پس چون از شدت حرقت و التهاب گمان شود که معده ورم می کند واجب است که در ابتدا واد  قو  استعمال نماینرد و  

اید کرد چه مرض بسیار هائل قاتل است و تمریخ معده به مثل روغن اگرچه در آن مثل کافور داخل باشد و خوف از تبرید آن نب

سفرجل و تضمید آن به سفر جل و پوست کدو و برگ خرفه و آرد جو و مانند آن بلکه قویتر از آن نمایند و در یم هفته عالج 

اندک مدت صحت حاصل شد و  دو متخصص که ایشان را ورم معده از ماده   حار بود به این اشیا مع زیادت تبرید نمودم و در

در عالج کسی که رعایت مثل این احتیاط نگردید امر او بعد انفجار به هالکت انجامید و حق این است که بر تبرید شدید بحت 

بدون تامل و ضرورت جسارت ننمایند و منع غاا و تلطیف تدبیر برا  ایشان نافع تر است و فصد در اکثر اوقات یعنی در اوائرل  

سوا  اواخر آن البدست نه استعمال او در جمیع اوقات مرض و از اسهال عنیف و قی اجتناب نماینرد و برر ادویره و     حدوث آن

اغایه   ملینه مثل شیر و ماش و قطف و کدو اقتصار ورزند ولیکن ادویه   ملینه مثل خیار شبنر باید چه در آن خوف استفراغ 

اده است و گاهی از ایارج و صبر به وزن یم دانگ تا نیم درم در آن می آمیزند به خیار شبنر نیست که آن نافع ورم و مخفف م

کاسنی بیاشامند و گاهی در آن افسنتین اندک داخل می کنند که آن به قبض خود نافع است  بآبو بهتر آن است که خیار شبنر 

لیله استعمال مری کننرد و مرن از آن    لیکن جرات بادخال افسنتین هنگام سکون شدت حرارت ماده کنند و قومی درین مرض ه
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کراهت می کنم یعنی به استعمال آن اصال راضی نیستم و به وجهی از وجوه اسهال به هلیله درین جائز نیست و گاهی ایشران  

سکنجبین به سقمونیا می آشامند و من آنرا مکرده می دارم چه سرقمونیا اضراالشریا بره معرده و معانرد و مضرعف آن اسرت و        

ه سبب قوت تنقیا آن مضر است و اگر از مثل این چاره نباشد صبر قدر  و آنچه قریب او باشد به سکنجبین دهند سکنجبین ب

و اگر ترک او تا ممکن باشد افضل است زیرا که صبر نیز ضارست از جهت جاب مواد بسو  معده و کالم سکنجبین از جهت 

و آب کاسنی دو اوقیه و مغز خیار شبنر سره   الثعلب عنبت که بگیرند آب تنفیا صبر به معده و از مسهالت نافعه در ابتدا این اس

درم و از کدو و روغن بادام هر واحد دو درم و بیاشامند و مدام تلیین طبیعت به این دوا نمایند اگر طبع قبض باشد و واجب است 

ب فوا که بشکنند و اگر وجع شدت کند سه آن به جالب یا به ر سرد و بسیار و خالص نکنند بلکه سوت که اقدام بر نوشیدن آب

اسرت و ایضراً آب کاسرنی صرحرائی      دهندبرف بنوشانند و نوشیدن آب شکرز طبرز و خیلی سو بآبسرد یا  بآبدرم تخم خیار 

واضمده   متخا از ملج و قسب و گلنار و لحیه التیس و افسنتین چون ضماد کنند منع ورم کنرد اگرر در جمیرع اجرزا  معرده      

و آب کراکنج و آب کاسرنی    الثعلب عنباشد و مادام که حرارت باقی باشد و اگرچه بعد هفتم روز بود آب کاسنی و آب منبسط ب

صحرائی موقوف نکنند و چون از هفت روز تجاوز کند قرص ورد تا نیم درم و قدر  از عصاره   افسرنتین و مصرطکی بره آن    

م روز ماش و قطف و سرمق و کدو به روغن بادام یا زیت انفاق دهند و شراب آمیزند و ایضاً بادیان و کرفس آمیزند و غاا تا هفت

جالب و آب آلو بخارا و کاسنی ستانی و بر  و در آخر ورم به مصطکی و عصاره   افسنتین بدهند و بعد هفتم آنچره جرالی و   

ند و گاهی چند روز قبل از این آنرا می منضج اندک باشد مثل سلق و لبالب به آن آمیزند و ایضاً در این هنگام سکنجبین بیاشام

خمیره   بنفشه آنرا می آشامند اگر غثیان شدید موذ  نباشد و این تدبیر تا روز چهراردهم باشرد و چرون     بآبنوشانند و گاهی 

لهیب ساکن شود و ورم نرم گردد وقت تحلیل باشد و چون اندک انحطاط یابد در ضماد مثل مصطکی و افسنتین داخل کنند و 

شراب از سکنجبین بغیر حار گردانند و گاه نوشیدن خیار شبنر در آب بادیان و کرفس و روغن بادام شیرین تا آخر کفایرت مری   

کند و صواب آن است که چون وقت عالج ارخا و تحلیل برسد در آن ایام بر صرف مرخیات و محالت اقدام ننمایند بلکه ادویره  

در اقتصار بر مرخیات خطر عظیم است و در اکثر صاحب او را هالک می گرداند خرواه   مرخیه به قابضه مخلوط سازند بهر آنکه

ادویه مشروبه باشد یا موضوعه بر معده از خارج و معده درین امر اولی از کبد است و اگرچه کبد اشرف از آن است بهرر آن کره   

صالح برا  ایشان آنچه که در آن عطریت  معده حساس است پس رعایت این احتیاط در استعمال مرخیات واجب است و قوابض

باشد مثل مصطکی و گل سرخ است و ایضاً مازودسم و گلنار و اطراف اشجار و اذهان مثل روغن به و مصرطکی و نراردین و   

سیب و زیت انفاق است بلکه واجب است که در تابستان و در ابتدا در مراهم او روغن گل و زیت انفاق و روغن سفرجل و روغن 

ب و در زمستان یا در زمان تحلیل روغن ناردین و شبت و بابونه و سوسن استعمال نمایند و روغن مصطکی میانه این و آن مسی
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است صفت اضمده جیده در ابتدا و تزید و انتها ضماد نافع درین وقت و قبل آن بگیرند آرد جو فوفل گل نیلوفر هر واحد اوقیره  

یه بنفشه پانزده درم کتیرا پنج درم خطمی بابونره هرر واحرد ده درم صرندل پرانزده درم      گل سرخ یم نیم اوقیه زعفران نیم اوق

و  السوس اصلمصطکی اقاقیا گلنار هر واحد پنج درم موم روغن گل به قدر  که جمع کند آنرا و از اضمده جیده در ابتدا  ورم 

د ضماد نمایند به ادویه مرخیه بلکره اول تعردیل   اکلیل الملم و موم و روغن بنفشه است و واجب نیست که باوجود اسهال شدی

شکم کنند بعده ضماد استعمال نمایند و اما تضمید به قوابض وقت حاجت برد  عند اسهال و ضعف قوت استعمال باید کرد و از 

فسرنتین  اضمده   جیده در وقت منتهی تا انحطاط این است که آنچه گرفته شود این چنین فقا  اذخر بابونره اکلیرل الملرم ا   

رومی سنبل الطیب بیخ خطمی صندل فوفل زعفران حلب الغار و مانند آن قوابض در ابتدا زیراده کننرد و محرالت در آخرر و از     

اضمده   جیده در انضاج ورم حارد ماشرا که اراده   تحلیل آن باشد این است که بگیرند اطراف گل سرخ و اطراف افسنتین و 

مصطکی و کندر هر واحد یم نیم جزو و سفرجل و بسرو زعفران و صبر و هر واحد یم جزو  اطراف حی العالم و پوست ترنج و

و موم و روغن بابونه و روغن ناردین هر واحد ده جز دو چون سبب حدوث اورام اوجا  کهنره باشرد کره از حرق او معالجره بره       

مود  به تورم گردد واجب است که ملطفات  ملطفات بود به سبب بودنش حادث از مواد غلیظ بار در طب پس هرگاه این اوجا 

از آن قطع کنند بهر آنکه ملطفات اکثر حار می باشد و استعمال آنها در ابتدا  اورام جائز نیست و اقتصار بر مسرکنا مرا  مثرل    

ر است شحوم بط و ماکیان نمایند و چون ورم کهنه شود قرص سنبل بخورانند و ضماد مقل مع حب البان که در قرابادین ماکو

بروغن بلسان و صبر و موم سفید است و واجب اسرت کره قیروطری جرالینوس     قیروطی   بعمل آرند و از آنچه نفع می کند این

ماکور در عالج ضعف معده استعمال کنند و ضماد اکلیل الملم بسیار نافع است و ازین نو  است بابونه و گلنار و برزر کتران و   

آن تنطیل سازند و از آنچه درین می نوشند ایرن اسرت گرل     بآبنمایند و تکمید کنند و  اکلیل الملم و خطمی که از آن ضماد

سرخ ده درم عود دو درم مصطکی سه درم تخم کاسنی تخم کشوث هریم سه درم در ورم ملتهب با کافور بخورند یرا بگیرنرد   

ج سرکرجه برر آن   نکو آب کرا  الثعلب نبعصاف کرده آب  سه استاد خیار شبنر و در یم رطل آب بپزند تا یم رطل بماند بعده

اندازند و بجوشانند و بر آن نیم درم ایارج فیقرا انداخته و مریض قو  تمام آن و ضعیف نصف آن بنوشند و اگر احتیاج به قرویتر  

اق گوزن از ضماد ماکور افتد در آن شبت و بزر کتان و حبه زیاده کنند و اگر از این هم قویتر خواهند تخم کرنب واشق و هر س

و پیه ماکیان افزایند و گاه احتیاج به ضماد فیلغریوس و ضماد اصفر افتد و درین وقت گاه حاجت می آید به خوردن قرص مقل 

و از مراهم نافعه درین وقت مرهم به این صفت است بگیرند موم و روغن ناردین اوقیه و مصطکی و صبر و سرعد و اذخرر هرر    

ا در شراب حل کنند و با ادویه به دستور مرهم جمع کنند و اگرر درینجرا اسرهال باشرد اکثرر      واحد مثقال و مقل سه درم مقل ر

احتیاج به ادخال عصاره   حصرم یا عصاره   افسنتین درین می افتد و یا هر دو جمع کنند و از خطا  عظیم است کره زمانره   
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وث خراج باشد و از نضج منع کند چون این رعایت   مقاسات ورم طول کند و مدام معالجه به مبردات کنند و ورم در طریق حد

نمایند و گفته اند که قالده   سنگ شب چون بدین طور تعلیق نمایند که لمس معده کند عظریم المنفعرت اسرت در اوجرا  و     

نظر کنند  اورام آن باشد و اما هرگاه ورم دبیله و خراج گردد عالج او جدا بیاید طبر  گوید که عالج فلغمونی معده آن است که

بس علیج و مزاج او و فصل و سال و بلد پس اگر زمانه تابستان باشد خوابگاه او موضع سرد و زیر برادکش سرازند و از حرکرت    

البته منع کنند و از غاا بر ماءالشعیر تنها اقتصار نمایند و هر روز در ا وقات عادت غاا  او بنوشانند و اگر احتیاج بره زیرادتی آن   

ند و اگر احتمال فصد باشد فصد باسلیق نمایند و اخراج خون قدر صالح کنند و تضمید معده   او در اول این مرض افتد زیاده کن

به این قیروطی سازند بگیرند روغن گل که به سرکه جوشانیده باشند بدین طور که به وزن پنجاه درم روغن گل خالص با پرنج  

که بسوزد پس این روغن را صاف کرده با موم مصفی قیروطی سرازند و آب  رطل سر که آمیخته به آتش مالئم بجوشانند تا سر

برگ گل اسپغول و آب برگ بارتنگ و آب عصی الراعی و آب جراده   کدو و آب قدا  خالف و آب تربز با هم آمیختره از آن  

ند و پارچه   دیگر به این آب تسقیه   قیروطی بر آتش نمایند بعده بر پارچه به شکل معده قطع کرده طال نموده بر معده گاار

ها آغشته باال  آن نهند و هرگاه خشم شود درین آب ها تر کنند و گاهی درین مرض این ضماد می نمایند بگیرند برگ انگور 

و قدا  و عسالیج آن و عصی الراعی وحی العالم و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و همه را باریم بسایند و بر آن آرد جو و بنفشه 

می سفید کوفته بیخته اندازند و خوب مخلوط نموده ضماد خفیف از آن بر معده نمایند و چرون هفرت روز از ابتردا  ایرن     و خط

مرض بگارد و درد کم شود و آثار سکون تزید مرض ظاهر گردد نقل به این تدبیر نمایند که بخورند حماض خراسرانی سرلوق   

نی و بقله   رجله و مانند آن و این ضماد مرتب سازند بگیرند بابونه اکلیل مطیب و ماش مقشر مطبوخ به اسفاناخ و بقله   یما

الملم هر واحد دو درم قسب یا بس سه درم گل سرخ افسنتین یا عصاره   آن هر واحد پنج درم مصطکی دو ثلث درم عصاره 

قدا  انگور و گالب  بآبده   حصرم خشم سه درم عصاره   زرشم و عصاره   لحیه التیس هر واحد چهار ورم همه را سائی

و قدر قلیل سرکه آمیخته بر پارچه مالیده باال  معده ضماد نمایند و اگر معده   او احتمال غاا نکند به سبب ضعف یا الم خود 

غاا  او به دل ماءالشعیر حسومی خندروس سازند و در روز به دفعات دهند و این تدبیر هفت روز دیگر باشد پس به بیننرد اگرر   

نقصان یافت و لهیب و عطش ساکن شد و تپ زائل گردید و قاروره صال  پایرفت نقل به این تردبیر نماینرد کره سرلق      مرض

مطبخ به ماش و روغن بادام بخورند و در غاا اندک بیفزایند و نقل به ماءالشعیر با سکنجبین سفرجلی نمایند و قردر  سرفرجل   

لم و مصطکی و مروصبر و همه را کوفتره بیختره از مروم سرفید و روغرن گرل       شیرین بخورند و بگیرند گل بابونه و اکلیل الم

قیروطی ساخته بیامیزند و بر معده ضماد نمایند پس اگر احتمال این نماید و مزاج او متغیر نگردد مریض به زود  صحت یابد و 

وسط و تدبیر اول حسب قوت مرض  اگر مزاج او متغیر شود و حدت پایرد مرتبه   دوم فصد کنند اگر ممکن باشد بسو  تدبیر
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و ضعف آن و صال  و فساد آن اعاه نمایند و این تدبیر ثالث که ذکر نمودم بعد چهارده روز و ظهور سال  جائز است و تقدیم و 

تأخیر چیز  ازین تدبیر نکنند و گاهی در آخر این علت تضمید به این ضماد  نمایند بگیرند مغز سفرجل میخوش و مغز سیب 

دو را بکوبند تا مثل حلوا گردد و بعده چیز  از گل بابونه و اندک از اکلیل الملم و قدر  از بیخ خطی سفید کوفته بیخته  و هر

ین علت خیلی نجرا  مری بخشرد و    اآمیزند بعد از آن یم درم زعفران بر آن اندازند و بر معده ضماد نمایند و این ضماد در آخر

معروف به طبیخ سفرجل و معمول حرانیان برا  این علت است می نمایند و گاه در ورم  گاهی در آخر این مرض این ضماد که

کبد نیز این ضماد می کنند بگیرند آب سیب رطل و سفرجل خوب کوفتره رطرل و عصراره   غافرث بسرت درم و عصراره         

ازه سه رطل در دیگ سرنگین  افسنتین مثله و عصاره   لحیه التیس ده ورم و قسب سی درم و گل سرخ مثله بعده سرکه   ت

انداخته ادویه   ماکور کوفته بیخته مع جمله ادویه آمیزند و بجوشانند تا ادویه مهرا شود و مثل حلوا گردد پس ضماد غلریظ از  

آن بر معده سازند و این درازاله بقیه   این علت بالغ است و اگر در وسط این معالجه یا در آخر آن طبیعت مریض منحل گردد 

  او آب سویق جود حسوء متخا از جاورس مقشر بریان سازند و هرگاه قاروره   او بسو  طبیعی عود کند و ترپ او زائرل   غاا

گردد و این بعد تدبیر ثالث و بعد چهارده روز از ایام مرض او باشد طعام بمدق سینه   یهود و مزورات مثل آب غوره و آب انار 

شد و قبول غاا کم کند استفراغ به ماءالشعیر و آب چغندر مطبوخ مقو  بره شرکر سرفید و    سازند و اگر امتال در جسم او باقی با

روغن بنفشه و اندکی به ورق نمایند و از طعام او کم کنند و حفظ قوت او بارائج طیبه   موافقه   او مثل سریب و سرفرجل و   

ن مرض و در وسط و آخر او روغن سفرجل استعمال بنفشه و گل سرخ و کافور و گالب و مانند آن سازند و اهل حران در اول ای

می نمایند و ادعا کرده اند که ایشان جمع یافته اند در استعمال این روغن چیز  قباض و چیز  مغشی محلل زیرا که از طریق 

ضماد معده و کبد آن است که مولف از شی عطر و شی قباض و شی محلل مغشی و شی مبررد باشرد و در سرفرجل تعطیرر و     

بض و تقویت است و در آن تحلیل به این طریق است که آن مدربول است و روغن گل جامع رو  ماده و تقویت و تطفیه است ق

پس می گیرند سفرجل خوشبو و قطعه خرد می کنند بعده دو سه روز می دارند پس به روغن گل می جوشانند تا مهررا شرود و   

می اندازند و یم شبانه روز می گاارند پس روغن از آن صاف نمروده برر    لبالثع عنببعد از آنکه اندک جوش خورد بر آن برگ 

معده می مالند پس بهم می رسد آنچه اراده می کنند از تحلیل و قبض و تقویت و برا  ایشان قائم مقام سائر ادویه می باشد و 

ی و ماءالقر  به جالب در اول مرض و و آب کاسن الثعلب عنبآنچه صاحب این علت را می نوشانند و از آن عدول نمی کند آب 

و آب کاسنی با قرص گل امر کرده و آن بسریار   الثعلب عنببه سکنجبین سفرجلی در آخر آن است و ابوماهر برا  نوشیدن آب 

مروق و آب کاسنی مروق مکرد ده   الثعلب عنبنافع است در وسط و آخر این مرض بگیرند قرص گل هر روز دو ثلث درم و آب 

کنجبین سفرجلی ده درم و این نیز در معالجه   این مرض بالغ النفع است بلکه زیادت بر آن نیست و جالینوس گفتره  درم و س
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ها  ماکوره اندک آب بادیان مخلوط سازند و این در وسط مرض و آخر اوست و اما در اول آن آب بادیان البتره جرائز    بآبکه 

 .نیست

 عالج ورم صفراو  معده

د و گویند که فائده فصد درین نو  برا  تقلیل اعراض اوست به سبب قلت ماده و گاهی فصد بر علیل و بال فصد باسلیق نماین

می شود بنابر هیجان صفرا پس البد است که فصد در ورم صفراو  بخرم و احتیاط باشد و بعد فصد تدبیر  که در عالج ورم و 

در ابتدا عند شدت حرارت شیره   مغز تخم کدو و تربز و کاهو و تخرم  مو  گاشت بکار برند به رعایت تبرید زیاده تر بالجمله 

بهترین ادویه است با شربت انار و یا شربت تمرهند  و یا شرربت غروره و آب بارتنرگ     الثعلب عنبخرفه بدهند و آب کاسنی و 

ر یا آب تمرهند  و آلوبخارا و شیر بدهند و غاا ماءالشعیر سازند و تلیین طبیعت به حقنه   لین یا آب کاسنی به فلوس خیار شبن

تازه عروق هریم پنج توله شیره   تخم  الثعلب عنبباید داد و آشامیدن آب کاسنی سبز مروق و آب  و گالب مائیده بآبخشت 

تربز چهار ماشه فلوس خیار شنبر یم توله روغن بادام چهار ماشه نیز مفید و در تشنگی شدید آب تربز جائز اسرت و در حالرت   

گشنیز سبز و آب  بآبمی شکم قابضات خفیفه مثل رب به و رب انار و شربت لیمو دهند و ضماد صندل سفید و صندل سرخ نر

 بآبمامیثاد کافور می افزایند و کاا ضماد صندل و آرد جو بتدا نیز معمول است و گاهی شیاف و گالب بر شکم در ا الثعلب عنب

جش فصد و اخراج خون اندک و اسهال صفرا به مسرهل خفیرف اسرت شریخ مری      ست که عالخیار یا آب بهی نافع و در میامر

فرماید که چون ورم صفراو  باشد در ابتدا  او واجب است که تبرید بسیار نمایند به ضمادات مبرده معروفه مخلوط به صندل و 

و آب  الثعلرب  عنببعد چند روز آب  انار میخوش مطبوخ به سرطانات و بآبکافور و گل سرخ و مانند آن و به نوشیدن ماءالشعیر 

کاسنی استعمال کنند و نزدیم قرب منتهی اندک آب بادیان آمیزند و گویند که جالینوس درین دوا از آمیختن آب بادیران منرع   

گویند که عرالج آن بره    جرجانی و ایالقیکرده است و بعضی گویند که آن حسب رامی جالینوس است و منع آن غیر او نموده 

مو  نزدیم است اال در عالج این تدبر مرطب و سرد زیاه از آن باید و این چنان باشد که در کشکاب آب سرطان پخته  عالج و

انار آمیخته و ماءالخیار به شیره   تخم خرفه و یم درم مغز تخم خیار و کوفته  بآبانار میخوش آمیخته بنوشند و ماءالقر   بآب

همه موافق بود و ضماد از تراشه   کدو و خطمی و آرد جو و آب خیار کنن و اگر ضماد ک شکر بدهند که این دکاسنی و ان بآب

از برگ بارتنگ و برگ خرفه و خطمی و آرد جو و طحلب سازند سخت نیم باشد و بعد از چهارده روز تردابیر  کره در عرالج    

فران سنبل الطیرب هریرم دو درم   تورم و مو  گاشت بعمل آرند و این قرص گل درین باب نافع است گل سرخ شش درم زع

سرد سرشرته   بآبمغز تخم خیار ترنجبین هریم سه درم کتیرا صمغ عربی هر واحد یم درم همه را کوفته بیخته  السوس اصل

 .قرص سازند شربتی یم درم و بعضی از این حب ها مثل حب سعال ساخته زیر زبان دارند
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 عالج ورم بلغمی معده

بلغم از مسرهل بلغرم تنقیره نماینرد پرس از آن تریراق اربعره و تریراق شررودیطوس بخورنرد و آب            بعد از نضخ ماده به منطبخ

و آب بادیان سبز مروق با گلقند نافع بود و مالیدن روغن گل با سرکه فائده می کند و کاا روغن یاسمین و همچنین  الثعلب عنب

ست و گاهی دهندچراتیه جوشانیده گلقند داخل کرده و نوشیدن سو روغن بید انجیر شرباً و طالً ء مفید و بادیان بیخ بادیان جمود

هریم چهار ماشه بیخ بادیان شش ماشه بیخ  السوس اصلگل بنفشه  الثعلب عنبعوض چراتیه کرده می شود و یا  السوس اصل

وله داخرل نمروده   کبر چهار ماشه تخم کشوث بصره بسته سه ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف کرده شربت بنفشه دو ت

بنوشند و بوره   ارمنی خاکستر چوب انگور اشنه افسنتین رومی سرنبل الطیرب زعفرران مصرطکی سروده مغرز فلروس در آب        

مالیده صاف کرده آمیخته نیمگرم ضماد نمایند و اذخر سنبل الطیب سعد کوفی گل بابونه هریم یرم تولره در آب    الثعلب عنب

م توله سائیده ضماد کردن نیز مجرب است و یا برگ سبنها لوامربیل که بز درخرت اروسره   سبز چهار توله سرکه ی الثعلب عنب

پیچداسگند گل ارمنی در آب سائیده قدر  سرکه آمیخته نیمگرم ضماد کنند و یا تخم شبت نانخواه شونیز بیخ اذخر در سررکه  

ران و صبرکه در عالج ورم سوداو  بیاید نیز دریرن  سائیده نیمگرم ضماد نمایند و معجون و بیدالورد و دواءالکرم که ضماد زعف

مویز منقی بادیان زوفا  خشم انجیز زرد انیسون جوشانیده گلقند  السوس اصلباب معمول است و اگر درم با عسبر نفس باشد 

ه زنجبیرل  گل بنفشه پر سیاوشان افزایند و بعد نضج گل سرخ چهار ماشه سنا  مکی نه ماشر  الثعلب عنبداخل کرده دهند باز 

یم ماشه تربد موصوف چهار ماشه مغز فلوس پنج توله ترنجبین سه توله روغن بادام چهار ماشه افزوده مسهل دهند و بعرد دو  

مسهل در منضج گل سرخ تخم کرفس هریم چهار ماشه ریوند چینی سه ماشه عوض گل بنفشه و زوفا و انجیر افزایند و بعرد  

رش کمونی کبیر نه ماشه شیره   بادیان شش ماشه عرق شاهتره دو توله گلقنرد سره   نضج مسهل بدهند و بعد سه مسهل جوا

جوشرانیده خروردن و کراا     الثعلرب  عنببادیان و عرق بعرق  توله چند روز بدهند و معجون گل چهار ماشه همراه گلقند دو توله

براب آب یخری مناسرب برود و اگرر      قرص سنبل و قرص زرشم کبیر استعمال نمودن نیز در درم بلغ نافع است و غراا دریرن   

گرسنگی غلبه کند چند دانه مویز منقی یا اندک گچر  مونگ یا شله باید داد و اگر اول بهر تلطیف و نضرج بلغرم ماءاالصرول    

بادیان هریم هفت ماشه بیخ کرفس چهار ماشه جوشانیده گلقند سه توله داخل کررده   السوس اصلمثل یخ کاسنی بیخ بادیان 

اق اربعه بخورند و به اغایه   ملطفه مثل نخوداب با شیره   قرطم و اندک دارچینی و فلفل و کرد یا غاا سازند و بنوشند و تری

اگر تپ نباشد شوربا  مرغ که در آن چغندر و کرنب پخته باشند بخورند و عوض آب عرق بادیان بنوشند و اول سرکه و روغن 

ه در قول جرجانی بباید استعمال نمایند نیز مفید بود و اگر ورم تحلیل نشود مغز گل بمالند و بعد چند روز ضماد خاکستر انگور ک
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فلوس و غیره اجزا  مسهله در ماءاالصول افزوده مسهل دهند برفق اگر ممکن باشد و فلوس خیار شبنر در طبیخ زوفا حاصرل  

ورم بلغمی بهتر آن اسرت کره اگرر مرانعی      کرده و یا نقو  صبر بعمل آرند اقوال حکما صاحب اقتباس العالج می نویسد که در

نباشد تا سه روز از غاا و آب بازگیرند تا رطوبت مجتمعه اکثر به تحلیل رود و روز چهارم غاا  نخوداب بچره   مررغ دهنرد و    

ازند و و ثقل هریم نه ماشه ضماد س الثعلب عنبسرکه و روغن گل ؟ بمالند و روز پنجم از اذخر وسعد و بابونه و سنبل الطیب و 

جهت نضج ماده و کلیل این ماءاالصول دهند پوست بیخ بادیان و بیخ کاسنی هریم ده درم اکلیل الملم انیسرون قنطوریرون   

پر سیاوشان هریم دو درم بیخ کرفس پنج درم مویز منقی ده درم انجیر زرد  السوس اصلدقیق هریم سه درم اذخر مصطکی 

نیمه آید صاف نموده چهار اوقیه با سه درم روغن بادام شیرین و عسل سه توله تا بره روز  پانزده درم در سه آثار آب بپزند که به 

هفتم بنوشند و غاا نخوداب مرغ و روز هشتم جهت تنقیه مغز خیار شنبر شش توله ترنجبین شش توله گلقند عسلی چهار توله 

و پهر نخوداب نوشانند و وقت شام نان رده با شوربا  شربت دینار چهار توله روغن بید انجیر مرکب دو درم اضافه کنند و وقت د

مرغ خورانند و روز نهم ماءاالصول ماکور دو اوقیه با ده درم انگبین و حرف نه ماشه و روز دهرم وقرت شرب حسرب غراریقون      

 اگرر ورم  علو  خان خورانند و صبح مسهل بدستور دهند و همین نمط تا دوازده روز بعمل آرند اگر به تحلیرل رفرت فبهرا واال   

از ابن ماسه و مالقی و تمیمی و ابن هبل و  سوید بدستور باشد و آثار جمع ظاهر شود هرچه درد بیله معده گفته آید بکار برند و 

غیر هم نقل کرده که شرب و ضماد مصطکی و جوزبوا و اذخر و شکاعاد و غافث و همچنین میعه   سرائله و عسرل و اکلیرل    

اد اسقولوقندریون هر واحد نافع درم معده   باردست شیخ می فرماید که درین ورم نیز قانون این الملم و قصب الزریره و ضم

است که ادویه   محلله از قابضه خالی نباشند و محلله که درین احتیاج بدان می افتد آن قو  التحلیرل انرد و ابتردا در عرالج     

حد دو اوقیه به ورق سه درم روغن بادام شریرین بره قردر کفایرت     ایشان به این دوا نمایند که آب کرفس و آب بادیان تر هر وا

بنوشند بعد از آن ده درم روغن بید انجیر مع سه درم روغن بادام شیرین به این مطبوخ اکلیل بنوشند اکلیل الملم ده درم بریخ  

غن ها  ماکور بنوشند و طبیخ بادیان ده درم در چهار رطل آب بجوشانند تا یم رطل بماند صاف کرده چهار اوقیه از آن به رو

زوفا که در آن اکلیل الملم جوشانیده باشند بر شربت آن سه درم روغن بیدانجیره دو درم روغن بادام انداخته نوشیدن نیز ایشان 

را نافع است و از مسوحات واضمده این دوا مجرب است بگیرند جعده اکلیل الملم حما بابونه شبت هر واحرد ده درم افسرنتین   

بل الطیب هر واحد هفت درم صنبر هشت درم کندر شش درم بیخ خطمی پانزده درم مصطکی اشق جا و شیر میعه سائله هر سن

واحد ده درم پیه بطه پیه ماکیان هر واحد دو اوقیه موم سرخ نیم رطل و افضل مسوحات روغن ناروین و روغن سنبل است کره  

یون و لبالب به روغن بادام شیرین پخته و چقندر و کرنرب بره زیرت پختره و از     در آن عروقی و مانا آمیزند و بمالند و طعام هل

اغایه که مجفف دم و هضم او سهل باشد نیز نافع است و از قی مطلقا اجتناب نمایند ایالقی و جرجانی گوینرد کره در ابتردا     
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ادام بدهند و بعد هفت روز مطبوخ ظهور ورم هر صبح آب کرفس و غیره که در قول شیخ گاشت بدون به ورق بدو درم روغن ب

الکیل الملم که در قول مسطور ماکور شد باید داد و یا بیخ بادیان انیسون هریم سه درم فقا  اذخر مصرطکی تخرم کررفس    

هریم یم دو درم پر سیاوشان پنج درم بدستور مطبوخ ماکور جوشانیده صاف کرده هر صبح چهار اوقیه به دو درم روغن بیرد  

درم روغن بادام بدهند و شربت زوفا که در آن اکلیل الملم پخته باشند نافع بود و در نسخه   ضماد مجرب شریخ  انجیر و سه 

مقل ده درم و زعفران یم نیم اوقیه و روغن سوسن و روغن ناردین هریم نیم رطل افزوده و نوشته که اشق و جاو شیر را برا  

ته بیخته و پیه و موم در روغن گداخته بدان بسرشند و در بعضی نسرخه  زعفران سوده در شراب حل کنند و ادویه   دیگر کوف

بیست درم کتیرا داخل است و یا خاکستر چوب انگور و سعد و اذخر و سنبل کوفته به سرکه سرشته ضماد نماینرد و بجرا  آب   

که در آن بیخ کرفس و  ماءالعسل بنوشند خجند  گوید که عالجش نوشیدن ماءاالصول و بعض تریاقات و سعاجین است و آبی

بادیان و بیخ اذخر و مویز سرخ جوشانیده باشند به اندک روغن بید انجیر بیاشامند و اقتصار بر تقلیل غاا و تلطیف آن نماینرد و  

این ضماد نافع است اکلیل الملم مرزنجوش بابونه جعده شبت هر واحد یم جزو سنبل الطیب افسنتین تخرم کررفس بادیران    

کرنب حلق کررده و ادویره   دیگرر     بآبق جاوشیر میعه هر واحد نیم جزو صبر سقوطر  ربع جزو صموغ را کندر مصطکی اش

رم بار گوید که هرگاه در فم معده یا قعرا و و صاحب کاملسائیده همه را به قیروطی پیه ماکیان و موم جمع کنند و ضماد نمایند 

مع امر و سیا به قدر  روغن بیدانجیر بدهند و یا سنجر مینرا و تریراق    در خو بلغمی عارض شود ماءاالصول مع و دواءالکریم یا

ی که در آن زیره واشنه و سداب و بیخ اذخر جوشانیده باشند بدهند و روغن بید انجیرر  بآباق یا مشرودیطوس روفاربعه یا تریاق 

یخ اذخر و فقا  آن جوشانیده باشند به قدر  ی که در آن زیره واشنه و ببآبکرفس و بادیان و مویز بنوشند و تکمید فم معده  بآب

نمم در آن سرکه کهنه آمیخته بعمل آرند و تضمید معده و فم آن به این ضماد نمایند صبر سقوطر  پنج درم افسنتین رومری  

حرد  قرومانا هر واحد سه درم مصطکی سنبل الطیب هر واحد دو درم همه را باریم سائیده روغن یاسمین و روغن ناردین هر وا

ده درم موم سرخ پنج درم گداخته آمیزند و استعمال کنند و به اغایه   حاریابس مثل نخوداب بزیت و زیره و دارچینی و شبت 

و خولنجان و لحوم تیهو و دراج مطبخن به زیت و مر  و سرکه و کرویا و فلفل و دارچینی تغایه نمایند طبر  گفته کره نظرر   

ل استفراغ کند واجب است که به این دوا استفراغ نمایند مصطکی یم درم توبال مرس  کنند بسو  قوت مریض پس اگر احتما

نیم درم مادزیون مدبر یم دانگ خصض هند  یم نیم دانگ هیله   سیاه دو درم غاریقون نیم درم صبر سقوط پنج درم همه 

گرم اسرت و   بآبتام از آن دو درم  را باریم سائیده به شراب کهنه سرشته مثل فلفل حب سازند و در سایه خشم کنند شربت

اگر قوت او احتمال استفراغ نمایند لزوم تقلیل طعام می کند و اقتصار از آن بر آنچه ممکن باشرد و از نوشریدن آب سررد منرع     

نمایند و هر روز پانزده درم ماءاالصول بعد خوردن هفت درم حلنجبین بدهند و مالک امر در معالجه   این مرض تجویع است 
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امر به ریاضت اندک و تمریخ معده به روغن گل و سرکه کنند و بدست دلم نمایند و بر آن رفاه مبلول به سرکه و روغن گل و 

یا صوف مغموس در آن یا اسفنج تازه نهند و سائر اعضا که به حس ظاهر باشند چون در آنها این ورم حادث شود و من آن را به 

نه روز زائرل مری   عده آنرا از اسفل بسو  فوق بر فائده و عصائب می بندم پس در شباسرکه و روغن گل ولم ملیغ می نمایم ب

ر باشد به سرکه و خاکستر انگور ضماد می کنم پس این تحلیل می کند و اما در معده از استعمال روغن گردد و اگر اندک متعس

ه و ادویه منشفه و ادویه   معطره قابضه نمایند بسیار خوف کننده تا مسترخی نگردد تضمید او به ضماد مرکب از ادویه   محلل

و بهترین ضماد که به این نو  ورم استعمال نمایند این است گل سرخ و مصطکی و مروصبر سقوطر  و قصب الزیره هر واحد 

ر معرده  دو ثلث ورم کوفته بیخته قیروطی به روغن ناردین ساخته مخلوط سازند و بر پارچه به شکل معده تراشریده بمالنرد و بر   

گاارند مادام که معده خالی باشد و چون در آن طعام داخل شود ضماد را جدا کنند و نزدیم آخر هضم اعاده آن نمایند و اگر در 

معده ضعف و استرخا اندک ظاهر گردد درین ضماد ده درم قسب و یم درم و ثلث فشار کند و نیم درم گلناز و دو دانگ سنبل 

سترخا زائل کند و تقویت آن نماید و ابوماهر در تهیج یعنی ورم بلغمی معده ذکر کرده که ایارج یرم  الطیب زیاده کنند که این ا

 .برگ ترنج سرشته وقت خواب بخورند بآبدرم با کندر و نانخواه سوده مثقال آمیخته و 

 عالج ورم سوداو  معده

نبات یرا گلقنرد بسریار مفیرد اسرت و اسرتعمال عررق         بعد نضج ماده از مسهل سودا تنقیه کنند و بعد از آن نوشیدن شیر شتر با

گهیکوار و قرص ور دو سنبل و زرشم کبیر و دوار امالک و دواءالکریم و معجون گل و مرهم مقل نیز معمول و اگرر در مرزاج   

فسرنتین  آب بادیان سبز مرق با گلقند نافع بود و زعفران صبر زرد هر واحرد یرم درم ا   الثعلب عنبحرارت باشد آب کاسنی آب 

گرم ضماد کردن برا  اورام صلبه   معده و جگر بی نظیر است و اگرر سرنبل    بآبسنبل الطیب هر واحد یم نیم درم سائیده 

الطیب صبر تخم کیان مغز تخم قرطم مقل چربی مرغ و مغز ساق گاو و روغن گل و موم سرخ مرهم ساخته برر معرده ضرماد    

 الثعلب عنباا آنچه در ورم بلغمی گاشت بدهند و اگر با خشکی دهان و تشنگی باشد کنند برا  ورم سوداو  بسیار نافع بود و غ

سنبل الطیب قصب الزیره هریم چهار ماشه گل سرخ تخم کاسنی کوفته تخم خیارین کوفته هریرم شرش ماشره جوشرانیده     

پرا و سریر خروبش     الثعلرب  عنببعرق  شربت بزور  دو توله داخل کرده بدهند و برا  رفع حمی با صالبت خاکشی شش ماشه

خفیف داده شربت بنفشه دو توله داخل کرده دهند بعده تدابیر معموله بعمل آرند و گاهی در صالبت معده و تهیج اطراف کهنره  

پر سیاوشان افسنتین رومی هریم چهار ماشه سنا   گاوزبانبادیان گل سرخ  السوس اصلاین مسهل مفید و آلوبخارا پنج دانه 

تخم کاسنی پنج کاسنی تربد موصوف هر یم شش ماشه زنجبیل یم ماشه جوشانیده گلقند چهار توله فلوس  بالثعل عنبمکی 

خیار شنبر شش توله روغن بادام شش ماشه داخل کرده دهند بعده هلیله   مربی یم عدد عرقین شربت بنفشه دو توله بالنگو 
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بادیان تخم خطمی هریم چهار ماشره   السوس اصله خورده پنج ماشه پاشیده بدهند و گاهی بعد مسهل معجون گل چهار ماش

گرل   السروس  اصلمویز منقی  گاوزبان الثعلب عنبمویز منقی ده دانه جوشانیده گلقند دو توله مالیده می دهند و ایضاً بعد سهل 

غیر سرشرته  جوشانیده شربت بزو  تخم ریحان داخل کرده باز مصطکی سوده یم ماشه با طریفل ص الثعلب عنببعرق  خطمی

پا و سیر تودر  سفید شش ماشه پاشیده نبات داخل کرده باز  الثعلب عنببخورند باالیش شیره   کاسنی گالب چهار توله عرق 

بادیان شیره   خیارین گالب اندکی گرم کررده  بعرق  هلیله   مربی بجا  اطریفل و اگر بعد مسهل از ایارج تپ شود خاکشی

و اگر عوارض ریا  شدت کند مصطکی دو ماشه کرویا پودینه   خشم اذخرمکی هریم چهار شربت بنفشه داخل کرده بدهند 

ماشه تخم کاسنی شش ماشه جوشانیده گلقند دو توله تودر  سفید چهار ماشه دهند بعده اگر قبض زیاده شرود شراهتره تخرم    

ا هفت دانه سنا  مکی نه ماشه مویز هریم چهار ماشه انجیر زرد سه دانه آلوبخار گاوزبانکاسنی هریم شش ماهش گل سرخ 

منقی یازده دانه جوشانیده گلقند سه توله بدهند و جوگراج گوگل تجویز کنند و اگر با تپ و آروغ بسیار بود گل بنفشه یخ بادیان 

تخم خرپزه تخم خیارین کوفته هریم شش ماشه مویز منقی ده دانه تخم کشوث سه ماشه جوشرانیده   الثعلب عنببیخ کاسنی 

گلقند دو توله حل کرده دهند و بر صالبت قیروطی نهند و بدانند که در سودا  احتراقی ماءالجبن با سفوف الجورد مفیرد مری   

بریخ   الثعلرب  عنرب شود و گاهی در صالبت معده با مراق و بواسیر و قبض و خروج سده   خون آلوده احیاناً اول منضج بنفشره  

 الثعلرب  عنرب پنج ماشه پوست بیخ کاسنی نه ماشه مویز منقی ده دانه در عررق   سالسو اصلهریم شش ماشه  گاوزبانبادیان 

عرق کاسنی شب خیسانیده صبح جوشانیده گلقند مالیده نیمگرم دهند سه چهار روز باز تخم خطمی ریشه خطمی هریم شش 

اشه تخم کشوث سه ماشه سپستان ماشه به رعایت بواسیر افزایند باز برا  نفخ و بول کدر غلیظ انیسون سه ماشه بادیان شش م

ده دانه افزایند و دور روز بعمل آورده برا  تفتیح سده سنا  مکی نه ماشه افزاینده روز دوم مغز فلوس شش توله ترنجبین چهار 

توله روغن بادام شش ماشه و در طبیخ تخم قرطم یم توله افزوده مسهل دهند غاا نخوداب و شله مالئرم و بجرا  آب عررق    

عرق کاسنی عرق کوه باز تبیر لعاب ریشه خطمی شش ماشه عرقیات پا و آثار شریره   خیرارین شرش ماشره شرربت       گاوزبان

بزور  دو توله تخم ریحان شش ماشه و گاهی تبرید عرق باذیان گالب شربت بزور  تخم ریحان و گاهی گلقند بجا  شربت 

اول تخم کشوث سه ماشه بادیان شش ماشره انیسرون سره     و گاهی هر دو داده دو سه روز توقف کرده باز در نسخه   منضج

افزوده دو سه روز داده در مسهل دوم به فسرائج فسرتقی    السوس اصلماشه خیارین کوفته شش ماشه انجیر زرد سه دانه عوض 

هر یرم   ریوند چینی هریم شش ماشه غاریقون سه ماشه افزایند باز تبرید بدستور داده در منضج اول تخم خرپزه تخم خیارین

داخل کررده دو سره روز  بدسرتور بعمرل آرنرد و در       السوس اصلشش ماشه تخم کشوث سه ماشه گل نیلوفر یم توله عوض 

چهار گهر  شب باقی مانده خورده صبح بدسرتور   الثعلب عنبو عرق  گاوزبانمسهل سوم حب ایارج و حب الجورد همراه عرق 
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دو سه روز منضج داده مسهل چهارم مع جاب دهند و تبرید عرقیات گلقند  همه اجزا  مسهل اول مع اجزا  منضج بنوشند باز

شربت بزور  معجون و بیدالورد بعد از آن ماءالجبن استعمال نمایند ذکر ادویره مرکبره یونانیره و هندیره نرافع صرالبت معرده        

تنفر باشد بکار برند عصاره   ریوند حلنجبین معمول در اورام معده و جگر همراه شیر شتر و در جاهائی که از مسهل خیار شبنر 

دو دانگ انیسون نیم درم تربد سفید یم درم غاریقون سفید یم نیم درم گلقند بست درم اجزا کوفتره بیختره در گلقنرد خروب     

آمیخته نگاهدارند و به قدر سه چهار توله همراه شیر شتر بعمل آرند دواءالکرکم صغیر که در اورام صلب معرده و جگرر و سروء    

قینه و استسقاء همواره معمول و مجرب است زعفران سلیخه سنبل الطیب هریم دو درم مرمکی فقا  اذخرر قسرط دارچینری    ال

هریم یم درم کوفته بیخته مرمکی را در سرکه تر کرده حل نموده همه را به عسل کرف گرفتره وزن ادویره معجرون سرازند      

رفته می شود و گاهی ریوند دو درم افزوده می شود و اگر از همه اجزا شربتی از یم مثقال تا دو درم و اکثر وزن همه مساو  گ

هر یم دو درم و دارچینی یم درم بگیرند و گل سرخ و طباشیر و زرشم هریم دو درم پوست بیخ کاسنی چهار درم افزایند و 

کره   دواءالملم صغیرست و هنگامی که در مزاج مریض گرمی باشد بعمل آرند انسب بود و از تصرفات والد حکیم علو  خان ا

قسط تلخ فقا  اذخر ترس حب الغار حلبه فلفل سیاه هریم ده درم  مغسولدر صالبت معده و جگر و استسقا معمول است لم 

گرم دبیدالورود معمرول   بآبریوند چینی پانزده درم کوفته بیخته به عسل سه چند بسرشند شربتی یم درم به طبیخ افسنتین یا 

گر و استسقا و برا  صدا  بار دو سد رود وار و ضعف معده و جگر و تفتیح سد و جگر و تحلیل اورام و بیالت و در اورام معده ج

منع صعود انجره و دو  و طنین نیز نافع سنبل الطیب مصطکی زعفران طباشیر دار چینی اذخراسان قسط شیرین غافرث تخرم   

ب بلسان عود غرقی هریم یم درم گل سررخ برابرر همره    تخم کاسنی تخم کرفس زراوند طویل حس مغسولکشوث فوه لم 

قا مکرر که جهت صالبت شکم و استس عرق آسوآورده آمیزند خوراک از یم درم تا دو درم  بقوامادویه با عسل سه وزن ادویه 

فلفل هریم نیم پا چهار آثار ادرک دو آثار هلیله   زرد زنجبیل فلفل سیاه آمله براده   آهن دار  به تجربه رسیده مغز گهیکوار

و قند سیاه کهنه چهار آثار قند را در آب شربت نموده و باقی ادویه کوفتنی جوکوب نموده همه ادویه با شربت در یم سبوچه   

گلی کهنه که اکثر در آن روغن زرد یا تلخ داشته باشند جمع نموده در جا  خشم دفن کنند و گرداگرد سبو و زیر آن سررگین  

م هفته بگاارند تا جوش خورد و فرو نشیند و باید که هر روز خبر آن سبو گرفته باشند تا از جوش دوا ضرائع  اسپ پر کنند و ی

نشود و سر او بسته دارند بعد از آن برآورده صاف کرده یم پیاله قهوه خور  بخورند و غاا برین دو دام دال در آب خوب پخته 

ماشه غاا افزوده باشند اگر تشنگی زیاده شود در یم پیاله   قهوه خور  عرق مانند شوربا کرده بخورند و موافق اشتها دو سه 

که جهت صالبت معده و جساوت آن مجررب   عرق گهیکواربادیان دو قطره سرکه   انگور  داخل کرده بنوشند رفع می شود 

نجبیل فلفل سیاه سنبل الطیب سعد است مغز گهیکوار بست و پنج آثار قند سیاه هشت آثار پوست هلیله زرد آمله مقشر نانخواه ز
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کوفی هریم نیم سیر سها گه تیلیه پا و سیر کوفته در آب از قند شربت کرده همه را در سربو انداختره در سررگین اسرپ دفرن      

سازند هرگاه قابل عرق کشیدن گردد یعنی به جوش آمده فرو نشیند عرق کشد و بار دیگر همین را دو آتشه کنند و به قردر دو  

مقشر سنبل الطیب هر واحد یم توله  السوس اصلوله بعمل آرند قرص درد معمول برا  صالبت معده گل سرخ دو توله چهار ت

قرص ها سازند خوراک از سه ماشه نه ماشه سوده برا   الثعلب عنب بآبمصطکی رومی افسنتین هریم شش ماشه کوفته بیخته 

ادیان بنوشند و گاهی مصطکی افسنتین هریم سه ماشه می گیرند شربت بزور  یم نیم توله سرشته بلیسند و باالیش عرق ب

و دانه االیچی سفید چهار ماشه افزوده حب بسته بدستور می دهند قرص سنبل که در ورم صلب معده و جگر بکرار آیرد فقرا     

سیاه هرکردام   اذخر سلیخه گل سرخ ریوند چینی قصب الزیره سنبل الطیب هرکدام سه درم زعفران مرمکی انیسون قسط فلفل

یم درم مقل ارزق سه درم مصطکی میعه   سائله هرکدام دو درم اشق یم درم کوفته بیخته اقراص سازند هریرم بره وزن   

ت ورم معده وجگر و تپ ها  بلغمی و استسرفانافع عصراره   زرشرم مغرز تخرم      جه زرشم کبیرقرص مثقالی خوراک یم 

طباشریر تخرم کاسرنی     السروس  ربنجبین هر یم شش درم تخم کشوث خیارین مغز تخم خرپزه، هریم سه درم گل سرخ تر

تررنجبین   برآب ریوند چینی هریم دو درم زعفران نیم درم کوفتره بیختره    مغسولمصطکی سنبل الطیب عصاره غافث فودلم 

درم بریخ  سرشته اقراص سازند معجون گل که ورم معده و جگر استسقاء فساد جگر و درد معده را نافع است گل سرخ چهار ده 

هریم یم مثقال و نیم سلیخه زعفران هریرم سره درم مرمکری نریم مثقرال مررو        مغسولسوسن هفت درم پوند چینی لم 

زعفران را در سرکه حل کنند و دیگر دواها کوفته بیخته بدان بیامیزند و به عسل سه چند بسرشند مررهم مقرل ترألیف حکریم     

ت مجرب است مقل ازرق اشق هریم هشت درم گل سرخ بست درم گل علو  خان که در تحلیل اورام صلب و صالبت عضال

هریم نه درم برگ چغندر ده عدد برگ کلم پنج عردد زرنبراد زراونرد مردجر  مررز       الثعلب عنببابونه هشت درم اکلیل الملم 

ار درم نجوش پر سیاوشان هریم چهار درم حاشا زوفا  خشم برگ غار حلبه تخم کتان هریم تا هشت درم عود هند  چهر 

پخته در هاون انداخته روغن بید انجیر بست درم روغن ناردین پیه مرغ گداخته مغز قلم گاو هریم شازده  بآبمجمو  را کوفته 

درم روغن مصطکی هفت درم هشق و مقل در سرکه   انگور  بخیسانند تا حل شود پس با مجمرو  ادویره پختره در هراون     

شود شب ها بر موضع صالبت ضماد نماید اقوال حااق گیالنی می نویسد کره عرالج   کرده چندان بدسته بمالند که چون مرهم 

این مرض آنچه در میامرست این است که آب بادیان و آب کرفس چهل درم به چهار درم فلوس خیرار شربنر و دو درم روغرن    

متخا به زعفران کنند و به غیرر  بادام و نیم دانگ زعفران بنوشانند و اگر طبع نرم باشد عوض خیار شبنر قرص طباشیر ممسم 

روغن بنوشانند صاحب اقتباس می نویسد که در تحلیل و نضج مواد مناسب مراج کوشند مثالً اگر در مزاج حرارتی بود آب برگ 

هریم هفت توله و خیار شبنر هفت توله گلقند چهار توله روغن بادام هفت ماشره اضرافه نمروده     الثعلب عنببادیان و کرفس و 
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اگر حرارتی در مزاج نبود این مطبوخ دهند پوست بیخ را زیانه پوست بیخ هند با افتیمرون بررگ شراهتره براد رنجبویره       دهند و

هریم نه ماشه افسنتین بیخ کبربسفائج صغر فارسی هریم چهار ماشه تخم کاسنی تخم قرطم هریم یرم تولره    الثعلب عنب

ه روغن بید انجیر نه ماشه و غاا نخوداب بچه   مررغ و یرا شروربانبان    گلقند چهار توله سکنجبین افتیمونی علو  خان دو تول

دهند و بعد از حصول نضج تام تنقیه با یارجات کبار مثل روفس دار کاغانیس نمایند بنرابر آنکره قبرل از نضرج باعرث زیرادتی       

باشرد مثرل سرنبل و سرعد و      مرخص می باشد و در ابتدا ضماد به چیزهائی که ملین و محلل و معطر بود و اندکی قبض داشته

اذخره گل بابونه و تخم کتان و جله و افسنتین و زعفران و آب کرنب و مغز ساق گاو و روغن زیت و بادام و موم زرد و پرس از  

تقنیه ماءاالصول با روغن بید انجیر دهند و چون کهنه گردد و قرص سنبل با مثلث و یا تریاق اربعه با شیر شتر بدهند شیخ می 

د که قانون درین نیز همان است که ادویه   محلله از قابضه خالی نباشند و همه ادویه شدیدالتحلیل که در آخر اورام حاره فرمای

بکار آید درینجا نافع بود و واجب است که مدام شیر شتر بنوشند و از آنچه نفع می کند ایشان را این است که سه درم ورغن بید 

ر شبنر مالیده باشند بنوشند و اگر حاجت به قویتر از این افتد در ماءاالصول فقا  اذخرو مصطکی انجیر ماءاالصول که در آن خیا

و پر سیاوشان به سائر ادویه یم یم جزو داخل کنند و اگر با روغن بید انجیر روغن سوسن یم درم و روغن بادام دو درم کنند 

که در ضمادات این مغز ساق گوزن و مغز ساق گاو و پیه کوهران   نافع بود و کالم چون این روغن به ماءالعسل بنوشند و باید

شتر استعمال کنند و از ادویه   نافعه درین و درد بیالت این است که اکلیل الملم حلبه بابونه حب الغار خطمی افسرنتین هرر   

باشند حل کنند و به عسل  واحد یم جزو اشق مقل الیهود هر واحد دو ثلث جزو صموغ را در طبیخ انجیر که در طال جوشانیده

بسایند پس ادویه آمیخته ضماد سازند که عجیب است و این ضماد نیز مفید است چرک خانه   زنبور عسل شش جزو میعه دو 

جزو مصطکی یم جزو علم البطم نیز جزودرد  روغن ناردین به قدر  که ادویه جمع شود و ایضاً اشق صرد مروم صرداکلیل    

قل الیهود هر واحد هشت درم روغن بلسان یم رطل و آنچه ایشان را بسیار نافع است روغن عصریر  الملم دوازده زعفران مرم

انگور است و کالم طیخ ایرسا به خیار شبنر است و ضماد  که در ضعف معده مع صرالبت گاشرت و ایرن نسرخه   ضرماد      

و قیروطی به روغن ناردین به قردر  جیدست مصطکی کندر افسنتین هر واحد یم جزو اشق زعفران هریم دو جزو سعد سه جز

کفایت و چون اتفاق چیز  افتد که آن قلیل االتفاق از انتقال ورم بلغمی بسو  ورم صلب است اوفق عالج آن ضرماد بره ایرن    

صفت است اشق و مقل و تخم کرنب و بادام تلخ و میعه سائله و مصطکی و سنبل و اذخر و سعد صموغ را حل کرده و سروا   

مع نموده ضماد سازند و غاا  ایشان مثل هلیون و لبالب و روغن بادام شیرین کنند و خصوصاً هرگاه از ورم حرار  آن سائیده ج

انتقال نموده باشد مسیحی گوید که اگر زمانه   ورم امتداد کند و حرارت ساکن گردد و در آنجا ورم صلب براقی مانرد تصرمید    

ل سرخ پنج درم سنبل الطیب شش درم سعد اذخر قصب الزیره هر واحد دو موقع به این ضماد نمایند بنفشه خشم بیست درم گ
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درم مصطکی سه درم آرد طبه بست درم گل بابونه خطمی سفید آرد جوهر واحد ده درم همه را به لعاب بزر کتان جمع کننرد و  

ر ورم معرده کهنره گرردد    به روغن ناردین مسح موضع نمایند و چهار ساعت قبل طعام دهد و بعد هضم آن ضماد کنند پس اگ

قرص سنبل بدهند و تضمید به این ضماد نمایند مثل ده درم ماشق پنج درم حب البان ده درم تخم کرنب ده درم سنبل الطیب 

 پنج درم مصطکی مثله موم سه درم روغن ناردین پانزده درم صموغ را به شراب حل کررده همره را جمرع نمروده ضرماد کننرد      

که پیوسته شیر شتر دادن عالج صواب است و قرص سنبل دادن سود دارد و در نسخه اضماد کره بره   و ایالقی گویند  جرجانی

قول شیخ گاشت و عجیب است وزن اشق و مقل هریم چهار جزو نموده و میعه   سائله و مرو سنبل و مصرطکی و سرعده و   

خته باشند حل کنند و به انگبین بسایند و ایرن  اذخر افزوده و نوشته که صغ ها را به شراب که در آن انجیر خشم دوازده عدد پ

ضماد بعمل آرند تخم کتان حلبه تخم کرنب هریم یم مشت مرو سنبل و سعد هریم سه درم مقل و مصطکی هریم هفت 

درم اشق سه درم صفغها را به شراب حل کنند و دوا بدان بسرشند و نسخه   ضماد دیگر همان اسرت کره در قرول مسریحی     

بنفشه دین ده درم و سنبل سه درم و میعه عوض سعد است و نوشته که معده را به روغن ناردین چرب کررده  گاشت مگر وزن 

این ضماد بسرشند و هر وقت که طعام خورند پیش از آن به چهار ساعت ضماد بردارند و بعد خوردن طعام به چهار ساعت باز بر 

جا  آب جالب و ماءالعسل ماشیر شتر بخورند مجوسی گفتره کره   نهند و طعام از آن نو  هم در قسم سابق گاشت بدهند و ب

و آب بادیان بدهند و اگر زمانه تابستان و  الثعلب عنباگر بار و صلب باشد باید که ایارج لوغاذیا و ایارج ارکاغانیس با قدر  آب 

م در آن مالیده یرم درم روغرن   درهوا  گرم و سن شباب بود آب بادیان و کرفس هر واحد دو اوقیه گرفته مغز خیار شبنر پنج 

انجیر دهند و این ماءاالصول باید داد بگیرند پوست بیخ کرفس و پوست پنج بادیان هر واحد ده درم انیسون و تخم کرفس  بید

مقشر کوفته بابونه اکلیل الملم هر واحد هفت درم حلبه چهار درم انجیر سفید ده عردد   السوس اصلو بادیان هر واحد سه درم 

ز منقی پانزده درم همه را به چهار رطل آب بجوشانند تا به یم رطل آید صاف کنند و هر روز از آن چهار اوقیه گرفته سره  موی

درم خیار شبنر در آن مالیده و روغن بید انجیر از یم درم تا مثقال آمیخته بنوشند و اگر صالبت قو  باشد این مطبروخ بدهنرد   

مقشر کوفته و خسرم   السوس اصلخ اذخر هر واحد هفت درم اکلیل الملم بیخ خطمی پوست بیخ کرفس پوست پنج بادیان بی

هر واحد ده درم کماذریوس کمافیطوس بند کتان علیه هر واحد پنج درم تخم خطمی و خباز  هر واحرد شرش درم مصرطکی    

م انجیر سفید ده عدد همره  ملم االنباط هر واحد سه درم اشق جا و شیر سکنج مقل هر واحد یم نیم درم مویز منقی بست در

را در پنج رطل آب بجوشانند تا به یم رطل آید صاف کرده هر روز چهار اوقیه به یم درم روغن خرو  و مثقال امروسیا بدهند 

تا سه روز یا پنج روز و این ضماد برا  صالبت معده نافع افسنتین رومی سنبل ملیخه مصطکی هر واحد چهرار درم حلبره برزر    

د پنج درم زعفران مرکی هر واحد درم صبر میعه هر واحد چهار درم همه را باریم سائیده موم سرخ دو درم و نریم  کتان هر واح
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به روغن زنبق یا روغن قسط یا روغن ناردین پانزده درم به قدر حاجت گداخته ادویه خوب حل کرده از آن مررهم سرازند و برر    

یل الملم افسنتین کرنب شبت حلبه تخم کتان مغز تخم قرطم مقل از رق هرر  معده ضماد کنند و این ضماد نیز مفید بابونه اکل

واحد پنج درم مصطکی سلیخه قردمانا هر واحد دو درم صبر سقوطر  کندر ذکر هر واحد چهار درم مرو زعفران هرر واحرد درم   

موغ را در آب کرنب حرل  تخم خطمی خباز  گل بنفشه اشق سکنجبین هر واحد سه درم آنچه کوفتنی است کوفته بیخته و ص

کرده همه را در پیه ماکیان یا پیه بسط یا مغز ساق گاو که در روغن سوسن گداخته باشند آمیزند و بر معده ضماد نمایند و اگرر  

مرهم و اخلیون به روغن قسط یا روغن ناردین حل کرده و به قدر  ساذج هند  و زعفران و سلیخه و سنبل و غیره از اشیا  

معده   بارد آمیخته ضماد نمایند انشاءاهلل نفع بخشد صاحب ترویج گوید که از آنچه نفع می کند ایشان را شربت  خوشبو مقو 

 السروس  اصرل اصول و ماءاالصول است و این مطبوخ بیاشامند پوست بیخ کرفس و بادیان هریم سه درم بادیان تخم کررفس  

ز منقی سرخ بست درم در دو رطل آب بجوشانند تا به یم رطل آید تخم خیارین شبت حلبه هریم چهار درم انجیر ده عدد موی

صاف نموده سه روز بنوشند هر روز ثلث رطل با پنج درم مغز خیار شبنر و نیم درم روغن بید انجیر و یم درم روغن بادام و این 

م یرم دام انجیرر ده عردد    ضماد نافع است حلبه تخم کتان مروبابونه اکلیل الملم بیخ خطمی هریم پنج درم اشق مقل هری

مصطکی سنبل الطیب هریم درم بدستور معهود و مرتب ساخته ضماد نماینرد و از اغایره شروربا  بچره   مربرغ و مرزورات       

معمول از هلیون و چغندر و لبالب و خباز  به روغن بادام شیرین یا مسکه بخورند و اگر زمان صیف نباشد و احتیراج بره اسرها    

به ماءاالصول و روغن خرو  دهند و بداخلیون ضماد کنند و این ضماد نافع است صبراشق جا و شیر میعه  افتد چیز  از ایارجات

هریم پنج درم سنبل مصطکی افسنتین مرقرونا اکلیل الملم بابونه تخم خطمی بنفشه پر سیاوشان گل سرخ، هریم سه درم 

ل کرده ضماد مرتب سازند و آنچره از اوهران ایشران را    کرنب ح بآبانجیر ده عدد حلبه تخم کتان هریم هفت درم صموغ را 

گوید که معالجه   ورم سوداو  صرعب اسرت و    طبر  نافع است پیه ماکیان و پیه بسط و مغز ساق بقر و مغز ساق اهل است

اگر مریض از معالجه   او غافل شود ورم سرطانی صلب گردد و حس برود پس عالج نپایرد و عالجش ایرن اسرت کره اگرر     

تمال استفراغ کند به مطبوخ افتیمون تنقیه نمایند و تقلیل طعام کنند و بر آنچه از آن ممکن باشرد اقتصرار نماینرد و تضرمید     اح

معده به ضماد  که ماکور گردد باید کرد و زیاه کنند از آن افسنتین یا عصاره   او و عصاره   غافث و اندک افتیمون و لزوم 

نمایند و در هر پنج روز یکبار بر نهار تفریق معده به روغن گل متخازیت اگر یافته شود واال بره   تناول آئله مربی و هلیایه مربی

زیت نمایند و اگر زمانه   زمستان و بلد بارد باشد تغیر زیت باک نیست و کثرت تمریخ و تنطیل نکنند تا معده مسرتخی نگردد 

یر است که در آن افسنتین و افتیمون و مصطکی و عود خام از هر واحد و دائم با تناول این معجون امر نمایند و آن اطریفیل صغ

از هر واحد مثل اجزا  او باشد در مویز منقی بره سرشرتن نررم بسرشرند و ایرن       گاوزبانمثل یم جزواو و برگ باد رنجبویه و 
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ست سیما چرون حرس معرده    معجون در ازاله   این ورم بالغ النفع است و اگر ورم سخت شد و سرطان گردید عالج او صعب ا

باطل گردد و آنچه ممکن است در عالج این پرهیز تام است و فصد باسلیق اگر ممکن باشد و از آن بالغ نباشد و استعمال ضماد 

در بعض اوقات و بطول ایضاً و ابوماهر گفته که تضمید این رم در اواخر آن به گل بابونه   اکلیل الملم و بیخ خطمی سفید و 

ی که در آن بآبفسنتین و عصاره   غافث و افتیمون اجزا  اذبجنب جوب را گرفته باید کرد و گفته که تنطیل معده عصاره   ا

 .بابونه و اکلیل الملم جوشانیده باشند بعمل آرند

 بیله معدهد

اکثر به سبب جهل و آن عبارت از ریم کردن ورم باطن معده است و ورم حار که ریم کند آن را خراج گویند شیخ می فرماید که 

اطبا از تدبیر صواب ورم معده منتقل به خراج می گردد و بسیار باشد که خراج در ابتدا افتد به غیر انتقال از ورم به سبب آنکه ماه 

در آن عضو اوالً حاصل شود پس در جمع و تقیح شرو  کند و خراج گردد اوالً و مالمت ابتدا  خراج این است کره ترپ و درد   

قشر پره و لرزه مضاف آن گردد و عطش و آسیب افزاید و اشتها ساقط شود و به نزول طعام و آب ایاا باید و چون  شدت کند و

مزمن گردد و بدن الغر شود و چشم غائر گردد و تپ ساکن شود و صالبت چندان افزاید که از انگشت فرو نشود و بول انردک  

معده درد کند و اطراف سرد شود عالمت رو  باشد عالج در ابتردا واجرب   آید و قی و اسهال عارض گردد و هرگاه با این حال 

نمایند اگر مزمن نباشد و نشان ازمان آن که ماکورث ظاهر نگردد و به تبرید معده   متورم به ورم حار  بفصد است که مبادرت

و در نضج شرو  کند آن وقرت برزر کتران    شریاً و طال از داخل و خارج کوشند تا از دبیله شدن آن را بازدارد و چون دبیله گردد 

تخم مرو تخم خطمی مساو  باریم سائیده سه درم به شیر بز چهار اوقیه صبح و شام بدهنرد و ضرمادات منضرجه اسرتعمال     

نمایند مثال حلبه تخم مرو هریم نه ماشه مغز بادام تلخ نه عدد کوفته به روغن بید انجیر سرشته ضماد کنند و اگر اکلیرل گرل   

ه حلبه حب انعار افسنتین هریم چهار ماشه تخم مرو سه ماشه مغز بادام تلخ سی عدد مقل الیهود پنج ماشه انجیرر زرد ده  بابون

عدد مویز منقی سه توله در شراب کهنه پخته صالیه کرده مقل واشق و صبر زرد هریم سه ماشه در سرکه حل نموده روغرن  

ه روغن گل چرب کرده باالیش ضماد کنند و در روز  سه چهار مرتبه و کاا در به انجیر یم نیم توله آمیخته اول موضع ورم ب

شب برا  نضج و بیله   معده بسیار فائده می کند و یا گل خطمی گل بالینه اکلیل المللم اشق مقل علم البطم کوفته بیخته 

و غاا شیر گاو با نان خشکار و یا حریره ها  گرم ضماد نمایند و اگر قو  تر خواهند سرگین کبوتر پیه بط پیه مرغ بیامیزند  بآب

لعابیه منضجه دهند و در این دقت از فصد و اسهال محترز باشند تا در نضج توقف مانند و هرگاه نضج یابرد و نشران نضرج آن    

ازه و است که تپ و درد ساکن شود ثقل زیاده گردد و حله کند در آن هنگام اگر امر خفیف بود تو هم نضج قریب باشد شریر تر  

آب گرم هر ساعت به دفعات نپوشانند و نوشیدن آب شور پا و آثار و روغن زرد چهار و نیم توله و شکر سرخ شش توله در شریر  
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شود و ترقب بی جان و قشویره و انفجار درم باشد شکم از دست به  یز مفید بود و نظر کنند اگر درم گاو یا نیم آثار داخل کرده ن

م منفجر شود و اگر گشاده نگردد ماءالعسل گرم دهند و انجیر و مویز نقل فرمایند و اگر دیر شود قردر   مالیمت بیفشارند تا ور

خردل کوفته همراه ماءالعسل یا آب گرم بدهند و این شربت نضج و مفجرست بگیرند شراب انجیر دو اوقیه لعراب تخرم کتران    

نیم دانگ صبر در آن اندازند و بدهند و اگر تپ ساکن نباشد یا لعاب حلبه هریم ده درم و گرم کنند و دو دانگ زعفران و یم 

ترسند که معادت کند خمیر تنها در آب گرم انداخته بدهند و اگر از این غنا حاصل نشود باید که آب طبیخ حلبره و خشرم بره    

ه باشرند در آن روغرن بیرد    روغن بادام تلخ دهند و اگر حاجت به قو  تر از این افتد و در شرو  طریق نضج بر اول زیادت کرد

انجیر داخل کنند و از ادویه که درین باب مجرب شیخ است این است که صاحب او کاسنی صحرائی خشم یم نیم درم تخرم  

مردو حلبه یم یم درم سائیده به نبض شیرها  تازه گرم کرده مثل شیر خر یا شیر بز به قدر سه اوقیه و شکر سه درم بخورد 

رب اوست بگیرند کاسنی بر  خشم اوقیه حلبه دو اوقیه تخم مرو چهار اوقیه و کوفته بیخته به شریر برز   و ایضاً این ضماد مج

نیمگرم کنند و یا در آب نیمگرم نشینند و انجیر خشم و  بآبپخته و به روغن کنجد سرشته گرم ضماد نمایند و باید که حمام 

زند تا مثل عصیده گردد و بر دبیله گاارند و ازین جمله امرا و آنست که بابونه و حلبه و اندک افسنتین برا  تقویت داخل کرده بپ

ورم نضج یابد و منفجر گردد و چون ورم نرم شده و آثار نضج معلوم گردد و استعمال تحمیم ماکور ضرمادات و اعانرت آن بره    

بت آن و سرد  موضع ایال نیابد ضماد انجیر ماکور کرده باشد برا  او بستر مضاعف به غایت نرم که به خشونت موضع و صال

فرش کنند و بفرمایند که بر آن بستر بر شکم بخوابد تا معده فشرده گردد و ورم او منفجر شود و انفجار احاز وقو  قشر و لرزه و 

از خروج ریم و خون به قی و اسهال و فرو نشستن ورم معلوم می شود پس هرگاه منفجر گردد و مده و خون به اسرهال و قری   

کاسنی و ایارج فیقرا دادن معده را پاک کند  بآبآید آن وقت ماءالعسل یا ماءالشکر و یا آبجو بنوشانند و ایضاً در این وقت صبر بر

و ریم به اسهال بیرون آرد و در این وقت از اغایه بر ماءالشعیر حسوبا  موافقه قناعت دارزند پس هرگاه شکم از ریم پاک گردد 

ج قرو  معده بیابید بخورانند یا آنکه هرگاه ریم و خون از معده به قی بیرون آید نشان ناامید  قویتر مالت ملحمات که در عال

از نشان امیدوار  باشد یعنی مریض اکثر درین حالت زنده نمی ماند پس چون بدانند که در معده ریم است اخراج آن به اسهال 

نفجر نگردد ادویه که در عالج ورم سلب ماکور شد استعمال نماینرد و ایرن   نمایند و تحریم او بقی نکنند و اگر به این تدابیر م

ضماد نیز منضج ورم سلب است خطمی اکلیلم الملم پر سیاوشان مردانگ برگ نبگو صمغ عربی ارزن حلبه تخم کنوچره    

بیختره بره شریر    قل میعه سایله سرگین کبوتر سرگین خروس پشم بز بزر کتان صابون عراقی صبر سقوطر  مساو  کوفتره  

گوسفند با آب سرشته بر موضع ورم ضماد نمایند و اغایه   موافق برا  ایشان در ابتدا  مرض لعا  معمول از نشاسته و جرو  

گوید  صاحب کاملمقشرست یاز رده   بیضه   نیمبرشت و در آخر آن شوربا  مرغ که قدر  شبت و حلبه در آن پخته باشند 
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او به تقیح مول گردد تخم طرخشقوق حلبه تخم مرو مساو  کوفته بیخته سه درم با ربرع رطرل    که اگر ورم تحلیل نشود و امر

آبی که در آن انجیر خشم جوشانیده باشند بدهند و یا خمیر عمروس در آب انجیر و آب که در آن خیار شبنر مالیده باشند مقدار 

ه ثمیر چهار درم لعاب تخم کتان لعاب حلبه هر واحد ده درم ربع رطل بنوشانند و اگر تپ نباشد بگیرند آب انجیر خشم دو اوقی

زعفران دو دانگ صبر سقوطر  ربع درم و این دما در انفجار اورام و مامیل شاقو  االثر است و چون آماس بشکافد و ریم خارج 

آرد این ضماد نهند ترازه  متأخرین می نویسند که چون ورم بلغمی معده رو به جمع  بعض گردد عالج او در قرحه   معده بیاید

سنبل الطیب هریم یم توله اشق مقل جاه شیر هریم  الثعلب عنبپخته شود اکلیل بابونه افسنتین حلیله تخم کتان حب النار 

سه درم در سرکه حل کرده انجیر زرد بست  پنج عدد در بول شتر بپزند که مهرا گردد در شراب دو آتش صالیه کرده آمیختره  

ته مثل مرهم کشیده بر درم گاارند در روز  هفت هشت مرتبه   و همچنین در شب تا زود پخته منفجر گردد بر پارچه   باف

و چون آثار پختگی ظاهر شود بر انفجار یار  دهند بدین نو  که شیر تازه   گاو سیاه یم نیم پا و آب شرورپا و آثرار نیمگررم    

شاید و ریم از دهن بیرون آید همان وقت برآمدگی موقوف شود پرس بنرابر   بنوشانند و معده را به دست بمالند و بخیسانند تا بک

پاک کردن ریم ماءالعسل و یا جالب از شکر سرخ و گالب ساخته بنوشانند و غاا آش جو به شربت انار دهند و بعد دو سره روز  

ساخته باشند ترا پرنج شرش روز دهنرد     ایارج فیقرا در عسل آمیخته بلیسانند و بدرقه نمایند به بقو  صبر که در آب کاسنی سبز 

 .تاریم تماد پاک شود پس جهت اند مال ادویه   ملکه در قصر معده بیاید استعمال کنند

 قرو  و بثور معده

گاه عارض می شود معده را قروج و به ثور سبب حدت اخالطی که جرم آن تشرب کند یا مالقی آن گرد و اکثر به سبب وصول 

انچه بیشتر از آن که بسو  معده از سر نازل می شود در آن قرحه می افتد و آن نزله   حرار لراا  مری    ماده از غیر آن افتد چن

باشد یا قابل عفونت که متعفن می گرداند و چون نزول آن طول می کند تا کل حادث می نماید بالجمله قرحه   معده گاه کبیر 

چنانچه از خلط حار حا و خواه تشرب در جرم معده باشد یا نه و عام  می باشد چنانچه از انفجار دبیله معده و گاهی به عکس این

است که این غلط در معده تولد کند از تناول اشیا  گرم و تیز و یا نزله   گندم و تیز باشد که از سر فرود اید و یرا از عضرو    

غشی و سرد  اطراف مود  می گردد دیگر به معده ریزد و بیشتر قرو  معده خصوصاً در اسفل آن به صغر نفس و درد عرق و 

و چون قرو  در ساقل معده عارض شود الغاله هضم فاسد و باطل گردد و خون درو  کم تولد کنرد و از آن حروارض مراکوره    

پدید آیند و دلیل قرو  معده به دیوار  آروغ و بو  دهن و قشر فم و خشکی کام و زبان به سبب ارتقا  نجره   حار و کثرت 

مما  خفیف اکثر درد در فم معده یا قریب ناف و سوزش و معده و هیجان درد آن از خوردن چیز  ترش یا تیرز و   قی و غثیان

خروج ریم و خون و صدید و قشور در قی و برازست و چون در معده به ثور متقرحه باشد جشا خیلی کثرت پایرد و فررق میران   
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بسو  خلف میان هر دو شانه و در گردن به سو  حائل صار دقت قرحه   مر  و فم معده آن است که در قرحه   مر  وجع 

نفوذ طعام در آن پدید آید و آن داللت می کند بر موضع الم به مرور خود بر آن موضع و خصوصاً چون طعام درشت تر برود یرا   

جمع اندک خفت پایرد طعمی قو  تر داشته باشد که درین وقت ادراک وضع ام السهل بود بعده چون طعام از آن تجاوز کند و 

و اما در قرحه   فم معده وجع در اسفل سفاک صدر و اعال  شکم شدیدتر باشد و آن عنصر در طعا به فرم معرده زیرر سرینه     

محسوس گردد و اکثر به طرف مراق میل کند و قشر قرحه در قی برآید و باشد که به آن نفس صغیر گردد و جسم سرد شود و 

حه نفر معده به خروج متشرف جه در براز به غیرنج و امعاهد جود و جمع بعد اسرتقرار طعرام در اسرفل    به نشی انجامند اما بر قر

معده قریب ناف و وجع اندک از قرحه   فم معده استدالل کنند و اگر قرحه هم در فم معده باشد و هم در قعر آن نشان هر دو 

میان معده و قرحه   امعا بره موضرع   فرق موضع محسوس گردد و پیدا بود و بالجمله قرحه در هر موضعی که باشد الم در آن 

وجع وقت وخول طعام کنند و وجود وجع وقت انحدار طعام از معده و درد زیر ناف در قرحه   امعا بود و خروج قشر در قرحه   

ه   معد  وجع در نرواحی  معد  اکثر در قی و به ندرت در برازد قرحه   امعائی کثرت قشر دقیق از آن در براز باشد و در قرح

امعا نمی باشد بلکه فوق آن بود و خروج قشر در قی نمی باشد مگر در قرحه   مر  یا معده و واجب است کره چرون اراده     

بهر تنقیره   معرده ماءالعسرل     عالجامتحان معرفت موضع وجع نمایند مریض را چیز  که در آن سرکه خردل باشد بخورانند 

ب بود ماءالشکر با ماءالشعیر نوشانند و بعد از آن ادویه مدمله مثل دم االخوین کندر هریم پنج درم گرل  دهند و اگر حرارت غال

ارمنی سه درم گلنار کهربا گل سرخ هریم دو درم یا همه مساو  منطوف ساخته با رب سیب و رب بره بدهنرد و یرا کنردروم     

له آهیخته بلیسانند با گالب نه توله و شربت مورد سه توله و االخوین کهربا گل ارمنی هریم دو ماشه در شربت خشخاش دو تو

باید که در حق ادویه مبالقه نکنند تا در معده دیرتر بماند و بلع کردن موم زرد تازه و پیه مرغ و اذر درین باب اثر عظریم دارد و  

تیرا هر واحد یم درم گلنار گل سرخ هرچه در قی الدم بیاید بکار برند و این قرص نیز نافع است خشخاش دو درم صمغ عربی ک

سماق بسرشند و قرص ساخته در  بآبعصاره   لحیه التیس اقاقیا زعفران کهربا هریم نیم درم همه را کوفته بیخته  االس حب

سرد یا طباب اسپغول و یا قرص کهربا شش ماشه سفیده   از زیر پرنجم درم روغرن    بآبسایه خشم کنند شربتی یم مثقال 

م علی الرسم ضماد کردن مفید بود و نوشیدن روغن بنفشه ممزوج به موم و گاهی قرطاس محرق و خاکستر بررو   گل پنج در

در دبیله و قرو  معده مجرب انطاکی و سرمند  هست و گفته که اگر قرو  چرک بسیار داشته باشد و قوت قو  بود جائز است 

است و از غراا  جیردانی اسرت کره خرنروب شرامی سروده در شریر          که اندک زرنیخ اضافه نمایند یا قدر  کبریت و این اسلم

جوشانیده استعمال نمایند و سوید  نیز از روفس و ابن سمجون و ابن جزله نقل کرده که خزنوب شرامی و شریر ترازه و کاغرا     

افل نباشرند  مصر  سوخته و برو  سوخته هر واحد نافع قرو  معده است بالجمله هنگام استعمال مدمالت از تنقیه   چرک غ
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بلکه گاه منقی دهند و گاه مدل و این بهر آن است که چرک پاک می شده باشند زیرا که باوجود چرک در قرحه   انردمال آن  

دشوار است تا از منقیات قو  اجتناب نمایند تا موجب ازدیاد قرحه نگردد تا که قرحه بسیار کهنه نشود و تنقیه با یاج نباید کرد و 

ثبور مر  گفته شد عالج این است و تا وقتی که به ثور ریم نکرده باشد فصرد برا سرلیق کننرد و بررا  منرع       هرچه در قرو  و 

انصباب ماده آنچه در عالج ورم حار معده گاشت بکار برند و دوغ گاو سیاه با طباشیر و تخم زرشم هر واحد دو ماشه نیز جهت 

رق کاسنی شکوه هریم پنج توله نوشانند و غاا آش جو به شرربت  بثور معده و مجرب است و یا سکنجبین ساده در گالب و ع

نیلوفر دهند چهار پنج روز داده خیار شبنر هفت توله در گالب نیم آثار گلقند چهار توله روغن گل هفرت ماشره بدهنرد و صربح     

ت نیلروفر چهرار تولره    تبرید شیره   کاسنی و خیارین و خرفه هریم نه ماشه لعب بهدانه سه ماشه در گالب بکنیم یرا و شررب  

سبوس اسپغول نه ماشه بدهند و همین خط سه چهار روز داده جهت تعدیل شربت صندل دو توله در عرق بیدمشرم و گرالب   

هریم پنج توله تخم ریحان هفت ماشه دهند و اگر بثور از خوردن چیزها  حار بالفعل مثل لقمه   گرم افتد شیر خر و بز تازه 

ئی شیر با نبات خورانند و با شیره   خرفه   کاسنی و خیارین هریم نه ماشه تخم کاهو مقشر هفرت  نوشاننده و مسکه و باال

ماشه لعاب اسپغول و بهدانه هریم سه ماشه شربت نیلوفر چهار توله در گالب و عرق بید ساده و کاسنی و نیلوفر هریرم پرنج   

ند و بثور که از نزله   حار و یا از تنراول چیزهرا  تیرز زیانکرار     توله دهند و غاا شیر برنج و فرنی شیر بز و فالوده به گالب ده

چون زراریح و بالد در امثال آن بود و عالجش در محل هر واحد مسطور است و اگر در قرحه   معده قربض زیراده برود خیرار     

ءالعسل نوشانند تا رفرع قربض   شبنر هفت توله و ترنجبین نه توله و گلقند عسلی چهار توله و روغن بادام و یا گل نه ماشه در ما

شود و جال  تام حاصل گردد پس دوغ ترش و غیره که در قول جرجانی بیاید بدهند، با صمغ عربی و طباشیر و گرل ارمنری و   

گل سرخ مساو  دو درم تا معده به صال  آید و اگر اکله گردد و در قی و براز پارچها یا تعفن شدید برآید و غشی افتد فاد زهرر  

و یا جدوار خطائی و یا گل مختوم و غیره در آب بارتنگ دهند و هرچه در قی الدم گفته آید بکار برند و غااها  قابض حیوانی 

ترش تریاقی دهند و چون نوبت به تاکل رسد به نمی گیردد اال ماشاءاهلل شیخ می فرماید که جراحت تازه معده را بره ادویره     

خورانند و ادویه   قروحیه که در آن زنگار و سفید آب و مرواسنگ و توتیا و مانند آن  قابضه معالجه کنند و اغایه سریع الهضم

افتد دور دارند بلکه معالجه قرو  معده و اکله   آن اول به تنقیه از ماءالعسل یا جالب نمایند و باید که در منقری قروت تنقیره    

ال و غسل و بسو  اسفل باشد و اگر در آنجا ترا کرل و گوشرت    نباشد که ایاا و تفریح زیاده از نفع نماید بلکه واجب است که ج

مرده بود به دوا  منقی لحم میت و ملحم و منبت عالج کنند و برا  او ایارج فیقرا و فق اسرت و چرون تنقیره یابرد دوغ گراو      

بضه دهند و بساست که احتیاج انار و افشرجات فواکه قا بآبمسکه گرفته و شربت به و انار و مانند آن بنوشانند و ایضاً ماءالشعیر 

بسو  تغایه به بطون گوساله و جد  مخلل افتد و بدانند که تا وقتی که چرک پاک نگردد و عالج دیگر را منفعت نباشد و نره  
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برا  استعمال مدملی و چون مدالت استعمال نمایند و مرض در ناحیه   مر  و فم معده باشد بر آن از مغریات مثرل صرمغ و   

در صالح گاارند و خلط ادویه   مغریه به ادویه   قرو  مر  و فم معده نفخ می کند خواه این ادویه مدمله باشند یرا  کتیرا به ق

غیر آن بهر آنکه مغریات الصاق او به موضع علت می نمایند و بعد مدتی جدا می شوند و آنها قو  می گردد و به همین جهرت  

بعد طعام یابد و گاهی نفع می کند قرو  معده را فلونیرا  مخردر و ایضراً اقرراص      استعمال ادویه در قرو  فم معده و اعالی آن

کهربا السیما اگر در آنجا قی الدم باشد و جمیع ربوب فوا که قابضه آنرا نافع است و گاهی رب غافث و رب افسنتین آن را نفرع  

که اسهال به مثل خیار شبنر نماینرد و اگرر از   می کند و چون در معده قرو  باشد و بی ضرورت اسهال آوردن افتد واجب است 

پست جرو مطبروخ معالجره نماینرد و اگرر       بآبقرو  اسهال عارض شود باید که به قرص طباشیر قابض و ربوب فوا که قابضه 

قرو   گاشت باید کرد و بثور معده را بعد تنقیه به چیز  که برا  اسهال در الدم نفثدرینجا اکله باشد عالجش بدانچه در عالج 

معده رخصت است انار دانه به مویز و شیر به آهن گرم داغ کرده نفع می کند و گویند که انار دانه و مویز آنگاه نفع کند که بثور 

ماکور از جنس جرب باشد و اگر از جنس ثالیل و مانند آن بود و نفع آن درین اندک باشد جرجانی گوید که اگر قرو  و بثور در 

دد اول فصد باید کرد خاصه اگر عالمات غلبه   خون ظاهر بود و دوغ ترش که از شریر گراو سریاه گرفتره     معده تازه ظاهر گر

باشند به قدر ده استار با یکدرم طبا شیر و یم درم گل سرخ و یم درم تخم حماض سود دارد و این شربت نافع است شیر گاو 

آمیخته سنگتاب کنند تا آنکه آب ها برود و شیر بماند آنرا با شرربت   ده استار نقیع می نماید ده استار آب غوره پنج استار هر سه

انار ترش دهند و آنرا که قرحه کهنه شده باشد و اکله گردد اول معده را به جالب و ماءالعسل پاک کنند و نباید که قی افتد بهر 

ه باشد و لحم میت خارج شود با یارج فیقرا آنرا آنکه معده را ایاا رساند و مضرت آن بزرگتر از منفعت باشد و اگر کهنه زیاده شد

انار ترش باید داد و آنرا که صفرا غالب بود و از  بآبپاک کنند و بعد تنقیه دوغ ترش با رب به ترش و رب انار ترش و ماءالشعیر 

انار ترش داده  بآبو ماءالشعیر فقیان و عطش ایاا یابد ناشتا آب سرد بسیار دهند و بدان قی کاانند و اگر بر ناشتا قی نتواند کرد 

بعد آن آب سرد بسیار نوشاینده قی فرمایند و بعد قی دوغ ترش و طباشیر و گل ارمنی و گل سرخ دهند و اگر حاجت به اسهال 

افتد به مغز فلوس و آب کاسنی کنند و بر معده ضماد از طحلب و تراشه   کدو تر و خطمی و سماق و مازو و گلنار و رامرم و  

رخ و آب برگ خرفه و آب غوره و آب سیب ترش و آب بارتنگ و آب برگ مورد استعمال باید کرد و این همه انوا  قرو  گل س

غوره و آب  بآبو ثبور را نافع است و غاا به بطون گاو و گوشت گوساله به سرکه و بطون بز به سرکه و مصوص چوزه   مرغ 

رشی ترنج فرمایند صاحب جامع و کامل گویند که چون ورم منفجر شد و مده سماق و آب انار ترش و آب ریباس و آب لیمو و ت

خارج گردید صاحب او را شیر خرما یا شیر بز به قدر ربع رطل به شربت خشخاش یا شربت عناب که بر آن گل ارمنی و صرمغ  

م جزو جو مقشر کوفته نیم جزو ی مغسولعربی هر واحد یم درم سوده انداخته باشند بدهند و این حریره نافع است برنج سفید 
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شیرین بپزند تا ابتدا به نضج نماید بعده نشاسته نیم جزو در آب سبوس گندم سفید حل کرده بر آن اندازند و بپزند تا حریره  بآب

 گردد و صمغ عربی کتیرا هر واحد یم درم و نیم سوده بر آن ریخته نیمگرم بنوشند و اگر حریره از نشاسته و شیره   خشخاش

که شیر گاو و آب مصرم هر واحد بست درم یا شکر نوشرند و   ترویج گوید بود مضفسفید مع شیر تازه اندک ساخته باشد نافع 

بارتنگ و آب سماق بخورند و اگر قی الدم به آن  بآبغاا بچه   مرغ با زرشم و اگر با قرو  معده قی الدم باشد قرص طباشیر 

ید که آب بارتنگ و آب سماق و ماءالعسل و ماءالشعیر و جالب شکر و آب سبوس با نبات نباشد و در قرحه چرک و ریم باشد با

بدهند که این همه منقیات قرو  اند و اگر در آن تاکل و لحم میت باشد احتیاج به استفراغ افتد و از آنچره نفرع مری کنرد آنررا      

س خیار شبنر در آب کاسنی دهنرد کره اسرهال او برال     خوردن ایارج فیقراست و حق آن است که اگر احتیاج به استفراغ بود فلو

اذیت ست باوجود  که آن ملحم است و بعد تنقیه قروم دوغ گاو به رب به دهند و این دوا نیز بعد نقا  قروخ نرافع اسرت گرل    

رم گل عصاره غافث افسنتین هر واحد یم د مغسولارمنی گلناز نشاسته صمغ عربی هریم سه درم طباشیر دم االخوین شلونج 

ورم همه را سائیده سه درم باب سفرجل یا رب سیب یا رب ریباس بدهند و اگر طبیعت نرم باشد قرص  االس حبسرخ پنج درم 

طباشیر رب سیب یا رب به دهند گیالنی می نویسد که این قرص نافع قرو  معده است گل قبرسی صمغ عربی هر واحرد پرنج   

خرفه بخورند و به صندل سفید صندل  بآبسرشته قرص سازند و هر روز ده درم  آببدرم دم االخوین سه درم باریم سائیده و 

سرخ گل سرخ گلنار گل ارمنی اقاقیا حضض عصاره الحیه التیس رامم پوست خشخاش در آب مورد و آب برگ انگور و گالب 

جو به روغن گل و کعم سروده  و آب حی العالم سرشته بر معده ضماد نمایند و غاا درین مرض برنج مطبوخ مع و خن و پست 

به قدر بادام بریان و مزوره معمول از برگ حماض و عدس مقشر که پخته آب از آن بریزند به روغن بادام شیرین و گشنیز تر و 

تر و پست کنار و به غیر او شاه بلوط و به امرودو و سیب بخورند و جالینوس گفته که  االس حبخشم سازند و بقله   خرفه و 

 .ز قرو  معده بخر و اسهال شکم می شود پس معالجه   او به دوغ گاو و کعم نمایندگاهی ا

 نفخ معده و قراقر

نفخ دم شدن شکم است و قراقر بر وزن سالسل آواز شکم سببش سه امر است یکی از جهت معده به سبب برودت مزاج معرده  

یابد و بخار بسیار از آن متولرد گرردد و بعرد انفصرال     و ضعف حرارت غریز  آن از انضاج غاا پس بدان سبب غاا نضج کامل ن

حرارت آن بخار بار دو غلیظ گشته به ریا  نافخه مستحیل گردد و شکم را دم کند مثل مشم بر باد و نفس تنگ گردد و ظاهر 

بهر آنکره مراده    است که غاا اگرچه در طبع خود غیر نافع باشد لیکن چون حرارت از آن ضعیف بود تبخیر نماید و ریح پیدا کند

تحریم نماید و هضم نکنرد     که در جوهر آن نفخ کثیر نباشد آن در شکم نفخ پیدا نمی کند اال آنکه حرارت مقصر باشد که

عدم حرارت اصال نفخ نمی باشد و اگرچه ماده نافخ باشد و هرچیز که از آن نفخ پیدا نمی شود و عدم تولد نفخ  همچنین بسبب
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از امور ثلثه خواهد بود یکی آنکه آن چیز در جوهر خود خالی از نفخ باشد و دو امر دیگر کره در غیرر آن   از آن به سبب یم امر 

چیز یعنی معده باشد یکی استیال  حرارت غریز  بر آن چندان که بخره و فضول را تحلیل کند تا آنکه چیز  باقی نماند کره  

ر آنکه برو مجمد بادام که قو  می باشد موجب تبخیر نمی گرردد و  قابل تولد ریا  باشد و دوم برودت که هیچ حرکت ندهد به

چون ضعیف می شود حرارت قاصره از تحلیل در آن عمل می کند و از آن ریا  پیدا می گردد و گاهی حرارت متعین هضم می 

درین هنگام حرارت  باشد و ماده مجیب بدان لیکن از نوشیدن آب بسیار بر غاا یا حرکت متخصص غاا در آن قصور می افتد و

ماکور کافی نمی باشد دوم از جهت طعام به سبب تناول طعامی که حرارت معده از هضم و نضج تام آن عاجز آید و چون نضج 

ناقص گردد نفخ آرد و آن طعام از چهار گونه خالی نبود اول آنکه کثیر المقدار بود و ظاهر است که چون غاا بیشتر از مقدار باشد 

امرو و سیب و انگور م آن عاجز آید و جوف معده گنجایش نکند دوم آنکه کثیر الرطوبت باشد مثل کدو و خیار و طبیعت از هض

انوا  به قول هرچند معتدل المقدار خورده شود پس هنگام عمل حرارت البخره   غلریظ از آن جردا گرردد و     و انجیر و جفرات

اا به ذاته نفاخ بود و او آن است که در آن رطوبت غریبه   فضیله باشرد  حرارت از تحلیل آن عاجز آید و نضج آرد سوم آنکه غ

مثل عدس و لوبیا و باقال و نخود پس حرارت اگرچه معتدل باشد بر تحلیل آن غالب نیاید بدون احاله   او بسو  ریح و از آن 

درین صورت اکثر از اغایه   نفاخه اصرال  ریا  نافخه متولد گردد و مگر آنکه حرارت شدیدالقوه و ماده   شدید القله باشد که 

ریا  متولد نمی شود و از اشربه   نفاخه شراب غلیظ و حلواست مگر آنکه حلو رقیق باشد که از آن ریح لطیف پیدا می شرود و  

برا  به سرعت بیفزایند تحلیل می شود و شراب حدیث نیز مولد نفخ است به سبب بقایا  رطوبات فضلیه که غلیان از تحلیل آن 

تمام قاصر است و چون کهنه گردد و به سبب طول زمان آن رطوبت تحلیل شود و نفخ نیار و چهارم آنکه طعرام زهرم یعنری    

بو  آن مثل بو  ماهی یا نمس یعنی بو  روغن خراب یا بد بو باشد بهر آنکه طبیعت از آن نفررت کنرد و در آن برر مجررا      

نافحه تولد کند فطاهر است که برین چنین غاا معده متوجه نمی شود و بهر آنکه طبیعی تصرف نکند و فاسد گردد و از آن ریا  

معده در ذکا  حس مثل دماغ و رحم است به اشیا  خوشبو نفع و تقویت می یابد و از چیزها  بد بو متضرر مری گرردد پرس    

بو یرا نمرس ورود نمایرد ضرعیف      هرگاه خوشبو موافق خراج آن بر آن وارد شود بر هضم آن قو  گردد و چون بر آن چیز  بد

از جهت اخالط به سبب اجتما  بلغم یا سودا یا صفراو  دمید که بلغم به آن مخلوط می باشد  سوم گردد و هضم را فاسد گرداند

 طبر پس از حرارت معده منحل شوند و ریا  نافخه گردند و به قول شیخ کثرت سودا و امراض طحال اکثر سبب نفخ می شود 

اهی در معده   اخالط کثیر مجتمع می شوند و آن گاهی رطوبت لزوج و گاهی صفراو  حار و گاهی سوداو  مری  گفته که گ

باشد پس عارض می شود معده را نفخه از این اخالط و سبب فاعل او حرارتی است که در قوت خود به حد  نرسرد کره ایرن    

  غلیظ و نافخه منحل می گردد و این بخارات را ریرا  نافخره   اخالط را بسوزد و فانی گرداند پس از این اخالط بخارات حاره 
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نامند و جرم معده متورم و متهج نمی شود و لیکن به منزله   مشم پریا می شود و به نفس و آالت او مضررت مری رسراند و    

بود و گراهی   گاهی شهوت طعام قطع می گردد و این ریا  نافخه   گاهی رطوبی می باشد یعنی رطوبت بر سائر اخالط غالب

صفراو  مع رطوبت می باشد ولیکن عالمت صفرا ظاهر تر بود و گاهی ریا  سوداو  بارد می باشد و هر واحد را از این عالمت 

خاص است و شیخ می فرماید که گاهی سبب نفخه طعام حار بالطبع بود بهر آنکه و  چون مالقات کند ماده   بارد رطرب را  

یر آن نماید درحالیه گرم گردد و نزد هضم و قوت حار او بالقوه بسو  حار او بالفعرل خرارج شرود    که در معده باشد تحلل و تبخ

قبل انهضام او پس نحونت باطن بدن بر تدفن آن و احداث ریا  از آن قو  گردد و به همرین وجره اکثرر بعضری کسران را از      

می شود و گاهی سبب نفخه و قراقرخلو شرکم از  خوردن عسل و اگرچه مطبوخ به چیز  دیگر باشد قولنج بسیار صعب عارض 

طعام مع رطوبت خام زجاجی در معده و امعا می باشد بهر آنکه چون حرارت طبیعی به اغایه مشغول باشد ساکن بود و چرون از  

وت هرا  آن فراغت یابد تحلیل آن بلغم نماید و از آن ریا  منحل گردد و گاه سبب درین آن باشد که طبیعت چون خال یابد و قر 

حرکت کنند هوا  مصبوب در افضیه را به حرکت آرند و جمعیت آن بقایا  انجره رطوبرات کره بردن از آن خرالی نیسرت نیرز       

حرکت آیند و شبیه به ریا  گردند و گیالنی نوشته که گاه سبب این بودجه دیگر می باشد و آن این اسرت کره خلرو را زیرادتی     

ر منفعل از هضم بود که در خلو منفعل شود و احاله   آن بسو  ریا  کند و محری  خونت باطن الزم است و درینجا رطوبت غی

الدین قاضی انقضاه و مشق را یم بار قولنج عارض شد و از اطبا از غاا منع کردند و در تغایه   او بر شروربا  بچره   مررغ    

رگاه امر به تکثیر غاا کردند فی الحال صحت اقتصار نمودند و معالم قولنج او زیاده شد و ایشان از سبب او غافل بودند پس ه

یافت و ایضاً شیخ می نویسد که بیشتر سبب نفخه   وریا  که از آن بدن ممتلی شود برودت دارد و بر بدن از خارج می باشرد  

به سبب آنکه ضعیف می کند حرارت عامل در ماده را پس عمل آنرا نصف عمل می گرداند و عمل آن انضاج رطوبات اسرت و  

نصف عمل تبخیر بود و چون نفخه در شکم ناقهین کثرت کند منار به نکس باشد و علت مراقیه اکثر به سبب شردت حررارت   

معده و انسداد طریق غاا بسو  بدن می باشد پس غاا رجو  می کند و در نواحی معده محتبس می گرردد و آروغ تررش مری    

از رطب می شود و خون غلیظ مری گرردد و گراهی در    باشد و بر السیما اگر طحال مشارکشود و قی مفرس حادث می گردد و

مراق ورم می باشد و بخار موذ  سودا  و از آن صعود نماید و محدث مالیخولیا می گردد و قرشی گوید که اکثر حدوث مرض 

عده کثرت مراق به سبب کثرت حرارت کبد محرق اخالط می باشد پس سودا به هم میرسد و بدان سبب انصباب سودا بسو  م

جمیع اسباب نفخ بهینه اسرباب قراقرانرد    ایضاً به قول شیخمی پایرد و این را فساد هضم و کثرت ریا  و نفخ الزم می باشد و 

و نه بسو  اسفل  چون آن اسباب نفخه حادث کنند و طبیعت به دفع آن مقاومت نماید و اطاعات نکند و دفع نشود بسو  فوق

د قراقر باشد و خصوصاً چون در امعا  وفاق ضمیق المنافا بود و چون از آن بسو  وسعت امعرا   حرکت کنبلکه در ادعیه امعا 
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غالا منفصل گردد و دو سکون و قلت پایرد لیکن آواز آن درین هنگام ثقیل تر باشد باوجود آنکه انردک برود و امرا در وقراق     

ت مختلط گردد آواز صاف نباشد و چرون فضرا یابرد و منفرتح و     باوجود آنکه زیاده تر بود آواز تر باشد و چون این ریا  بر رطوبا

متخصص باشد نصیفه پیدا کند و صفائی صوت داللت بر نقا  امعا یا جفاف ثقل نماید و صاحب کامل گفته که نفخره و قراقرر   

ریا  متفرق سازد  هر دو یا به سبب داخل باشد چون معده   قو  الحراره چنان نباشد که هضم غاا و تلطیف آن نماید و از آن

و نه بارد چندان که غاا را هیچ تغییر ندهد بلکه حرارت آن ضعیف بود که آن را هضم غاا و تلطیف او به خوبی ممکن نبود بل 

احاله   غاا بسو  ریا  بخار  گرداند و یا به سبب خارج باشد مثل استعمال طعام مولد ریا  و ریا  متولد ازین قلیل البث می 

  اندک تحلیل می شود و صاحب حاو  صغیر نوشته که قراقر و نفخ شکم یا به سبب برودت معده یا تناول اطعمه باشد به چشا

  نافخه یا فوا که رطبه و یا به سبب ناریت معده باشد که آن نیم هضم نکند پس بخار رو  حادث گردد و به قرول صراحب   

د آید و اگر در معده باشد معده را بخاطر بخاند و اجرزا  او را از هرم براز    ذخیره اگر ریح در امعا باشد در شکم آوازها و قراقر پدی

نفخ و قراقر والکیفیت و کمیت طعام تناول و تدبیر تناول آن  طریق تشخیص اسبابکشد و بخلد و باشد که به آروغ ترش برآید 

د تناول آن خروردن آب بسریار یرا اتفراق حرکرت      بپرسند اگر خوردن غاا  کثیرالمقدار یا کثیرالرطوبه یا مولد ریا  یابد بو یا بع

بارد ساذج و بلغمی و سوداو  و صفراو  به نحرو  کره در    سوءمزاجمخضض طعام بیان کند سببش همان باشد و اال عالمات 

تشخیص اسباب امراض معده مسطور شد دریافت فرمایند پس هر سببی از اسباب ماکوره که مدرک گرردد سربب ایرن همران     

نفخه که از کمیت و جوهر طعام و خطا  تدبیر باشد نفخه   بسیار و در اوقات کثیر و در اوقات جودت غاا نباشد و  باشد و ایضاً

چون آروغ دو سه بار آید از غائله ساکن شود و تبغیر تدبیر زائل شود و فرق میان نفخ سوداو  و آنکه از اخالط رطب خام باشد 

ع بود و نفخ دیگر با رطوبت دهان و اجابت طبع باشد و طبر  گویرد کره عالمرت    این است که نفخه   سوداو  با یبوست طب

نفخه   از بخارات رطوبت که گرم شود وحدت پایرد این است که نفخه   شدید باشد و با آن حرقت و لا  نبود و آنچه ازین 

ر بخارات سوداو  باشد برا نفخره     بخارات صفراو  باشد با نفخه الا  و حرقت و قلت و شهوت طعام ورزو  قاروره بود و اگ

 .شهوت طعام و افکار رو  و خبث نفس بود و فکر مختلف که تابع او به اضطرار باشد

 تدبیر کلی

به قول ابن تلمیا غرض در عالج نفخه و قراقر و ریح دوامرست یکی منع تولد آنها و این چنان باشد که قطع سبب آنها نمایند و 

آنها موجود باشد و بیشتر احتیاج به جمع درین هر دو امر افتد یعنی به دفع موجد از آنها در بدن و مع دوم تحلیل آنچه در بدن از 

ذلم به قطع آنچه سبب تولد آنها باشد بلکه این اکثر بود پس الجرم احتیاج می افتد در دفع موجود و تحلیل او بسو  ادویه   

نمایند چون تولد ریح از حرارت مزاج باشد که این ادویه درین هنگام در  ه و محلله   ریج و سزاوار است که این استعمالیمغش
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تولد ریا  و نفخ زیاده می کند بازدیا و سبب و اگرچه فی الحال تحلیل می یابد و ایضاً این استعمال نشاید کررد چرون در بردن    

در بدن اخالط غلیظ باشد و بومس گفته  اخالط باشند که ازشان آنها استحاله به حرارت بسو  طبیعت ریح باشد چنانچه هرگاه

در شکم کسی که ریا  متولد شود باید که استعمال نماید اشیائی که حرارت غریز  زیاده کننرد مثرل زیرت کره در آن زیرره و      

کرفس و اسفند و لیون جوش داده باشند دراز  در حاو  کبیر نوشته که سداب را با عسل بسایند تا مثل لعوق گرردد و بره آن   

و ربع او نطرون سوده آمیزند و بر مقعد بمالند و یا صوف بدان آلوده در مقعد نهند کره آن ریرح بسریار ازوبرر      هف وزن او زیرنص

اخراج می کند بالجمله در ساذج تعدیل و در دما  اوالً تنقیه و بعد از آن تعدیل مزاج و تقویت آن نمایند و ایضاً صاحب نفرخ و  

و نافخه و آب سرد و حموضات احتراز نماید و ریاضت کثیر و تکمید شکم به جاورس و سبوس و قراقر شکم ادا طعمه   غلیظ 

 .نمم گرم کرده و رجو  و عطش کند

 عالج نفخ و قراقر از برودت معده

بردان  بارد سازج گاشت و هرچه در باب ضعف هضم بارد مسطور شرد   سوءمزاجضعف حرارت غریز  آن چه در عالج معده از 

لنبین و شراب آب مطبوخ زیره   کرمانی باید کرد و این جوارش برا  نفخ شکم کره برا ضرعف    د و تقویت معده بحعالج نماین

هر واحد یم درم نانخواه خیر  رانیسون زیره   سیاه پوست ترنج دارچینی زرنب سعدم باشد مجرب است پودینه بادیان صعتهض

مله چهار عدد و به سه چند عسل حسب معمول معجون سازند و شنیز خشم صندل به گالب سوده هریم دو درم مربا  آبواک

یا انیسون زیره   کرمانی قاقله   کبار قرفه نانخواه تخم فخ دور کند و معده را قوت دهد کرواین سفوف البزور ریا  بشکند و ن

مثقال کوفتره بیختره   کرفس هریم دو درم قاقله   صغار قرنفل هریم نیم درم زنجبیل دار فلفل هریم دو دانگ قند بیست 

خوراک دو درم و در نسخه   دیگر بادیان دو درم تخم سداب قرومانا فلفل دارچینی کندر نروج ترکی هریم دو ماشه سعد نیز 

پودینه   کوهی تمام هرکدام پنج ماشه جند بیدستریم ماشه عوض کرد یاد زیره و قاقلین و قرفه و قرنفل و دار فلفل اسرت و  

ه خوراک یم درم و این شربت نانخواه دافع نفخ و قراقر و سرد  معده است اجو این پنجاه درم در آب ترر  وزن زنجبیل دو ماش

آرند و ایضاً تریاق اربعه و جوارش کمونی و جوارش عرود   بقوامنمایند تا سه روز بعده سوده صاف نموده با یم سیر شکر سیف 

ن مصطکی و روغن محلل و سرفوف نمرم و سرفوف نعنرا  و     ملین و جوارش عنبر و جوارش نارمشم و حب حلتیست و روغ

سفوف کرفس و انیسون و عرق تنبول و عرق بادیان مرکب و عرق نانخواه و عرق محلل ریا  و شربت اذخرر و عررق صرقر و    

عرق تنباکو و معجون کاسر ریا  هر واحد درین باب معمول است و خوردن شقاقل مربا  رومری و کراا دارچینری و کراا عرود      

نجور و کاا جوز بوا و کاا نعنا  و کاا مقل ازرق و کاا فراسیون شرباً و ضماداً و کاا خوردن مصطکی سوده به عسل یا به شکر ال

یا تنها و کاا جند بیدستر و کاا قسط هند  تلخ شرباً و ضماداً هر واحد در تحلیل ریا  و نفرخ معرده مجررب سروید  اسرت و      
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ن جزله و این صهار بخت و جالینوس و حنین و راز  و مالقی و ویسرقورید وس و فرانقی و   اطبامی دیگر مثل جزار و تیمی و اب

طم و بهار و جوز این معجون و غیر هم نوشته اند که خوردن سنبل هند  به جالب و کاا بقله   ترنجان و سفوف تخم آن و ب

سرشته دورونج و کردیا و فرنجمشم و کراا   ر و افسنتین و سنبل رومی واشنه و آبنوس فولنجان به عسلمربی به عسل و صعت

اذخر شرباً و فطوالً وراسن و کاا فطرسالیون شرباً و ضماداً و کرنس و حرف و بهدانه و تخم شبت و کاا کندر شررباً و ضرماداً و   

ر فلفرل شررباً و   کاا زیره شرباً و ضماداً و زربنا و دو قو و برگ ترنج و گل و پوست آن و نمم هند  و فلنجه و فاغره و کراا دا 

ه به طبیخ سیالسریوس یرا   نسو کاا مومیائی به قدر کرضماداً و اسلیخه شرباً و ضماداً و حرشف و لحم صقر و لحم بط و پیه آن 

بطبیخ سنبل هند  با رومی و کاا قره العین معین کرفس الماء و کاا روغن قصیوم و کاا قسرط شریرین ضرماداً و سیسرالیوس     

ون و بیخ کاشم و تخم او و کاا عصاره   برنوف شرباً و ضماداً و کااکبرنمم و کشوث و کاا کسیالم صبر شرباً و ضماداً و انیس

و مغز حب صنوبر کبارد و کاا تخم و شرباً و ضماداً و ساذج هند  هر واحد محلل ریا  و نافع نفخ معده است شیخ می فرمایرد  

او ماکور شد عالج نمایند و به روغن که در آن ملطفات کاسر ریا   که اگر سببش برودت معده و ضعف آن باشد بدانچه در باب

مثل نانخواه و کاشم و زیره جوشاینده باشد تمریخ نمایند و اگر احتیاج به قو  تر از این باشد سداب و تخرم آن و حرب الغرار و    

گاهی کفایت می کند تمریخ عضرو   بخدان و سیسالیوس داخل کنند و روغن آن روغن غار و روغن بید انجیر و مانند آن باشد و

به روغنی که بدان شبت و مانند آن آمیزند بعد از آن به مرهم قو  التحلیل مثل مرهم متخا به زوفا و شبت و آب روما و مانند 

قنه به مثل این روغن ها و گاهی در آن زفت داخل می کنند و اگر برودت از ماده   غلیظ حآن و گاهی حاجت می افتد بسو  

د این ادویه نباید خورد که آن بیشتر مود  به تهیج ریا  می گردد بلکه واجب است که اول تنقیه ماده نمایند بعد از آن ادویه باش

  ماکور بخورند و اگر برودت ساذج باشد یا ماده اندک بود خوف آن نکنند و آن ادویه بدهند و از ادویه   که نوشیدن آن نفع 

یم خرمه خوب جوشانیده بنوشند یا طبیخ فودنج نهرر  بره عسرل آمیختره بیاشرامند و طبریخ       عظیم دارد این است که جعده 

است و خولنجان به سکنجبین سرشته حبها به قدر نخود ساخته یم مثقال آب گرم خوردن ریج بسیار  دهندخولنجان خیلی سو

ستر است چون با سرکه   ممزوج به گالب و رطوبت اندک اخراج نماید و از آنچه در نفخه   عاصیه عظیم النفع است جند بید

مع زیت کهنه بخورند و خصوصاً که سرکه   انجدان و عنصل باشد و گویند که کعب خزیر سوخته درین باب جدست و گراهی  

در نفخ خفیف این تدبیر فائده می کند که شراب صرف بر اندک طعام نوشیده به خواب روند چون بیدار شوند از اذیت آن نجات 

باشند و این مروخ نافع است شو نیز وحب الغار و سداب را در شراب جوش شدید دهند و صاف کرده با روغن نصرف وزن   یافته

آن شراب بجوشانند تا روغن بماند پس بمالند و همچنین روغن شو نیز و بعضی گفته اند که جمسفرم و برا  حبیان که شرکم  

فع است نفخ معده را تکمید به جاورس گرم و نمم گرم و نوشریدن شرراب   ایشان نفخ کند بسیار نافع است مسیحی گوید که نا
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که در آن برنجاسف جوشانیده باشند و آبی که در آن انیسون و صعتر و مرز بخوش و مصرطکی و کرویرا جروش داده باشرند و     

بنوشند و اگر بالین طبیعت  سفوف کرد یا وزیره و نانخواه و صعتر و یا کمون و نانخواه و تخم کرفس مساو  در نبیند جوشانیده

بنوشند و اگر با نرمی طبع نباشد کمونی و فالفلی و فودنجی و  االس حبباشد ازین به زور بدون شراب سفوف سازند و یا شربت 

شروویطوس و تریاق کبیر بدهند و یا زیره و بادیان و تخم کرفس و خطرالسالیون و کرویرا و انیسرون و   مکندر  و سنجرینیا و 

یوس و کاشم و دو قود سداب و شو نیز و حب الغار و جند بیدستر در آب بجوشانند تا آنکه آب قوت این ادویه اخا نماید سبب ال

پس صاف کرده با روغن بجوشانند تا آب فانی گردد بعده روغن ناردین آمیخته بدان حقنه   نیمگرم کنند و بر معرده بمالنرد و   

و سداب و حب الغار و جند بیدستر ساقط کنند و اگر در آنجا ورم باشد انیسون و کرویرا و  اگر درینجا برودت زیاده نباشد شو نیز 

می نویسند که جرالب از بادیران و نرانخواه و     محمود شیراز  و خجند م ماکیان آمیزند ت بگیرند و به آن شحم اوزیا شحشب

عفران دهند و ایرن دوا بسریار نرافع اسرت بگیرنرد      زیره و گلقند عسلی بدهند و غاا نخوداب به مغز قرطم و اندک دارچینی و ز

زنجبیل دو درم کندر سنبل الطیب تخم تمام هر واحد سه درم را سن شش درم پودینه خشم بررگ سرداب هرر واحرد دو درم     

اقر زیره و نعنا  و فودنج بخورند و اگر قر بآبر نانخواه هر واحد یم درم مصطکی یم نیم درم همه را کوفته بیخته دو درم عتص

و ریا  به این دوا منحل نگردد کمونی و فالفلی و جوارش شهر یاران بدهند یا حب الرشراد یرم درم و گلقنرد عسرلی ده درم     

جوشانیده گرم بنوشانند و اگر طبیعت با نفخ و ریل نرم باشد حب الرشاد بریان و زیره در سرکه تر کرده بریان هر واحد یم درم 

و یا جوارش عنبر و یا عود و یا مصطکی به قدر یم مثقال قبل از طعام بخورند و باقی عالج از  بدهند و غاا کباب ماکیان دهند

 .آنچه در نو  آینده می آید اخا کنند

   کثیر یا رطب یا نفاخ عالج نفخ وقراقر از اغایه

و زیرباج و دخول حمام بعرد  تقلیل غاا و ترک اغایه   رطبه و تفاخه و تناول اغایه   سریع االنهضام مثل قالیا و مطبخنات 

ریاضت قبل تناول غاا و شرب شراب ریحانی عالج این است و اگر کفایت نکند جوارش کمرونی وصرعتر از ورم ترا مثقرال بره      

نیمگرم بدهند و معده را بدست گرم بمالند و بر آن آبری کره در    بآبحسب حرارت مزاج و برودت آن و قوت مرض و ضعف آن 

انیده باشند بریزند و اگر قبض طبع باشد با یارج تعدیل آن نمایند و غاا نخروداب دهنرد و سرکنجبین و    آن کمون و بابونه جوش

مراه عرقیرات داده  سرشته ه ن مصطکی هریم دو ماشه سوده به گلقندگلقند سرشته همراه عرقیات معمول است و گاهی بادیا

یچی کالن چهار عدد و انیسون چهار ماشه گلقند چهار تولره در  ماش نیز مفید و یا از بادیان نه ماشه اال می شود و بستن همان

پودینه و بادیان دهند و یا نمم سلیمانی دو ماشه بدهند و اگر بعرق  گالب پا و آثار شیره بر آورده بنوشانند و یا جوارش انجدان

را  نفخ شکم و بدهضمی مفید برود و  نانخواه زیره   سفید زربنا و فلفل سیاه کوفته جوش داده گلقند داخل کرده بنوشند نیز ب
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در قانون است که اگر سبب نفخه طعام نفاخ باشد آنرا ترک کرده بسو  غیر آن رجو  کنند و ترتیب نیم به آینده اختیار نمایند 

و معارضه از هضم ننمایند که نفخ آرد و واجب است که صاحب او بر شکم بخوابد باال  تکیه   که به مثرل پنبره برپرا باشرد     

عباس گوید باید که از غاا  او کم کنند و از اغایه   غلیظ و مولده   ریا  و نفخ اجتناب نمایند و حمام بعد از ریاضت و قبل 

از غاا استعمال فرمایند و دلم معده و تکثیر آن به نمم و زیره و نانخواه و جاورس گرم کرده باید کررد و جوارشرات مسرخن    

ند و ایضاً صاحب آنرا حب الرشاد نانخواه تخم کرفس افیسون هر واحرد دو درم زربنراد حرب    استعمال کنند و سفوف به زور بده

بلسان هر واحد یم درم جند بیدستر نیم درم همه را باریم کوفته یم درم به شراب ریحانی بدهند و همین عمل کنرد چرون   

ا  کنرد و اگرر صراحب آنررا     اب عسل و نفع بره ریر  یا سه به شراب کهنه یا به شر مال کنند از این ادویه   مفرد یادو ازاناستع

یرل کنرد و تجویرد هضرم نمایرد و      نیمگرم بدهند نفع بخشد و ریا  را تحل بآبیقون یا جوارش کمونی یم مثقال جوارش بزاو

نیز درین باب نفع نجیب دارد و جوارش غالمعلی منبر و مشرودیطوس و تریاق کبیر و جوارش انجدان و جوارش صغر  سنجرنیا

فونج و عود مانند آن نافع و این معجون نافع نفخ و ریا  است زیره   کرمانی و نبطی و نانخواه و تخم کررفس بسرتانی هرر    و 

واحد سه درم تخم کرفس حبلی حب بلسان عود و شونیز مصطکی هر واحد دو درم و نیم خولنجان و زنجبیل و فلفرل سریاه و   

نه را به روغن ترنج یا به روغن بلسان بگاارند و قتر و قنه هر واحد یم درم بیدستخم سداب هر واحد یم نیم درم جندسفید و 

مطبوخ زیره   کرمانی یا شراب ریحانی یا آبی که در  بآببه ادویه آلوده بعسل کف گرفته بسرشند و شربت نیم درم تا یم درم 

ید که نظر کنند اگر طبیعت مع ذلم یا آن تخم سداب و تخم کرفس جوشانیده باشند به حسب مقدار قوت علت و ضعف آن و با

الرشاد بریان  ند و اگر طبیعت نرم باشد حبمطبوخ انیسون و تخم کرفس بده بآببس باشد شهر یاران و ایارج مخمر به عسل 

ریا  چون خیار  گوید که اگر قراقر به سبب تناول چیزها  مولد صاحب اقتباسیا زیره   کرمانی منقو  در سرکه و مقلو دهند 

لوبیا و گوشت گاو میش باشد آنرا موقوف دارند و نمم سلیمانی دهند و شیره   بادیان نه ماشه و فل وو باقالو بادرنگ و کدوو

انیسون و زیره   سفید و نانخواه هریم سه ماشه در عرق بادیان و گالب هریم نه توله و نبات سه تولره نوشرانند و معجرون    

نخواه دهند و معجون ابهل همین اثر دارد غاا گنجشم و سنگخواره و مرغ بنان خشرکار  پودینه به نسخه   قادر  با شربت نا

دهند و اگر با قراقر درد شکم بود زراوند حرج تخم سداب نعنا  خشم هریم یم توله جند بیدستر چهار ماشه نبات برابر همه 

 .نانخواه هفت توله دهندوف ساخته نه ماشه با عرق بادیان و سف

 قراقر از بلغمعالج نفخ و 

تربیخ کرفس انیسون صع هرچه در عالج امراض معده بلغمی ماکور شد بعمل آرند و ایضاً بنابر تحلیل و نضج این مطبوخ دهند

هریم هفت ماشه بادیان باد رنجبویه تخم قرطم هریم نه ماشه جوشانیده گلقند عسل چار توله داخل کرده دهند و وقت ظهور 
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توله تربد سفید نه ماشه زنجبیرل سره ماشره خیرار شربنر هفرت تولره        در مطبوخ ماکور منا  مکی یک ند ونضج افادیه تنقیه کن

ترنجبین چهار توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه افزایند و صبح تبرید از شیره   بادیان نره ماشره شریره   و    

و در گالب پا و آثار برآورده شربت بزور  حار چهار توله  زیره   سفید سه ماشه و انیسون هفت ماشه و االیچی کالن پنج عدد

داخل کرده تخم حرف نه ماشه پاشیده بنوشند غاا شوربا  مرغ با نان روده بعد حصول تنقیه بهر تحلیل ماده   نفرخ جروارش   

ب سرکنجبین و  حر  عالج این نو  اسهال بحب صبر یا حب ایارج یا شهر یاران یا ایضاًمصطکی با عرق صغر یا سنبل بدهند و 

طبیخ کمون و کردیا و عرود   بآبمانند آن است و قی نمایند اگر زمانه تابستان باشد و تقویت معده به مثل حلنجبین مع انیسون 

ذکر بعض ادویره   نرافع   و سداب و نعنا  و مصطکی و قرنفل نمایند و غاا زیرباج بچه   مرغ یا تیهوویا لحوم مشو  سازند 

گرم استعمال کردن در  بآبعسل آمیخته به قدر جوزه صبح و شام خوردن و یا شو نیز درست نجان ساده بکلویخی و یا خول نفخ

رفع نفخ و تحلیل ریاخ نافع است و کاا مصطکی به شهد سرشته در تحلیل نفخ و تسکین درد معده   ریحی مجررب اسرت و   

نافع برا  نفخ شکم و قراقر و هضرم طعرام و    ش انجدانجوارکاا نانخواه با سرکه خوردن و یا زیت طال ساختن به غایت مفید 

برودت معده و گروه تخم انجدان خوشبو سیزده درم فلفل تخم کررفس هریرم دوازده درم فطرر اسرالیون پودینره   خشرم       

نافع نفرخ و ریرا  و    جوارش کمونی صغیرسیسالیوس هریم سه درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته به قدر حاجت بسرشند 

معده و دفع رطوبات آن زیره   سیاه مدبر یکصد مثقال زنجبیل بست مثقال فلفل برگ سداب در سایه خشم کرده بوره  تقویت

که جهت ریرا    تحب حلتیه بسرشند خوراک یم مثقال   ارمنی هریم ده مثقال کوفته بیخته با عسل مصفی سه وزن ادوی

ت هر واحد یم دام کوفته بیخته ست هلیله   زرد نمم الهور  حلتیومعده عجیب التأثیر است زنجبیل دو دام سها گه بریان پ

برا  نفخ معده و کبد و طحال و قراقرودر و معده و جگر  حب سفوفبرگ سهجنه حب بقدر کنار دشتی بندند خوراک یم  بآب

یر  را مفیرد و هاضرم و   و سپرز و امعا که از ریح بود و مقور  معده و رافع فساد هضم و درد گرده و قولنج ریحی و ریح بواسر 

مشهی است زیره   سیاه و سفید هر دو مدبر به سرکه هر واحد پنج درم نانخواه بادیان هریم شش درم آمله هلیلره   سریاه   

سعد کوفی قرنی وائنا سیل کندر پوست هلیله اشخار هریم دو درم سهاگه بریان اجمود وار فلفل تخم گند ماشو نیرز گنردمم   

چار ورم کبود کهچر  پنج درم سنبل الطیب یم درم نوشاد در مصد سره تولره تربرد سرفید چرار تولره       هریم سه درم پودینه 

ل کرده آمیزند و پوست بیخ گندنا ح بآبزنجبیل انار دانه   ترش هریم نه درم کوفته بیخته مقل اورق حلتیت هریم سه درم 

  هریم پنج درم گندنا  سربز تره لولره آمیختره     اگر موصلی صبحنه هریم جفت توله باریم سائیده نمم طعام نمم الجور

ادویه   اوقه اندک اندک از دست مانند خمیر سرشته در آفتاب گاارند تا خشم شود باز سوده بدارند خوراک از یم ماشه تا سه 

نج درم ریا  معده را دفع نماید و معده را از اخالط غلیظ پاک کند انیسون نانخواه تخم کررفس هریرم پر    سفوف انیسونماشه 
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 کندر چهار درم فقا  اذخر قسط مصطکی هریم سه درم سپندان سفید سی درم کوفته بیخته با فایند آمیزند خروراک پرنج درم  

مقو  معده واقع ریا  و نفخ شکم و پیش از غاا و بعد و توان خورد نعنا  خشم ده درم سماق پنج درم فلفرل دو  نعنا   سفوف

محلل ریاحی و مقو  باه دارچینی چهار دام قرنفل نانخواه عرق م درم تا دو مثقال بخورند درم نمم نیم درم کوفته بیخته از ی

دو مثقال شب در چهار آثار آب تر کرده تخم کرفس هر یم دام مشم مثقال زعفران  انیسون بادیان هر واحد دو دام گل بابونه

کاسر ریا  که در فائده مثل کمونی است زیره   سیاه صبح عرق کشند به قدر دو آثار و مشم و زعفران در نیچه بندند معجون 

ر مصطکی دار فلفل نانخواه هریم یم جزو عسل سه چنرد همره ادویره بدسرتور معجرون      عتزنجبیل پودینه هریم دو جزو ص

 گوید که در نفخ وجشا معده را به قی پاک کنند بعده محالت مثل طبیخ حلبره و قنطوریرون و انیسرون دهنرد و     انطاکیبسازند 

تعابدایارج نمایند و بعد حصول تنقیه تسخین به ملطفات و بنفشیات مثل عود و عنبر و دواءالمسم دواءالمسم و زیره و خردل و 

کردیا و به قدونس و سیرولیمون و پودینه و سکنجبین بزور  کنند و گویند که در قراقر بلغمی حب منتن عظیم االثر و سرفوف  

گوید اگر نفخه از رطوبتی که گرم شود وحدت پایرد عارض گردد و نظر بقاروره  طبر  نخواه نافعنعنا  و عود با عرق بادیان و نا

نمایند اگر حار باشد تدابیر او بدانچه در قسم نفخ صفراو  بیاید باید کرد و اگر قاروره معتدل یا سفید باشرد عالجرش اسرتفراغ    

با آن هضم فاسد شود با طریفل صغیر که بایارج فیقرا سرشرته  است اگر قوت اطاعت کند و معده از ضعف بدان حالت نرسد که 

باشند و بهتر چیز  که درین علت برا  استفراغ استعمال نمایند این نسخه است تخم کرفس انیسون بادیران نرانخواه زیرره      

شم هر واحد تر برگ سداب برگ شب خعکرمانی فطر اسالیون دو قووج اسارون هر واحد دو درم برگ پودینه زوفا  خشم ص

دو درم مویز منقی بست درم همه را بدستور مطبوخ پخته به وزن هفتاد درم از آن صاف نمایند و به وزن یم درم ایارج فیقرا و 

ست مصطکی خه می کنند اینیم درم غاریقون تقویت داده و اندک شکر یا عسل آمیخته نیمگرم بنوشند و از آنچه ضماد این نف

ر واحد یم نیم درم سنبل سه درم اسارون تخم کرفس هر واحد یم درم اصالج الصفر یم نیم درم دو درم صبر و مر خالص ه

و تنها این را خاصیتی است در ازاله   نفخه   معده چون خالص خشب یا بس باشد و او آن اسرت کره جرالینوس آنررا بلروط      

ته این ادویه آمیزند تا مستو  گردد پس بر پارچه به االصفر نامیده همه را بسانید و موم روغن به روغن ناردین و موم سرخ ساخ

قدر معده مالیده ضماد نمایند و باید که غاا  او تیهو و سینه   دراج باشد و اگر احتیاج به حفظ قوت باشد به گوشرت حمرل و   

 .گوشت جد  غاا سازند و شراب کهنه سرخ بنوشند

 اعالج نفخ و قراقر از سود

سوداو  گااشت بکار برند و معجون عشبه نیز مفیدست و حب حلتیت و مقل معمول و شیخ می آنچه در عالج امراض معده   

فرماید که نفخه   الزم سوداو  اعالج به مثل بخرینا و فندادیقون و نانخواه نمایند و اگر احتیاج به اسرتفراغ قرو  افترد حرب     
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از آن سرکه انجدان است و مسیحی گوید که اگر ریرا    منتن استعمال کنند و بر معده اسفنج مبلول به سرک کهنه نهند و بهتر

غلیظ سوداو  خام باشد سفوف متخا از زراوند مد حرج و تخم شبت و نانخواه و تخم سداب و نعنا  خشم و جند بیدستر دهند 

ن و به سرکه   در آن جعده و نانخواه و شبت و تخم کرفس و سرداب و حسرب نمرودار و مررز بخروش و دوقرو و فطراسرالیو       

جوشانیده باشند تکمید نمایند طبر  نوشته که نفخه اگر از بخارات سوداو  باشد عالجش این است که اگر قوت احتمال کند و 

رنجبویره   خشرم   ر فارسی نعنا  خشم بررگ باد عتزمانه و سن مقتضی باشد به این مطبوخ استفراغ نمایند زوفا  خشم ص

هر واحد سه درم تخم کرفس انیسون  ه افتیمون افریطی افسنتین رومی  سیابرگ فلنجمشم هر واحد سه درم هلیله  گاوزبان

یارج فیقرا و غراریقون بره حسرب قروت و دقرت      اهر واحد یم درم مویز منقی پانزده درم همه را بدستور مطبوخ جوشانیده و با 

یند و در آن افسنتین و افتیمون مقو  ساخته نیمگرم بنوشند و باید که بر معده ضماد  که در نفخه   رطوبی گاشت ضماد نما

و برگ جمسفرم افزایند و غاا  او شوربا  ماکیان ضربه باشد و شراب که معتدل القوه و ریحانی و طعم او سرلیم از حموضرت   

باشد بیاشامند و آب گرم بسیار بر معده   او ریزند و این نسخه   سفوف تألیف ابوماهر نافع انوا  ثالثه   نفخ ماد  اسرت و  

ست که با پرهیز نیم از سائر ادویه   غنی می سازد صغر زوفا خاج اسارون فطراسرالیون تخرم کررفس زیرره   کرمرانی      بسا

نانخواه هر واحد دو درم مصطکی عود خام هر واحد سه درم گل سرخ کندر هر واحد چهار درم کرمدانه حب السمنه به وزیردان  

فل هر واحد یم درم کرد یا پنج درم هلیله   سیاه ده درم همه را بسرایند و  هر واحد دو درم زنجبیل الصافیر فلفل سفید دار فل

رنجبویه هرر واحرد ده درم و از تالنرده   او    برگ نعنا  و برگ سداب و برگ باد بر آن پست سیب شیرین و پست به شیرین و

هر واحد پرنج   السوس اصل من را  می دهم که در آن هوم المجوس وزیاده کرده اند درین سفوف حضض مثل یم جزو او و 

آمیزند و در ظرف تنگ دهن نگاهدارند تا بو  او باطل نگردد و بر نهار از یم درم تا  دیاده کنند بعده مثل همه شکر طبرزدرم ز

هفت درم به قدر قوت نفخ و ضعف آن بخورند و نزد حرارت مزاج علیل شربت سیب و عند برودت مرزاج شرربت عسرل و نرزد     

صافی با این سفوف اضافه نمایند و ممکن نیست ذکر جمیع اجزا  این علت و آنچه به آن حادث می شود  سالمت مزاج شراب

 .و طبیب ماهر استخراج آن عند حدوث علت نماید و زیاده و کم کند به حسب وجوب مزاج و وقت و قوت مرض و ضعف آن

 عالج نفخ و قراقر از صفرا

گوید که در معالجه   این مررض اکثرر    طبر  مسطور گشت استعمال نمایند وتبدیر  که در عالج امراض معده   صفراو  

او معده و اسقاط قوت آن می گردد اما عالج ی نمایند و معالجه   آن مود  بفاد اطبا غلط می کنند و عالجش به عالج واحد م

ار باشد براک نیسرت کره فصرد     نفخه که مع لا  و حرقت عارض شود این است که طبیب بسو  قاروره نظر کند اگر قاروره ح

نمایند بعد از آن استفراغ بدانچه محلل و مفشی و مخرج صفرا باشد و این شربت موافق ترین چیزهاست که صاحب این نفخره  
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بنوشد بنفشه سه درم زوفا  صعتر  دو درم افسنتین پنج درم صعتر زیره   کرمانی نانخواه هر واحد یم درم تخم کررفس دو  

دد همه را بدستور مطبوخ جوشانیده و زن یکصد درم از آن صاف نمایند و در آن پانزده درم فلوس خیار شبنر درم انجیر بیست ع

مالیده بار دیگر صاف کنند و بر آن سه طسوج سقمونیا  مشو  بپاشند و پرنج درم شرکر انداختره نیمگررم بنوشرند و از آنچره       

ست بگیرنرد  باشد و موافق ترین آن این ضماد لل و معدل و مبردتضمید معده بدان درین نفخه می کنند آن است که جامع مح

بسانید تا مثل مرهم گردد و بعده اش رطرب ده درم بسرایند پرس     ش و مغز سیب میخوش هریم بست درممغز سفرجل میخو

بر بنفشه   خشم و گل سرخ هر واحد دو درم خوب بسایند و افسنتین رومی ده درم کوفتره بیختره آمیزنرد و مرصرافی و صر     

سقوطر  هر واحد دو درم و نیم سیب خشم ده درم کوفته بیخته همه را آمیزند و سی درم آرد جو و بست درم خطمی کوفتره  

باشند بسرشند و بر پارچه   که به هیئت معده تراشیده باشند مالیده بر معده ضماد کنند و  ی که در آن خولتچبآببیخته اندازند و 

مایند و عند اواخر هضم اعاده   آن نمایند و باید که طعام او زیر باجات شریرین بره ماکیران و    چون طعام خورند ضماد را جدا ن

سینه   دراج و تدرو باشد اگر حال مقتضی باشد و االمزورات متخا به سرکه و شکر دهند و امر به خروردن مطلرق شریرینی و    

اصغر مشبع منع کنند که این علت به این طریق زائل حبوب نکنند و شراب ابیض ضعیف القوه بنوشند و از شراب سرخ غلیظ و 

که از آنچه عالج این نو  بدان می کنند تنقیه   معده است به مطبوخ هلیله یا شربت بنفشره و شرربت ورد    گویند می گردد و

ید باشد شیره   مکرر با شربت اجاص یا آب تمرهند  به جالب بعد از آن آب انار چاشنی دارد و آب به بنوشند و اگر التهاب شد

مری نویسرد کره عرالج      شیخ الرئیس فائدهانار  بآبسماق یا  بآبغوره یا  بآبخرفه به شربت حصرم دهند و غاا چوزه   مرغ 

قراقر قویتر از عالج نفخ است و کسی که ریا  در شکم مع تپ اندک دریابد آب زیره تبر بدل فانیا بنوشد شار  قانون گوید که 

و لزج متسکن در امعا می کند و بهتر طریق دفع آن انضاج پس اسهال است و به این طبیخ انضاج مثل  آن داللت بر خلط غلیظ

فا  می شود و بعد زوال تپ به وثوق ترام دفرع   ل می شود و به این مستعد برا  انداین ماده مع تحلیل نضج حادث از آن حاص

ر تپ یار بود شیره   بنفشه یم توله بادیان هفرت ماشره و گرل    وصول تپ به حار و تقیه و گویند که اگر با قراق نمایند و عند

 .نیم پا و بدهندچهار توله گالب یک سرخ نه ماشه گلقند

 اوب وتمطیکثرت جشا و تت

ژه و دهرن دره نامنرد و ایرن    فااوب را به فارسی ز راه دهن به آواز مندفع شود و تتجشا که به فارسی آروغ گویند نفخه بود که ا

عضا و بسط آن بسو  چون حادث گردد انسان بی اختیار دهن بگشاید و تمطی را خمیازه خوانند و آن کشیدن ا حالتی است که

اوب آن است که بخارات غیر منضمه به سو  سر صعود کننرد و در عضرالت فرم و شرفتین جمرع شروند و       جوانب و سبب تت

اده   دفع آن نمایرد و از قروت ارادیره اسرتعانت     بواسطه   برد و تکاثف محل وقت تحلل غلظتی کسب نمایند پس طبیعت ار



819 

 

هم رسد و سبب تمطی نیرز  از خواب قبل استیفا  آن زیاده بجوید و بالضرور دهن بگشاید و لهاا عند قصور هضم و بیدار شدن 

صراحب  به همان بخاراتست مگر آنکه مخصوص به سر نیست بلکه در سائر عضالت بدن عام می باشد و حدوث جشا به قرول  

خرانی  ود یا از اخالط حار بود پس جشا  داز ریح منفخ معده باشد که بسو  دهن مرتقی گردد و از بخارات که مرتقی ش ملکا

باشد و یا از اخالط بارد بلغمی پس چشا  ترش بود و جشا  حامض ایضاً یا از اغایه بارد مزاج و یا از اطعمه   کثیر که معده 

د ندارد و در معده ترش گردد عارض شود و گاهی جشا قو  بود و غاا را از معرده  قدرت بر هضم آن به سبب ضعف حرارت خو

گوید  ایالقیمزاج است و  جشا احتباس کمپوس رو  در معده وفساد خارج کند و منع از هضم نماید و ابومنصور گوید که سبب

خلط غلیظ متولد شود و یرا از ضرعف معرده و     یا ازکند و به باال فرستد و این ریح  که آروغ ریا  است که قوت معده آنرا تحلیل

آروغ دو نرو  اسرت    بالجملره  ساذج بود و یا از ماد  و ماده   ریح یا خلط بلغمی باشد یا سوداو  بود سوءمزاجضعف آن یا از 

عده زائل طبیعی و ناطبیعی آن است که به اعتدال باشد و ریح قلیل که در معده جمع شده باشد در آن برآید و بدان سبب تمدد م

شود و هضم نیم گردد و ازین قبیل است آنچه از نوشیدن آب به امتصاص و خوردن طعام متحلیل ظاهر می گردد بهرر آنکره   

درین هر دو صورت همراه آب و طعام هوا نیز جاب می شود و در حلق و فم معده جمع می گردد و پس طبیعت آنرا با قرب برا  

و ریا  معده نیز مندفع می شود و آروغ که از تناول نیشکر می افترد مثرل تشررب آب    طریق که دهن است دفع می کند و تبع ا

و ایالقی گفته شد و مضررت   صاحب کاملاست به امتصاص اما آروغ ناطبیعی به همان اسباب افتد که در نفخ معده و در قول 

ل قعر معده بر آن بهر آنکه قوت هضرم  کثرت آروغ آن است که هضم را فاسد کند به سبب طفو طعام بر فم معده و عدم اشتعا

طعام در قعر معده است و چون از قعر معده به باال آید نامنهضم بماند و طبرر  نیرز گفتره کره جشرا دو نرو  اسرت معتردل و         

غیرمعتدل و معتدل همان است که ماکور شد و جشا  غیر معتدل چهار نو  است اول آنکه از برودت معرده باشرد و از هضرم    

آید و بدین جهت ریا  پیدا شود و طبیعت آنرا به آروغ دفع کند دوم آنکه از ضعف معده بود پس بر هضم طعام قادر طعام عاجز 

نباشد و حرارت غریز  از این اغایه   مجتمعه در معده بخارات یکی برانگیزد و طبیعت آنرا به آروغ دفع نمایرد سروم آنکره از    

ارم آنکه در معده ورم تهیجی رخو باشد و از آن ریا  منحل گرردد و جشرا آیرد و    سوء ترتیب طعام بارداء ت کیفیت آن باشد چه

اسباب مسطوره باید که اوالً شکم مریض مس کنند اگر در آن ورم یافته شود سببش  طریق تشخیصاین شدیدترین انوا  است 

قریب اکرل آن   ار یا مولد ریا  با سوءجان باشد واال حال کمیت و کیفیت طعام و ترتیب تناول آن بپرسند اگر خوردن طعام بسی

ابتدا  هضم طعام ظاهر شود سببش کثرت یا کیفیت طعام یا روا  ترتیب تناول آن باشد واال حال کثرت بیان نماید و جشانزد 

ها و قلت اشتها بپرسند اگر اشتها بسیار گوید و با آن هضم ضعیف باشد و بر از منقطع خارج شود سببش برودت باشد و اگر اشرت 

سراذج   سوءمزاجمعتدل گوید و سوء هضم و وجع معده بعد طعام پدید آید سببش ضعف معده باشد پس سبب ضعف معده که از 
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است یا ماد  به طریقی که در تشخیص اسباب امراض معده گاشت دریافت نمایند و شیخ می فرماید که اسباب بشا و داللرت  

فقط پس نزور اقم اولی آن است که آنچه در وجوه استدالل بر احروال معرده از    ت ذکر نمودماو بر احوال معده در باب استدالال

در هر سره   عالججشا مسطور شد بر آن هم نظر نمایند که از آن اقسام جتناوب او عالمات آن بودجه احسن منکشف می گردد 

ایند و اگر سبب تنراوب منظری   مرض ماکور آنچه در عالج امراض معده از ریا  و وجع معده   ریحی مسطور شد استعمال نم

و کند  حواس و شیرینی و من و جز آن مدرک گردد فصد نمایند و  پنکیغلبه   خون باشد و سائر عالمات غلبه   آن مثل 

است و در تنقیه   و تقویت  بادیان و گالب و خیر بواوفوتنجی مطفیات خون بنوشانند و بهترین اشیا در دفع این امراض گلقند و

وید هضم کوشند و مصطکی و پودینه ویل و غیره بجایند و ایضاً بعد تنقیه جهت تقویت معده و منع انجره بادیان سه معده و تج

ماشه در گلقند آمیخته با گالب فرنفلی پنج توله دهند و کاا مصطکی و گلقند و کاا دانه   هیل سه ماشه در گلقند یم تولره  

برارد و بلغمری و سروداو  و     سروءمزاج و صفرا باشد هرچه در عالج امراض معده از  نافع و اگر از برودت و ماده   بلغم و سودا

صفراو  در عالج انوا  نفخ معده ماکور شد حسب سبب بکار برند مشم مخرج ریا  از جمیع بدن است و دار فلفل برا عسرل   

تن به غایت مفید و سوید  از مانقی و ماده   ریح را قلع کند و ثوم بی نظیر است و نانخواه با سرکه خوردن و بازیت طال ساخ

جالینوس و غیره نقل کرده اند که خوردن گشنیز سبز و غاریقون و مصطکی و بیخ انجدان و قسطرن و تخم کرفس و بقلره    

فرنجمشم و خرا یعنی زوفراو خولنجان و امساک ذهب وردهن و لیسیدن قطران و اومان استعمال کرد یا و خوردن کرات قبل 

دراوند به شراب و خوردن اندک پیاز و ترمس به سرکه و نوشیدن گالب هر واحد نافع آروغ ترش است و قرنفل و خردل از طعام 

است و نمم سلیمانی در جشا   نددمو پودینه با عسل نیز مفید و مصطکی دانه هیل با گلقند خوردن نیز در تمطی و تناوب سو

عتر شبت هر واحد یم جزو مصطکی نیم جزو بررا  امرراض مراکور و نفرخ     غیر طبیعی به غایت نافع است و انیسون کرویا ص

مجرب است و این حب مصطکی در آروغ ترش بعد از قی بکار می آید غاریقون نیم مثقال قرنفل تربد موصوف هر واحرد یرم   

قول اهل سند نمم مثقال مصطکی قاقله   کبار زیره   کرمانی هریم دو مثقال نبات سفید سه مثقال شربتی دو مثقال و به 

سنگ هیپل مر  پیاه سونده زیر کلونجی اجمودهینگ بریان جمله مساو  سائیده قبل از طعام و بعد آن خوردن آروغ بسیار براز  

دارد و اشتها آرد و باو گوله دفع کند مسیحی گوید که در کثرت بشا به سبب ریا  متولد در معده قی کننرد و طبریخ انیسرون و    

کرویا و پودینه و نانخواه و زیره و نفع و مصطکی و قرنفل استعمال نمایند و مرداومت تنراول گلقنرد بره      صعتر و برگ سداب و

مصطکی کنند شیخ می فرماید که صاحب جشا  حامض منتفع می شود از خوردن فالفلی به شراب و گاه ایشران را نفرع مری    

ل غاا و بعد عشا و گاهی به قول بعضی طال  معده کند خوردن گشنیز خشم به قدر مثقال و بعد آن نوشیدن شراب صرف قب

نبوره و زبل ماکیان تسکین آن می نماید و در جشا  وخانی اگر از ماده باشد با فسنتین و ایارج نفع می یابند و اگر بال ماده بود 
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می نویسند که اگر سبب  جرجانی و ایالقیبه چیز  که مبرد و مطفی باشد مثل رب فوا که بارده و اغایه مبرده منتفع می شوند 

کثرت آروغ خلط بلغمی یا سوداو  باشد تنقیه   معده از آنها به قی و حب افاریه و حرب صربر و مصرطکی نماینرد بعرد از آن      

تقویت معده به معجون فالفلی و کندر  و زنجبیل مربی کنند تا خلط غلیظ در معده نیاید و از طعام رو  الهضم و مولرد ریرا    

ساذج بود تبدیل آن مزاج به ضد آن نمایند چنانچره در   سوءمزاجو اگر سبب آن ضعف معده باشد و سبب ضعف  پرهیز باید کرد

گوید که تنقیه به قی واجب بود و خوردن جوارشات و حمام و تکمید معرده بره پارچره       انطاکیات ماکور شد سوءمزاجعالج 

ر هر واحد یم جزو مصطکی نیم جزو خروب جوشرانیده صراف    تعگرم به آتش و استعمال این مطبوخ کرد و یا انیسون شبت ص

کرده گرم بنوشند که مجرب است و کاا قرنفل به گشنیز و انیسون و خردل و جوز وصعتر و نعنع به عسرل مفررد و مجمرو  و    

ع طفو طعام هرگاه آروغ از زلق یا سوء هضم یا تخمه باشد عالجش به عالج این امراض کنند و اگر آروغ تواتر کند چیز  که من

کند مثل مصطکی و خردل بدهند و در تمطی و تثاوب به روغن ها  گرم سائر عضالت یا عضالت فم را طال کننرد و تکثیرر   

گفته که اگر آروغ از برودت معده باشد عالجش اسخان معده است بدانچه در فواق مسطور گردد  طبر  استحمام و تعمیر نمایند

رعایت مزاج آن نزد تقویت اگر ضعف به حرارت باشد مثل شربت سیب و زرشم  مع ده نمایندو اگر از ضعف معده بود تقویت مع

دهند و تضمید معده به گل سرخ و کعم و آب سیب و آس نمایند و اگر ضعف به برودت بود رطوبت در آن باشد پس عالجش 

کیفیت طعام یا سوء ترتیب آن باشد اصال  غاا به عالج فواق که از اجتما  رطوبت در معده باشد باید کرد و اگر جشا از روادت 

و شرب شراب موافق مزاج و تقلیل طعام و شراب و ریاضت اندک اگر مزاج او احتمال این نماید و اصال  غاا  او نمایند و اگر 

م نهنرد و  رن گل و اسرفنج در آن فررو بررده بررد    از ورم باشد تضمید معده نمایند بدانچه محلل این ورم باشد مثل سرکه و روغ

بدست ببمالند و بر فائده بر بنده و اگر ورم متهنج نباشد بلکه صلب بود تضمید معده وقوف بر مزاج او و عدم مانع با فسرنتین و  

گل سرخ و شیاف مامیثا و بوش و مانند آن نمایند و تفرق به روغن یم شبانه روز کنند بعده به ضماد  که در آن او قی قبض 

کاسنی و ترمس و مانند آن تضمید نمایند و درم چون تحلیل شود که جشا زائل گردد و سعید بن هبره   باشد مثل شخم رمان و

اهلل گوید که اگر خلط محدث مرض بلغمی باشد استفراغ او به حب صبر نمایند و تبدیل مزاج به گلقند عسلی و شرب آبی که در 

رند و چون تنقیه   معده و اصال  بدن کرده بشود به چوزه آن عود و مصطکی جوشانیده باشند و غاا  لطیف مثل نخوداب خو

  مرغ زیر باجایا مقلواً در غاا وسعت نمایند و اگر خلط صفراو  باشد استفراغ بدون مطبوخ فواکه با شربت ورود مکرر به برف 

مرر هنرد  و جرالب    و تعدیل مزاج به شیره   تخم خرفه و شربت حصرم نمایند و چون طبع قبض باشد تعدیل او به شربت ت

بارد باشرد آب   سوءمزاجحصرم اگر قبض باشد و اگر مرض حادث از  بآبکنند و غاا مزوره   سماق دهند اگر طبع نرم باشد یا 

انیسون بنوشند یا آبی که در آن کمون وصعتر جوشانیده باشند و غاا زیر باج به مویز و انار دانه دهند و چون بدن صال  یابد غاا 
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حار باشد آب آلو بخارا به سکنجبین یا آب انار میخوش به جالب بیاشامند و غراا چروزه      سوءمزاجسازند و اگر  به لحم بریان

حصرم سازند و اگر حشا تابع کثرت اغایه باشد مریض را به تقلیل غاا امر کنند و اگر در جشانفخ و قراقر و ریا  باشد  بآبمرغ 

ه زنی را جشا  مفرط عارض شد چندان که در مدت یم نفس دو سه آروغ می نویسد ک علی گیالنیعالجش در نفخ گاشت 

به آواز بلند که از بعید مسمو  می گردید می آید و سه چهار ماه بر آن گاشته بود و سبب آن نمی دانست یم مثقرال سروطیرا   

باید خورد هر گاه یم شربت  که آن مخلص اکبر است او را دادم و گفتم که این را سه حصه نموده سه روز به گالب گرم کرده

آن تناول نمود آروغ آن زائل شد و شفا یافت و احتیاج به خوردن شربت ثانی نیفتاد و سال ها  بسیار بر آن گاشت که مرض او 

عود ننمود و این از غرائب مشاهدات است حکیم شریف خان می گویند که من نیز مریضی را مبتال به این مرض از مدت ویرد  

دوائی او را فائده نمی کرد و اکثر اطبا  این زمان عالج او کردند بلکه هر قدر که به چیز  از ادویه   معالجه می  دیدم و هیچ

گردد آروغ زیاده می شد بهر آنکه ادویه مستعمله بر تحلیل ماده   آن قدرت نداشت و سبب تحریم آن می شد و این مریض 

م و خواب و مولف نیز زنی حامله را به کثرت جشا مبتال دیردم کره یرم دم آرام    را در تمام روز و شب آروغ می آمد اال قت کال

نداشت و به آواز بلند می آمد چون محل مانع تنقیه بود به ادویه   محلله عالج کردم از آن تخفیف به ظهور آمد گفتم کره ترا   

 .وضع حمل بر همین ادویه او امت نماید چنانچه بعد از وضع حمل مرض او زائل شد

 احتباس جشا

هرگاه آروغ محتبس شود و هیچ بر نیاید و ریج در معده بماند خوف تولد استسقا  طبلی باشد پس تدبیر به تهیج آن باید کرد و 

نیز گفته که هرگاه جشا محتبس گردد نفخ و ریا  موذ  از آن تولد کند و شیخ می فرماید که چون در معده ریا   صاحب کامل

و در فم معده محتبس باشد و ایاا دهد واجب است که به آروغ اسرتفراغ آن نماینرد چنانچره اسرتفراغ     حادث شود و نازل نشود 

فضول طافی به قی می کنند واال هضم فاسد گردد و غاا طافی شود مگر آنکه کثرت رطوبات و بال غم مستعد بره اسرتحاالت   

از آنچه تحریرم جشرا   عالج به محرک امر صعب گردد و  ریا  معلوم شود که درین هنگام امن نباشد از این که افراط در تهیج

کند خوردن و خائیدن صعتر و برگ سارب و زیره و انیسون و کردیا و نعنا  و نانخواه و قرنفل و مصطکی و کندرست برا گلقنرد   

مم نیز آروغ می جرینیا باید داد و دیگر سفوفات نو فنداویقون و معجون حب انفار و سبخورند و معجون ابهل و جوارش انگدان 

 .آرند

 قی و تهو  و غثیان و تقلب نفس

قی حرکت معده است برا  دفع چیز  که درد باشد از راه دهن و با و  آن چیز دفع شود و ماده   آن در جوف معرده باشرد و   
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  دفع بی تهو  حرکت معده است بی آنکه چیز  دفع شود و ماده   آن داخل حرم معده باشد و غثیان تقاضا  معده است برا

حرکت و ماده   آن االصق مخمل معده باشد و درحالتی که مطعوم ورد  بود حادث شهود و غثیان را غشی نیز گویند و تقلب 

نفس غثیان الزم و دائم را گویند که بی قی باشد و گاهی ذهاب شهوت طعام را خوانند و بدانند که برا غثیران مقامره مقدمره و     

حوال مخالف شهوت طعام اند از جمیع جهات و بعض قی حاد با قلق و اضطراب برود چنانچره در   مبداء قی و تهو  است و این ا

هیضه و از خوردن دوا  مقی عارض شود و بعضی از آن ساکن بود چنانچه برا  حمعودین یعنی صاحبان ضعف معرده از ثقرل   

اسباب غثیان ضعیف از اسباب قری و تهرو     طعام می افتد و این امراض اربعه در اسباب مشترک اند و در اعراض مختلف لیکن

باشد و اسباب تقلب نفس قویتر از اسباب تهو  بود بالجمله سبب کلی این امراض ایاا  معده یا مشارک آن اسرت مثرل دمراغ    

از چون آن را ضربه برسد و اسباب جزینه   آنها هفت نو  است یکی ماده چون صفرا یا بلغم یا سودا که در معده متولد شود یا 

عضو دیگر مثل جگر و زهره و طحال و غیره ریزد و یا از تمام بدن منعصر شده بر معده بریزد چنانچه در تزید حمیات افتد و یا 

رطوبت رو  متعفن خلطی بود یا غیر خلطی چنانچه حوامل را عارض می شود و مانند آنکه ریم از قرو  و اورام معده یا غیر آن 

ت غیر متعفن که مرفی فم معده باشد و یا رطوبت غلیظ چسبنده یا کثیر مثقل باشد که معده از آن در معده جمع شود و یا رطوب

اذیت یابد و المحاله بسو  دفع تقاضا کند و اگرچه مثل خون و بلغم حلو باشد که در آن امید تغایه   بدن و معده برود لریکن   

باشد چنانچه مراقیان را به سبب انصباب آن بر فم معده و ایراا   چون کثیرالمقدار باشد بر معده کالل آرد و گاهی سوء محترق 

او عارض شود و بعضی کسان را نوبت ها  قی سوداو  عادت بود و خلط سودا برآید و در آن اصال  ایشان باشد و گاه مرود   

طبقرات معرده از انروا     به حرقت در مر  و حلق بلکه قرحه گردد و الحاصل اقسام سواد ماکور از سه حال بیررون نبرود یرا در    

و از غم و خوف و مانند آن و کیفیت رو  ساذج در ایاا مثل ماده   رو  فعل کند و اکثر آن حار بود و گاهی حرارت  سوءمزاج

و یبوست که فم معده را عارض شود تقلب نفس و تحریم غثیان کند پس به کیفیت حار مثل خلط مجاور به کیفیت حار فعلی 

آن است که بسو  آن تحلیل رو  جمع شود مثل اسهال کثیر و خصوصاً از خون و جمیع  سوءمزاجاقسام  کند و از اسباب بعض

استفراغات که با لاات برودت و یبوست حادث کنند و گاهی ضد آن با معرض حادث شود و این چنان باشد که مستفرغ بارد یرا  

است که فضول و بلغم به سبب ضعف هضم کثرت پایرد  بس مثل سودا باشد و گاهی رطوبت بوجه دیگر حادث گردد و آن این

و از مضعفات معده اوجا  شدید و غموم و صوم وجو  شدید است پس اینها نیز از اسباب قی بر سبیل او خال ضعف بر معده اند 

ه هرر  و ایضاً در وجع معده به سرعت قی طعام و دفع آن می شود و معده   ضعیف را چون مدت ضعف طول کند چنان گرد ک

آنچه خورده شود آن را غثیان و تقلب نفس عارض شود بهر آنکه در مثل این معده کثرت رطوبات و فضول در اکثر امر می باشد 

و چون طعام استعمال نمایند به آن مختلط شود و بعض از آن طافی گردد و طبیعت از آن نفرت کنرد و غثیران عرارض شرود و     
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ن رسد قادر نباشد بلکه آن را به قی یا اسهال دفع کند و بعضی کسان باشند که چرون  چون ضعیف تر باشد بر امساک آنچه بدا

طعام تناول کنند و حرکت نمایند قی کنند و اگر خشم یا کالم یا تحریم به حرکت نفسانی نمایند قی کنند و سبب درین همان 

و غلبه   واهمه بر آن و کسی که معده    موره   آن و عادت آن به قی بعد این لاست که ماکور شد از اجتما  فضول در معد

او ضعیف بود او را بنفشه غثیان عارض شود به سبب انفعال او از او نی سبب و قی ممکن نبود به سبب خال  معده   او و قلت 

یر خلط موذ  متشرب باشد یا غیر متشرب و چون طعام بخورد قاف او ممکن بود بدو سبب یکی آنکه گاهی اذیت خلط اندک غ

محرک باشد زیرا که در قعر معده بود و چون طعام بخورد آنرا متصاعد کند و حرکت یابد دوم آنکه طلب اعانت کنرد بره حجرم    

طعام بر قاف و قلع او سوم فساد غاا و آن یا به کمیت باشد چنانچه غاا زیاده از احتمال قوت معده تناول کنند و بر معده ثقرل  

آن ایاا یابد و آن را به قی دفع نماید و یا به کیفیت باشد چنانچه طعام تیز یا تلخ یا شور یا ترش  آرد و بر فم معده طافی گردد و

بود که به حدت خود معه را بگرند یا بسیار چرب بود که معده از و  نفرت کند و مسترخی گردد یا طعام فاسد متغیر یا فم بره  

چون تناول غاا  لطیف باال  غلیظ کنند و فاسد شوند و باعث اذیت  صنعت باشد مثل دودناک و سوخته و یا سوء تدبیر دارکل

معده گردند و معده در دفع او کوشد و کسی که تخمه بر آن تواتر کند و طعام بر غیر جو  صادق بخورد در ابتدا  تناول حرقت 

هرارم تنراول اشریا  مقیره   و     شدید زیاده از طافت آرد بعد از آن امر اومول بسو  آن گردد که هرچه خورده است قی کند چ

معیشه مثل مگس و مانند آن و تخیل و شموم قاذورات به سبب استکراه طبیعت و ارتسام کیفیت رو  گریه در خیال بهر آنکره  

تخیالت و همیه اسباب حوادث بدینه می شوند پس هرگاه انسان تخیل چیز مستقدز کند و این در قوت متخیله مستحکم گردد 

ت در معده واجب کند و معده به استکراه از آن یابد و حرکت به دفع نماید پنجم اورام معده و احشا و خصوصاً و آن حصول قاار

غاا یا دوا یا خلط یا عضو مالقری او   او بسو  دفع و به سبب اذیت او ازادا  مس که ازاونیحار محدث قی بود به سبب میالن 

ر کبد را قی صفراو  پس کراقی پس زنجار  و با فواق و غثیان مری  را عارض شود و گاهی عارض می شود و صاحب ورم حا

آید ششم بحران که در آن طبیعت ماده   مرض را بر معده دفع کند و این در امراض بیشرتر   باشد و در اورام طحال قی سیاه 

و قی بحرانی از مرض خالصی تا افتد بهر آنکه مواد بار و بالطبع متسفل می باشد طبیعت آنرا به طریق علی اکبر دفع می نماید 

دهد و این قی نافع حمیات حاده و اورام مقعه کبدست و چون تهو  در روز چهارم شرو  امراض که روز اول بحران است دریابند 

قی کنانند که آن نافع است هفتم امراض دیگر مثل بیضه و سوء هضم و انقالب معده و دید آن و قولنج و غیر آن که به سربب  

امراض ماکور باید که اوالً دریافت نماینرد کره ایرن عروارض ترابع       طریق تشخیص اسبابمعده باعث این حاالت شوند ایاا  

مرضی مثل هیضه و سوء هضم و وجع معده و قرو  آن و مر  و لثه و انقالب معده و ورم آن و ورم جگر و طحرال و گرروه و   

عرض آن مرض بود پس اگر در مرضی حاد روز بحران افترد و بره آن   قولنج و دیدان و حمیات و غیر آن هست یا نه اگر باشد 
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صدا  و وجع معده و احتالج لب و سیالن لعابی دهن و غثیان و سهرو شدت حبس عرق بود قی بحرانی باشد و اگر تابع مرض 

و ترتیب اکل آن قبل از  دیگر نباشد پس نظر کنند که قی الزم و دائم است یا نه اگر باشد اصلی بود و درین حالت تناول اغایه

حدوث این امراض بپرسند اگر غاا  فاسد خورده باشد یا سوء ترتیب در اکل آن شده باشد سببش فساد غاا برود واال عالمرات   

ساذج مدرک گردد و به  سوءمزاجساذج و ماد  به طریقی که در تشخیص امراض معده گاشت دریافت نمایند اگر آثار  سوءمزاج

دارد شود احتمال آن ننماید بلکه به دفع آن متحرک گردد و سببش همان باشد و اگر عالمات خلطی از اخالط آن آنچه بر معده 

ثالثه معلوم شود قی صفراو  یا بلغمی یا سوداو  باشد و ایضاً از خروج هر خلط در قی و طعم آن بر نوعیت خلط فاعل اسرت  

و تلخی دهن باشد قی صفراو  بود و اگر در قی بلغم برآیرد و برا قلرت     اللی توان کرد مثالً اگر قی مرار  آید و به آن تشنگی

تشنگی ترشی یا شور  یا شیرینی دهن و نفخ و قراقر بود و لعاب از دهان سائل شود بلغمی باشد و اگر در قی سود برآیرد و برا   

ند اگر با عطش و طعرم رو  در  عدم تشنگی و ترشی دهن و قراقر و نفخ در معده و طحال بود سوداو  باشد پس دریافت نمای

دهان و عفونت ظاهر بود سببش خلط حار رو  عفن باشد و اگر در قی صدید برآید و با آن اذیت معده شدید مع خفت آن برود  

سببش خلط حار صدید  باشد و این هر دو به کیفیت خود موذ  باشند نه به کمیت و اگر بخرد عفونت و طعم رو  و قی رو  

غیر عفن بود که به کمیت خود این فعل کند و اگر ادویه   عفص آن را ساکن کنند خلط رقیق باشد و اگرر   نباشد سببش خلط

ادویه   ملطف تسکین نمایند غلیظ بود و بر آن داللت می کند کثرت رطوبت و کثرت قی غیر رو  و کثرت برازو کثرت لعاب 

به سهولت آید ماده در فضا  معده مصبوب بود و اگر دوام تهرو  و  دهن السیما اگر تقدم تخمه باشد و ایضاً نظر کنند اگر قی 

عسر قی باشد ماده متشرب در معده بود و اگر قی و غیره الزم و دائم نبود بلکه بعد از قی تا انصرباب مراده   دیگرر برر معرده      

همه بدن باشد شرکی بود پس  ساکن شود و آفت در عضو  از اعضا مثل دماغ و جگر و مراره و طحال او رحم و غیر آن و یا در

اگر خلل در عضو  از اعضا  ماکوره و غیر مدرک گردد و سببش شرکت همان عضو باشد و اگر با تپ بود از مشارکت همره  

می نویسد کسی را که غثیان  صاحب شفاءاالسقامبدن باشد بعده استدالل بر نوعیت ماده به طریقی که مسطور شد توان کرد و 

سبب او رطوبت در معده   او یا دیدان باشد و صاحب معده   صفراو  کثیر الغثیان و قری مری باشرد     عقب اکل عارض شود

لیکن غثیان و لا  و عطش اگر در حالت گرسنگی غلبه کنند بدانند که ماده سخت رقیق است و اگر این دائم بود بایرد دانسرت   

ین هرگاه ماده در قمر معده باشد و طبقرات معرده آنررا تشررب     که ماده بسیار است و اگر بعد طعام باشد ماده اندک بود و همچن

نکرده باشند غثیان بعد دو ساعت از طعام ظاهر شود بهر آنکه صفرا با طعام مختلط شده از قعر معده به سو  فم معرده مرتقری   

تالج لرب زیررین و   می شود پس غثیان ظاهر می گردد و عالمت منار به قی تهو  و غثیان است و خصوصاً چون با این ها اخ

می فرماید که غثیان گاهی عالمت بحران باشرد و گراهی عالمرت     شیخ الرئیسکشیدن شراسیف به سو  فوق مقارن گردد و 
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رو  در مثل حمیات و بائی بود و چون غثیان بنا قهبین کثرت نماید منارنبکس باشد و گاهی غثیان باقی بماند و منتقل به قی 

ثی یا قلت ماده   اوست تا آنکره صراحب او هرگراه چیرز  برر آن      غماسکه یا ضعف کیفیت منگردد و سبب دیرن شدت قوت 

بخورد قی مسهل گردد بلکه قی از خود حرکت کند و بیشتر صاحب حمی را تشنج یا صر  یا شبیه به صر  دفعه عارض شود و 

ئی در حمیات و غیر آن رواء است آن اسرت  چیز  از نجار  یا نیلنج قی کند و از آن خالصی یابد و گاهی از سبات عظیم امتال

که این هر دو در معده متولد نمی شوند بلکه این ها از مکان بعید و از اعضا  دیگر بسو  آن عندفع می شوند و بر آفت در آن 

اعضا و بر مشارکت معده و ضعف آن ماللت می کنند و قی صرف که از ماده   واحد به غیر مخالطت خلرط دیگرر باشرد رو     

ست اما صفراو  داللت می کند بر افراط حرارت و بلغمی را بر افراط برودت ساذج صررف داللرت مری نمایرد و قری مختلرف       ا

االلوان اسودوز بخار  و کراثی رو  ترست بهر آنکه بر اجتما  اخالط رو  داللت کند و سالم ترین قری مخلروط متوسرط در    

ور آن مجتمع گردد یا اندفا  او از آن به قی معتاد باشد مثل بلغم و صفرا و غلظ رقت از اخالطی است که آن در معده تولد کند د

اما اکراثی در امراض ولیل شرست و اخفرمائل بسواو مثل الجورد  و نیلنجی در اکثر امر بر خمود حرارت و موت قوت داللرت  

و نیز به سبب احتراق می باشند اال احتراقری  کند و آن هر دو غیر کراثی وز بخار  اند یا دیگر گاهی اتفاق می افتد که آن هر د

ازین هر دو قسم که از تسوید بر دو تکدیر آن و موت قوت نباشد آن مائل به اشراق و صفاد کراثیت بود و باوجود این قی اصفر 

طحال و در آخر حار بسیار باشد و اما قی اسود جز آنکه در اورام  سوءمزاجو کراثی وز بخار  کسی را کثرت نماید که در کبد و 

تپ ربع باشد رو  است و قی منتن نیز رو  است و خصوصاً هرکدام از این هر دو که در حمیات وبائی باشد و از ترکیرب رو   

ین بض طبیعت زیاده نماید و آنچه تلیر آن است که فم معده منقلب متغثی و طبیعت قبض باشد پس آنچه تسکین قی کند در ق

آلو و تمرهند  و مانند آن کنند و هر دو امر را  بآبآنکه مغثی خلط رقیق یا صفرا  باشد و عالج طبیعت کند در قی افزاید مگر 

نفع بخشد و بعضی کسان باشند که مدام خواهش طعام کنند و چون از آن ممتلی شوند قی کنند یا بسو  اسفل منزلق شرود و  

نمایند گویا که این برا  ایشان امرر طبیعری اسرت و درینجرا      باز اعاده کنند و اینحالت دوام کند و ایشان مثل تندرستان زندگی

 .طائریست که صید ملخ می کند و مدام ملخ می خورد و شکم سیر نمی گردد و حیوانات دیگر به این صفت می باشند

 عالج کلی قی

بات مقیه   یا مسهله و در قانون و شرو  آن مسطور است که آنچه سببش ماده   رو  یا کثیرا باشد استفراغ آن ماده به مشرو

حقنجات نمایند و تقلیل غاا و تلطیف و استعمال صوم دریافت لطیف کنند اگر ماده صفراو  نباشد و حقنره هرا  مناسرب بره     

حسب علت نافع است بنابر آنکه ماده را سو  اسفل مائل می کند و بیشتر حقنه حاده قطع قی می کند و قی نیز قطع قی مری  

اشد و اصل او از سر نباشد و نفع قی ظاهر است که در اخراج مواد معده هر چون که باشد هری چیرز بره و     نماید اگر از ماده ب
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نمی رسد خصوص که ماده به فم معده باشد لیکن آنجا که ماده مائل به قعر بود و طبقات آن را تشرب نکرده باشد در این وقت 

ادویه   قو  زائل نگردد بالجمله چرون بررا  اخرراج آن مراده قری       بود و اگر ماده فرو رفته باشد بدن دهندمسهل و حقنه سو

کنانند آب گرم تنها یا به سکنجبین یا به شبت یا آب ترب و عسل و مانند آن بنوشانند و اگر ماده که اراده استفراغ آن به قی یا 

یت قصد در تدبیر غثیان دفع خلرط مغثری   غیر قی بود غلیظ باشد ابتدا به تلطیف و تقطیع آن کنند بعده استفراغ آن نمایند و غا

است یا تقلیل آن اگر دفع به تمامه به سبب مانع جائز نبود یا سهل نباشد یا تقطیع آن اگر غلیظ و لزج باشرد یرا اصرال  و اگرر     

 عفن صدید  بود یا به عطریت چیز  که بنوشند بهر آنکه عطریت شدید الحالئم به معده است و خصوصاً چون غاائی باشد و

یا از آن فراموش کنانیدن اگر حس بدان مولع باشد و غرض ازین آن است که گاهی در خیال کینبت رو  کریه بدبو یا غیر بدبو 

مرتسم می شود و انسان تخیل می کند که در معده خلط موصوف به این صفات است و طبیعت خواهش مدفع آن نمایرد پرس   

کردن ذهن از ادراک مثل این امور تا آنکه میل قی نکند بهرر وقرع او و بعرد    واجب است المحاله و نبول کنانیدن حس و غافل 

تنقیه ادویه   حابسه استعمال نمایند و ادویه   مانع قی آن قابض و خوشبو است مثل به و سیب و حماض و جمیرع ادویره     

رم منعنع نیز مفید و تضمید بره  مشهیه نافع این امراض است و آن مثل هیبه مطیب و ساده شربت انار منعنع است و شربت حص

قوابض نافع است و قطع قی کائن از امتال و کثرت اخالط جائز نیست مگر آنکه افراط کند و جاب ماده هانچه بسرو  اطرراف   

بسیار نافع است در حبس قی خصوصاً چون از اند فارغ اخالط از اعضا  محیط معده بسو  معده باشد و این چنران باشرد کره    

ند و خصوصاً سفلی مثالً ساقین و قدمین نازل از فوق اما اگر اند فا  ماده از مثل راس باشد در آن ربط این اطراف اطراف بر بند

شدیدالمفرت است و گاهی برین اعانت کند گرم کردن اطراف و نهادن آنها در آب گرم و گاهی احتیاج افتد به آنکره برر برازو و    

ه تسخین اطراف نافع است در تسکین قی بنابر جاب و تبرید آنها در تسرکین  ساق دوا  مخمر مفر  نهند و عجب آن است ک

قی سریع حار نافع است بجهت تبرید و کالم تبرید معده مسکن حدت حرارت هست و محاجم بی شرط نزدیم نراف و میران   

و مکرر به تجربره رسریده و    کتفین و بر ساقین نهادن و اطراف بستن و به قوت مالیدن و خواب آوردن در دفع قی اثر تمام دارد

کعم سوده در آب سرد یم گهر  خیسانیده نوشیدن عجیب االشرست و همچنین پست جو و کاا پست پرمل و اگر عرق کیور 

او بید مشم و گالب داخل کنند بهتر باشد و بعضی ز غم کرده اند که بادام تلخ را چون بسایند و در آّ حل کرده صراف نمروده   

لب هائج بزرگترین عالج است و جالینوس گفته که گرسنگی اصحاب قی و اسهال را نفع بین مری نمایرد و   بنوشند برا  قی غا

کالم باقال مع پوست در سرکه   ممزوج جوشانیده   ایشان را نفع کثیر دارد و حدس جوشانیده آبش ریخته در سرکه بدستور 

سیب بخورند و ملم قرنفل بهتر از قرنفل و برگ گرل   بآبو این دوا برا  او مجرب است بگیرند سم و عود قرنفل مساو  و 

شیع مثل آن اضافه نماینرد بره غایرت    ماوست و چون به هنگام بهم نرسیدن علم قرنفل در آن داخل کنند و با قرنفل مشکطرا
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نمایرد خرواه    مفید و قائم مقام او باشد و حتی االمکان در خواب آوردن بکوشند که آن اصلی عالج است و از آنچه منع قی مری 

شنیز خشم باشد و شراب ریحانی به آن آمیخته باشند و کایشان را خوش آید یا کراهت کنند ماءاللحم کثیراالبزار است و در آن 

اگر مع ذلم عفص بود بهتر باشد و گاهی در آن کعم یا نان میده می آمیزند و این خواب می آورد و چون خواب نمایند عررق  

ه مانع امراض ماکور به اغایه   خوشبو غیر چرب نافع است مگر آنکه به این احوال تخمه و امرتال   می کنند و همچنین ادوی

کثیر باشد که درین صورت خلط آن ادویه به اغایه جائز نیست و چون طبع قبض بود حبس قی به ادویه   مجففره از قروابض   

هال آورند بعد از آن برا  تقویت معده اقدام بر ربوب نمایند نباید کرد مگر به قدر غیر رجحان و حقنه   لین استعمال کنند و اس

و بیشتر فصد تخفیف غثیان و قی می نماید و خجند  گوید اطبا گفته اند که اگر مع غلبه   غثیان و قی امتال باشرد فصرد در   

باید که تکرار اسرتعمال او  آن نافع است و مرا در و  نظر است و فقط چون دوا مقو  جالس قی استعمال کنند و آنرا قی نماید 

کنند و اگر کراهت از آن بسیار نماید تغییر رنگ یا بو  آن نماید و بدانند که غثیان چون ایاا دهد و به آن قی نباشد اعانت او به 

قویرت  مقبات لطیفه نمایند تا آنکه طعام یا خلط فاعل او قی گردد پس اگر احتیاج اسهال برفق افتد بعمل آرند بعرد از آن بهرر ت  

معده روغن ها  مقو  مثل روغن گل و روغن آش و روغن مصطکی و خصوصاً روغن ناردین صرف یا مخلوط به روغن گرل  

به آهستگی بر معده بمالند و تسخین معده کنند و گاهی غثیان عقب طعام نباشد بلکه بر خال  معده واقع شود و با غثیران بره   

است که صاحب او را طعام بخورانند تا ماده را به اخرتالط آن کمیرت زیراده     سبب قلت ماده قی به هم نرسد درینصورت واجب

حاصل شود تا ممتلی شود و مرتفع شده به فهم معده رسد و از اذیت فم معده قی بر آن سهل گرردد و برا آن خلرط برآیرد و در     

مضاد او بود از ادویه   خوشبو مع ربوب غثیان ماد  ال بدست از تنقیه بدانچه الئق باشد بعد از آن عالج کیفیت باقی بدان چه 

حار یا بازوبحسب آن نمایند و برکر اعالج کنند و او از آنچه بخورد می ندازد او را اندک بعد اندک بخورانند ترا آنکره مرتبره      

با ضمده   دیگر حرکت در آن نکند و مستعد قی بعد طعام را که طعام در معده او قرار نگیرد واجب است که تضمید معده   او 

قابضه   ماکوره   در عالج کلی امراض معده نمایند و اگر حرارت نباشد مثل عاقرقرحا و سنبل و کندر و مربان مخلوط سازند 

و با قراص انبارینوس که جالینوس آنرا ستوده بسیار منتفع می شوند اگر در آنجا حرارت و عطش باشد به ربروب مثرل رب انرار    

بخورند و  بآبافتد بخورند و عقب آن شراب ممزوج بنوشند اگر مزاج رخصت دهد و اگر حرات نباشد  خصوصاً آنکه در آن نعنا 

اقراص ایالوس آنرا بسیار نافع است و اگر به ایشان برودت باشد این قرص نفع بخشد زربنا و قرنفل اشرنه دارچینری مصرطکی    

از آنچه برا  کسی که طعام قی کند صالح بود این است که  بیدستر قیراط به ربع دومهر واحد یم دانگ افیون قیراط جندکندر 

کثرت گشنیز در طعام کنند و عسل آمله بلیسند و ایضاً پوست پسته   رطب و یا بس بخورنرد و کنردر یرا مصرطکی و عرود و      

عت با اسباب قی پوست ترنج و نعنا  بخایند و قی کردن و بعد از آن طعام خوردن آنرا صالحیت دارد و بدانند که چون قبض طبی
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جمع شود عالج آن مشکل است و چون از تواتر قی و کثرت آن هرگونه که باشد در غیر حمیات باشد شدیدالحراره خوف سقوط 

قوت باشد مریض را ماءاللحم معمول از بچه   مرغ و اطراف جد  و حمالن به کعم مثل سرمه سوده و آب سریب و انردکی   

ن پیش رو  مریض شکافته و همچنین نان گرم ببویانند و ازین قبیل است که بچه   مرغ شراب بنوشانند و چوزه   مرغ بریا

دیگر پخته مهرا کنند بعد از آن در هاون بکوبنرد و آب بیفشررند و مبررز     بآبرا در آب جوش خفیف دهند و آن آب بریزند پس 

و با طور حریره بنوشند و گوشت که در طبخ مهرا  کنند و در آن مغز نان سیده حل کنند و اندک شراب آمیزند و آب سیب افزایند

کنند پس بکوبند بهتر از آن است که بکوبند پس بپزند که از این رطوبت غریز  تحلیل می شود و منجرر مری گرردد و در آن    

زج محتصن می ماند و همچنین در مسهولین بعمل آرند مگر آنکه سبب قی آن باشد که محتاج به دوا  خالی باشد مثل خلط ل

بلغمی پس در آنجا این بکار برند بلکه آب مطبوخ مرتبه   اول استعمال نمایند و بساست که نفع می کند غثیان و تقلب نفس و 

غوره و ترشی ترنج و سماق و آب سیب حامض ترش کرده به زیرت انفراق برر     بآبقی را اغایه معمول از کبم و بچه   مرغ 

د باکی نیست خصوصاً چون بقیه از قی باشد و باید که تکرار این نمایند و اگرچه آنرا سر بآببدن نموده و در خوابیدن پست جو 

گوید جالینوس گفته کره نرافع تررین    طبر  قی کند و از آن کراهت نماید و تبدیل سبیت او به عینه نمایند اگر از آن انکار کند 

حانس نموده و گفته که بگیرند انار و با پوست و تخم اشیا برا  تسکین تهو  و قی و ایشان این دواست و نسبت او بسو  ارجی

او کوفته آبش برآرند پس بگیرند یم رطل ازین آب و از انار بر  که او بدان اراده   نار مشم مری کنرد بره وزن یرم درم و     

آنکره غلریظ    سنبل الطیب و مصطکی هر واحد نیم درم و گل ارمنی یم درم و این همه را بصره بسته در آب انار بجوشانند ترا 

تهو  و غثیران بخورنرد بعرد از ایرن      منعقد آید و یم ملعقه بزتا شانزو شی بقوامگردد بعده بر آن عسل مصفی انداخته بپزند تا 

دوا  دیگر وصف کرده و نسبت آن ننموده و از اختیارات اوست و گفته که بگیرند آب به پوست کوفته یرم رطرل و آب حرب    

رم داشته یم نیم درم و همه را بجوشانند حتی که غلیظ گردد پس استعمال نماینرد و ایضراً   االرس نیم رطل و مصطکی پنج د

این دوا ذکر کرده و نسبت او بسو  خود نموده و گفته که من استعمال این میکنم  بگیرند آب انار بغیر تخم و پوسرت او یرم   

سکنجبین آید و  بقوامرم و همه را بپزند تا آنکه رطل و آب نعنا  ربع رطل و کوکب االرض دو ثلث درم و مصطکی رومی دو د

در قی و تهو  و غثیان استعمال کنند بعد از آن این شربت ذکر کرده و گفته بگیرند آب انار یم رطل آب سفرجل یم رطرل و  

آنکه هر دو جمع نموده مشم نیدرم عود و ثلث درمن مصطکی یم درم نعنا  خشم پنج درم داخل کرده همه را بجوشانند تا 

رب د موده و گفته که رب و به رب انرار ثلث باقی ماند استعمال نمایند عندالقی و غثیان بعده ربوب نافع معده و قی غثیان ذکر ن

ریباس و رب سیب همه امثال این جمله نافع قاف و غثیان و تهو  اند اگر به التهاب و عطش شدید باشد و ابوماهر این شربت 

چون در آنجا عطش شدید و التهاب بود  و گاهی این ربوب به ماءالشعیر  انداخت و چون عطش  را همواره استعمال می کرد
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نفا  یا شراب کهنه استعمال مری نمرود و نفرع او     بآبشدید و التهاب نمی بود و استفراغ بدن و نقا  معده می شد تریاق کبیر 

انند قی و تهو  را نفع کند و گفته که مررد  از اوائرل را    بسیار ظاهر می شد و ذکر کرده که آب انار تنها چون با نعنا  بجوش

 انطراکی  فصد نزوقی می داد چون با عطش شدید و تلهب بود  تا غائله صفرا را بشکند و من این را درین زمان بعمل می آرم

کثرار از خائیردن   گوید که اگر غثیان و قی از ماده   نازل از سر باشد آمله مربی و شربت خشرخاش دهنرد و شرمیدن پیراز و ا    

شنیز و بن و قول و شم مشم دفاعیه نافع و باید که از محرطات غثیان مثل روغن ها کی و سعد و کندر و نخود بریان و کمصط

ید قی و تهو  و غثیان سوید  از سف ذکر ادویه   مفرده و مرکبه یونانیهو کنجد و حب البان و ادمعه و پیاز نرگس احتراز کنند 

لیسی و غیره نقل کرده که شرب پوست قاقله نیمدرم و یا یم درم با آب انار ترش و یا قاقله مع پوست کوفتره  ن ماسویه و تفاب

انار ترش و کاا شرب مرا خور و کاافقا  کرم و کاا تمرام بره    بآبع به سرکه تیز یا وردن یا با مصطکی آمیخته و کاا نعنخ بآب

مع پوست که باال  مغز اوست و کراا بررگ حمراض و تخرم آن و کراار       سرد و خوردن پسته   شور بآبسرکه و کاا ناردین 

انار ترش و کاا آب انارین معصور به شحم آن و کاالیمون نمکین برا   بآبانار ترش و امتصاص آن و کاا پست جو  بآبریباس 

نعنرع   برآب   فرد تنها و  انار ترش و کاا قاقله بآبسرکه خوردن و کاا شربت حصرم منعنع هر واحد مانع غثیان است و ار مال 

بستانی و کاا قاقله   بزرگ تنها و با آب انار ترش و کاا خوردن نعنع بستا  به سرکه یا آب انار یا عصاره   او بره سررکه یرا    

گشنیز خشم بریان تنها یا ضماد عصاره   نعنع و روغن گل بر فم معده و کاا شرب قرنفل و کاا جرم باشند یا طبیخ آن و کاا 

بلوط و ضرماد آن و  زبوا و کاا زعرور سفید و کاا شراه انار ترش و کاا پست و خن و کاا مجاز نخل و کاا جو بآبو درم دبوزن 

هند  و کاا شرب و ضماد آمله و کاا تنقل غیر میر پیچیده بریان کرده و کاا تمرکاا تخم مثل و بیخ آن و کاا سیب ترش در خ

باریس و کاا ضرماد اذان انفرار و کراا    بارد و کاا حصرم و کاا انبر بآبثل او زیره او خوردن پست آن و کااتبق و کاا سماق و م

گ و سرعد و زر و رد و کراا   و کراا بنر   االس حرب کاا اکل و ضماد  اکل حماض و کاا تختم زمرود و کاا شرب میعه   سائله و

یا مسکن قری غثیران اسرت و     که طبیخ گشنیز خشم سماق کرد و گویندضماد سم المسم هر واحد قاطع قی و تهو  است 

ون لیمون را بریده قدر  نمم گرم مجرب است و فاد زهر اصیل به گالب سائیده بدهند که مجرب است و چ بآبپوست نارنج 

ن پاشیده بمکند قی را ساکن نماید و اگر پوست قاقله به قدر شش هفت درم در آب یا گالب جوشانیده صاف نمروده  و صعتر برا

بالشکر مانع قی است و خروردن تریراق    االس حبباریس و کند و نقو  پوست بیرون بسته و انبرقی را ساکن بنوشند بالخاصیه 

ع مری  ضنع کندر و تبزق غثیان و قی را مضنفاروق به قدر به نقه قطع شدید غالب می نماید و به قول شیخ مضغ مصطکی و م

فل چون لحق شدید مثل سرمه نمایند و برر حسروئیکه از   کند و از جته الخضرا و سداب خشم لقمه خوردن عجیب است و قرن

سررد بخورنرد و یرا در آب جوشرانیده      بآبکعم و عصارات ساخته باشند پاشیده بنوشند فی الحال تسکین نماید و کالم چون 
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ت در رب تررنج اسر  بنوشند و خصوصاً برا  بیان و بهتر آن است که بر آن مصطکی بپاشند و از ادویه   مسکن قی و  غثیران  

کرردم  یه و قویتر از آن آب قردا   وایضاً طبخ پوست پسته تنها یا بافا عود خام و قرنفل بدهند وصفراو  تنها و دربارد  مخلوط ب

از جمله محتاج الیه است و این ترکیب مجرب است و آن ارانت بر هضم نیز کند  ت و هیبه و میسوسمفرد یا بافاویه و یا کرویا

الج عاجز آینرد البدسرت از   ماءالعسل بجوشانند و استعمال کنند و چون از عمون هر واحد یم جزو بسا مصطکی کبزر کتان ایر

است مگر آنکه به آن ادویه عطریه باشد کره حفرظ   و جوز نجتحریم قی نیست چنان که در طبع بزالبکه در طبیعت آن مخدراتی

از آن تخم خشخاش و تخم کاهوست و اقرو  از آن  تخدیر آن و اصال  قی آوردن آن و مقاومت سمیت آن نمایند بلکه ضعف 

پوست خشخاش و خصوصاً سیاه آن و قریب آن پوست بیخ لفا  بر  و قویتر از آن افیون است و اندک از آن نرافع برا مطبروخ    

 است و خصوصاً اگر با آن ادویه   تریاقیه   عطریه بود که مقاومت سمیت کند و از تراکیب جیده   من درین این اسرت کره  

و گل سرخ یم یم جزو فاوزهر نیم جزو و اگر حاضر نباشد زربنا و یم جزو در آن داخل  ورودبگیرند پوست پسته و سم و بزر

کنند و افیون دو ثلث جزو و عود خام نیم جز دو قرص سازند شربت تا یم مثقال و از اشربه   جیده برا  آن ایرن اسرت کره    

م خشخاش ثلث جزو پوست خشخاش ثمن جزو وپوست بیخ لفا  سیزده جزو و بگیرند سفرجل و قسب هر واحد یم جزو و تخ

عود خام چهارده جزو و آب نعنا  به قدر  که همه را ببوشد و گالب آنقدر که یم انگشت از آن باال آید و آب خالص سه چند 

چون مخدرات بخورند بره بوئیردن   هر دو آب خوب بجوشانند تا مهرا شود و صاف نموده بر فق منعقد سازند و از آن بیاشامند و 

عطر لزوم نمایند و بخوابند و اقراص مارینوس که بر آن جالینوس شهادت داده آنرا نافع است و آن را جامع جمیع امور واجب در 

عالج قی است و خصوصاً چون خلط صدید  باشد که این قرص تریاق اوست و بر آنچه در قرابادین مکتروب اسرت جرالینوس    

آن انیسون و تخم کرفس برا  عطریت و غاائیت و افسنتین برا  جال و احدار خلط و بررا  تقویرت فرم معرده و     گفته که در 

شدت و دارچینی بنابر مضاوت به عطریت خود برا  سدید و احاله   او درینجا برا  صرال  آب و تحلیرل او و در آن عطریرت    

خایر و جند بیدستر برا  تالفی فساد افیرون و مضررت آن و   است که آن عالئم هر عضو عصبی است و افیون برا  تنویم و ت

سمیت آن است و اما اقراص کوکب شدید النفع است در مثل این حال و کسی که تهرو  الزم در ربیرع یابرد و معتراد بره قری       

و قی کنند تا  خصوصاً در مثل این فصل باشد به اندک نان مقدار چهار درم پیاز نرگس بخورند بعده آب گرم و سکنجبین بنوشند

 ذکر ادویه   هندیهمعده   آن از فضول معتاد به دفع آن پاک گردد و در پیاز نرگس تکثیر نمایند که آن تشنج حادث می کند 

مفید امراض ماکوره گیر و به قدر یم دام گرفته در آتش انگشت گرم نمایند که سرخ شود درستش توله گالب سره برار سررد    

آب هم کافی است در منع افراط قی و تهو  معمول است و اگر سفال آب نادیده یا  نباشدو اگر گالب کرده دو سه بار بنوشانند 

ثمن یا نصف ثمن در داغ کردن تجلیل رود پس آنرا جرعه جرعه  نقره یا آهن را مکرر گرم کرده در آب سرد نمایند تا که ربع یا
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یت چرب بود در آتش اندازند تا خوب بسوزد و شعله از و  منطقی شرود  بنوشانند نیز مفید بود ایضاً چراغ کهنه گلی را که به غا

در آب سرد کنند و از آن آب قدر  بنوشند که برا  دفع قی و تهو  عجیب و همواره معمول است و لیمون خشم در دهرن و  

انیدن جهت قی متواتر که به رنج سانهی در آب شسته یا تر نموده آن آب نوش دیگرناشتن و هر دو بازو بستن نیز حبس قی کند 

آب هضم نشود و رفع تشنگی و قی که بعد شرب شراب حادث شود نافع است دیگر کمپور کچر  کوفته بیختره در گرالب بره    

قدر مونگ حب سازند و دو حب بدهند و اگر کفایت نکند بعد ساعتی دو سه حب دیگر دهند دافع غثیان و قی است دیگر چون 

ستر آن باشد آمیخته دو سه انگشت بلیسند تهو  باز وارد دیگر ریشه ها  پوست نارجیل از کار و پرها  طاووس بسوزند و خاک

جدا کنند و قدر  از آن همره سه چهار سنگریزه   نرم که از آن چونه می سازند در آب بسیار بجوشانند چون نصف بماند فرود 

جرب نوشته دیگر مغز ریحه سه چهار گلهر  در آب تر سازند تا آورده سرد نمایند و همین آب بنوشانند که در رفع تهو  و قی م

که نرم شود اندک اندک از آن نجایند که مانع غثیان است دیگر سرگین مگس اندکی با قنرد سریاه ممرزوج نمروده بخورنرد در      

د پرس سرائیده   حبس قی از عجائب است دیگر شاخ ها  نیب که برگ نیز در آن باشد در خاکستر گرم اندازند تا که گررم شرو  

صاف نموده بنوشند قی و غثیان را مفید بود ایضاً که از آن شلیته می سازند بسوزند و خاکستر آن در آب اندازند تا ته نشین گردد 

آب صاف او بنوشند دیگر چوب خشم با پوست خشم درخت هیپل آورده بسوزانند و خاکستر او به وزن تولره گرفتره در آونرد    

آب صاف بنوشرند قری   د و یم ساعت نگاهدارند وقتی که آب صاف شود و خاکستر آن در ته نشیند آن تازه حل سازن بآبگلی 

ر  رده یم یم عدد به فاصرله   نریم گهر   شکر دو عدد و در روغن زرد گریم اندازند و بر آورده سرو ک بند شود و دیگر تبلسه

بر و بسوزانند و خاکستر آن قدر  خورانند قری بنرد    خورند بالخاصیه به قی خاصه   بلغمی نفع می کند دیگر ریشه ا  درخت

هفت عدد برگ تنبول بر آتش گرم کرده باریم سائیده بخورند همان وقت قی بند شود دیگر قدر  آبرم مطفری و    ایضاً شود

در  کره قدر  زرد چوب باریم سوده هر دو در آب حل کنند و بگاارند وقتی که درد بند نشیند آب صاف از باال گرفته بنوشرند  

سائیده نوشیدن حابس قی است دیگر مغز ختنه    بآبجامن کوپنل درخت کسم هر دو را  حبس قی مجرب نوشته دیگر کوپنل

جامن دانه   االیچی سفید پوست ترنج به شربت انار شیرین سرشته خوردن و باالیش عرق کاسنی و کیروره نوشریدن نیرز در    

دانه   میل قرنفل مغز خسته   کنار مغز مقسه  و  که به هیچ دو انالیتد وقی و ته دیگر جهتحبس قی و تهو  معمول است 

ر هرر واحرد یرم    یآمله دار فلفل سعد صندل سفید گشنیز خشم طباشیر پوست درخت هیپل پهول پهرنگ برنج سائهی نالگیس

ر بعض اوقات به رعایرت  ماشه مشم دو ماشه انار دانه چهار ماشه و بعضی اوقات به حسب حاجت زیاده هم کرده می شود و د

سرد و گاهی به شربت انارین منعنع و گاهی به رب دیگر مناسب حال  بآبگرمی مشم دور کرده می شود کوفته بیخته گاهی 

قرنفل ناگلیسیر مغز کنول گنه صندل سفید دار فلفرل   داده می شود و خوراک از دو ماشه تا سه ماشه دیگر دانه   االیچی خرو
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بر کوفته بیخته اندک اندک با شهد آمیخته بلیسند یا شکر آمیخته بخورند برا  دفع قی از هر قسم که باشد طیل دهان جمله برا

نافع نوشته و همچنین انار دانه   ترش مویز با دانه هریم پنج درم زیره کرمانی و بر یم درم هر سره را نررم کوفتره ترا سره      

قرنفل االیچی خرونالگسیر مویز با برنگ سعد کوفی صندل سفید دار  مثقال دادن در دفع تهو  و قی هر قسم محرب است دیگر

پودینره االیچری خرر و     ایضراً فلفل مساو  سوده دو درم به عسل یا آب شبنیه دادن نیز جمله انوا  قی و غثیان را نافع نوشرته  

یم سرخ آرد کنار دار فلفل صندل سفید گشنیز خشم تنتریم زرد رو بتا قند سفید سفوف ساخته دو درمن بدهند دیگر قرنفل 

مغز استه   تمرهند  سعد کوفی گشنیز خشم نیلوفر مغز کنول گنه انار دانه زهر مهره هریم نیم ماشه سائیده به گالب دادن 

سرد یا بعضی ربوب مناسبه بخورنرد جهرت قری     بآببرا  حبس قی معمول است دیگر سماق زیره   سیاه برابر کوفته بیخته 

اطراف انگور بخورند بیعدیل است دیگر مغز تخم کنار دشتی برگ نلسی  بآبعد عجز اطبا مجرب است و اگر بلغمی و صفراو  ب

مقدار کنار دشتی حب سازند و یکی بخورند برا  غثیان الزم دائمی  بآبنبات هر واحد یم درم فلفل گرد نیمدرم کوفته بیخته 

ر دانه یم توله جواکعار یم نیم ماشه کوفته بیخته در قند سیاه حب مفید است دیگر فلفل ساه سه ماشه دار فلفل شش ماشه انا

 .بندند و دو ورم بخورند برا  دفع قی و غثیان و هضم طعام و اشتها مجرب است و اهل هند این حب را مرجا و گنکه نامند

 عالج قی و تهو  و غثیان صفراو 

آرند و ایضاً از ادویه   که بدان قی درین نرو  نماینرد آب    صفراو  مسطور شد بعمل سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از 

مطبروخ   برآب برگ خیار به سکنجبین یا به شکر سرخ است و تخم سرمق سه درم سوده به سکنجبین محلول در آب سرمق یا 

 نمایند و چهره بره گرالب   بآبسرمق و پوست جزیره   خشم آمیخته و چون تنقیه حاصل شود مضمضه به سرکه   ممزوج 

بشویند و گلقند و سکنجبین بخورند و تا چهار ساعت نگارد طعام نخورند بعده اغایه خفیفه مثل اطراف جد  و لحم چروزه    

فق غمز نمایند و یا بعد قی زرد و سماق طباشیر هر واحد یم ماشه سوده به شربت لیمون غ بخورند و ساقین و پشت او را برمر

شیره   زرشم و تخم خرفه و خیارین هریم نه ماشه در گالب یکبرار بررآورده شرربت    یم نیم توله آمیخته بلیسد و باالیش 

انارین یا شربت آلو چهار توله داخل کرده بنوشند و افشره   لیمون و فالسه و تمر هند  و شربت نگیرد و کوله وراحت جان نیز 

ن با خوبانی مربی در گل سرخ یرا در گرالب   مفید بود و جائی که طبع قبض بود آب نقو  تمرهند  به غایت مفید خصوصاً چو

هند  به گشنیز و صندل نیز مسکن غثیان صفراو  است و اگر حاجرت افترد بعرد    شکر یا گلقند افزایند و شرب تمر بخیسانند و

ن و  نضج به مسهل صفرا تنقیه کنند و آنجا که بعد از تنقیه قدر  از ماده باقی باشد و اخراج و  ممکن نبود در تعدیل و تسکی

کوشند به ادویه و اغایه   مناسبه و شربت انار ترش و شربت انار منعنع و شربت غوره و ریباس با گالب در تسرکین قری اثرر    

تمام دارد و سفوف طبا شیر و زر و رد و گشنیز خشم و سماق با شربه   مناسبه در تسکین قی سفراو  و مزاج حار و عطرش  
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ب از سماق و غوره   خشم و زرشم و طباشیر و پوست بیرون پسته می دهنرد و  است و گاهی سفوف مرک نددمبه غایت سو

گاهی بر یکی یا برد و ازین ادویه به حسب حاجت اقتصار  نمایند و از جمله   اشربه   مناسبه   شربت سیب است و شربت 

ربت فالسه دو توله نیز نافع تهو  به خاصه که عود و صندل و گالب و رو  آمیزند و جوارش انارین نه ماشه گالب چهار توله ش

دانه   هیل طباشیر هر واحد یم ماشه سوده شربت خشخاش یرم   السوس رباست و اگر تهو  با نزله و اسهال و سرفه باشد 

چهار ماشه تخم بارتنگ پنج ماشه بدهند و برا  تهو  و اسرهال صرفرا    االس حبتوله شیره   هند یا نه دو ماشه   شیره   

یان چهار ماشه به شربت به شیرین یم توله سرشته بخورند باالیش شیره   زرشم چهار ماشه شیره   دانه   سفوف حب الر

دو توله داخل کرده بنوشرند و اگرر انرار دانره دو      االس حبشربت  الثعلب عنبهیل دو ماشه لعاب ریشه خطمی پنج ماشه عرق 

ه سرشته بلیسند و باالیش آب آلو بخرارا دو دانره شریره      ماشه سماق و زرشم یم ماشه سوده به سکنجبین لیمون یم تول

تخم کاسنی پنج ماشه شیره   براده   صندل دو ماشه در عرق کاسنی برآورده شربت نیلوفر دو توله داخل کرده بنوشد ملین و 

ماشه کوفته  مفید تهو  و قی صفراو  است و کالم زهر مهره طباشیر صندل به گالب سوده انار دانه ترش سماق هریم یم

در سکنجبین لیمون یم توله سرشته لعوق نمایند بعد آن آب آلو بخارا ده دانه شیره   زرشم سه ماشه در عرق کاسنی چهرار  

توله برآورده شربت انار ترش دو توله داخل کرده بنوشند و زرشم بیدانه انار دانه   ترش سماق منقی پوست بیرون پسرته هرر   

به و انارین یا شربت به و مانند  بآبگل سرخ غوره   خشم هر یم نیم جزو کوفته بیخته دو درم واحد یم جزو طباشیر سفید 

آن دادن در منع قی صفراو  از مجربات مولف است و همچنین سفوف زر و رو طبا شیرد و دو ماشه گشنیز مقشر سماق منقری  

ی ذریع صفراو  مجرب است و شربت ورد و در قطع قانار ترش  بآبهریم چهار ماشه معمول است و کاا قاقله کبار و طباشیر 

عررق کیروره      الثعلرب  عنرب و ایضاً برا  قی و تهو  و برهیمی معده جوارش عود ترش نه ماشه با گالب عرق کاسنی عررق  

شربت انار شیرین هریم دو توله بدهند و اگر با قبض و سوزش بول باشد آب تمرهند  چهار توله گالب دو توله عرق کاسنی 

عرق مکوه هریم پنج توله گلقند سه توله مالیده بنوشند و برا  تهرو  بعرد شررب شرراب شریره   مغرز تخرم تربروز گرالب          

سکنجبین لیمون دهند و آب لیمون نبات شربت لیمون مربا  تمرهند  نیز مفید است و اگر بعد مفارقت و زوال حمی عرارض  

ه عرق بادیان هشت توله گالب چهار توله سکنجبین دو توله بدهند شود لعاب اسپغول شش ماشه شیره   تخم کاسنی پنج ماش

و سنگتره نیز بخورند و اگر هنوز نقا  معده از ماده نشده باشد حابس قی نباید و او بلکه آب آلو بخارا ده دانه گالب چهار تولره  

دانه پوست بیررون پسرته طباشریر     شربت نیلوفر سکنجبین هریم دو توله بدهند و نارنگی هم بخورند بعده وقت حبس قی انار

عرود و سریب و   پودینه و غیره به شربت انار سرشته همراه گالب بدهند و غاا درین نو  ساقیه درمانیه و حصر میه سرقو  بره   

که حامض و چوزه   مرغ بریان در آب غور تر کرده نیز برا  ایشان صالح است و ایرن دوا دریرن علرت    گالب نافع است و فوا
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ذکر ادویره    شربتی ده درم به رب انار  ور درقمسرخ پنج درم ساقه سه درم طباشیر دو درم سم یم درم کاف جامع است گل

مسکن قی صفراو  است و کهربا نیمدرم به گالب سائیده به دستور و خرفه و طباشیر و ترشی تررنج و مغرز کنرول     مفرده آمله

انرار میخروش و یرا آب سریب میخروش و       بآبر از یکدرم تا دو درم انارین و طباشی بآبگنه و کسیر و باب سائیده و سویق جو 

تر کرده آب زالل او بر سیبل تجر  نوشیدن و نیز تمرهند  در دهن داشتن هر واحد مفید و سوید  از اطبا نقل  بآبتمرهند  

سررکه و  و ضرماد   کرده که اکل سماق و زعرور سفید و خوردن نقا  کرم به شربت سیب ترش و خرفه و ترشی ترنج و لیمرون 

قل ریباس و شرب آب انار معصور به شحم آن و آب طبیخ عناب و کاا انجبار و کاا خمیر آرد جرو  نتنعنا  بستانی و امتصاص و 

بسیار ترش در دوغ ترش حل کرده یم شبانه روز گااشته یم اوقیه تا یم رطل نوشیدن هر واحد قاطع قی و تهو  صرفراو   

و زرشم و   بارده مثل طباشیر و پوست بیرون پسته و سماق و آب لیمو و شربت آن و سیب و به است بالجمله مقویات قابضه 

شنیز خشم نافع و برا  قی صفراو  مع قبض طبع گل سرخ و آب آن و بزر آن و سم و کاناردانه و و کعم و انارو االس حب

او  جوارش برا  دفع قی و تقویت معده و قلرب و  نافع قی صفر ذکر ادویه   مرکبه  آلو بخارا و تمرهند  و هلیلجات مفید 

شنیز مقشر هریم دو درم مصطکی دانه   هیل زرشم طباشیر ساذج هند  صفرا به معده مفید است گل سرخ ک منع انصباب

پوست ترنج برگ پودینه صندل سفید به گالب سوده هریم یرم درم آب انرار والیتری یرم عردد مربرا  آملره دو عردد آب         

انار آمیخته با قند سفید سه چند قوام نموده بسرشند و خوراک سه  بآبتوله در گالب خیسانیده آب زالل گرفته  تمرهند  چهار

مقو  معده و دل و جگر و مانع قی و دفا  صفرا و تنقل بدان منع خمار نماید آب انار شیرین و تررش آب   کهجوارش فواماش 

لیمو مجمو  مساو  بجوشانند تا ربع بماند پس قند سفید داخل کرده امرود و آب غوره آب زرشم آب سماق آب  بآبسیب آب 

که قی صفراو  براز دارد کرافور نریم دانرگ     سفوف آرند و بر رو  سنگ بریزند و اگر قند داخل نکنند رب فوا که میشود  بقوام

ا آب سیب ایضاً که منع انار ترش ی بآبطباشیر دو درم گل نیشابور  سه درم گل سرخ سماق هریم پنج درم شربتی یم درم 

غثیان و قی محرورین کند عود یم درم پوست بیرون پسته پودینه   خشم هریم دو درم گل سرخ طباشیر هریم پنج درم 

حابس قری صرفراو  و    ایضاً انار و شربت نعنا  بآبزرشم سماق منفی انار دانه   ترش هریم پانزده درم شربت یم مثقال 

تخم خرفه هر یم پنج درم گل سرخ چهار درم سماق گل نیشابور  هریم ده درم عود صمغ مقی معده طبا شیر تخم حماض 

تالیف حکیم علو  خران نرافع از    سکنجبین تمر هند عربی هریم سه درم اقاقیا سم هریم ده درم و نیم شربت دو مثقال 

عرده و جگرر حارسرت بگیرنرد     برا  قی و صفراو  و شدت حرارت و حمیات حاوه وقتی که با قبض طبیعرت باشرد و مقرو  م   

تمرهند  صاف کرده نیم رطل و در دو رطل آب خالص و دو اوقیه   گالب یم شب بخیسانند و صبح آب صاف آن به غیرر  

بزنند و کف  بآبمالیدن جرم آن بدست بگیرند و دو رطل شکر سفید داخل کرده بجوشانند و قدر  سفید  تخم مرغ مخلوط را 
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ف بر سر نیارد صاف نموده باز در دیگ سنگین کرده مقدار نیم رطل سرکه   انگور  داخرل کررده   آنرا بگیرند و چون دیگر ک

را طبع نرم کند و صفرا بشکند و معده را قروت دهری و قری برازدارد بگیرنرد       شربت تمر هند آید بکار برند  بقوامبجوشانند تا 

شرربت انرارین   آرنرد   بقوامم آثار قند سفید اضافه نموده تمرهند  نیم آثار و جوش داده شیره   آن بستانند و صاف کنند و ی

مانع قی و فواق و مقو  معده دانه   انار شیرین و ترش با لحم با هم بکوبند و آب آنرا دو من بگیرند و یم من قنرد و   منعنع

ین حرارت جگر و رفرع  جهت قی و تهو  و غثیان و تقطیع اخالط و تسک نو  دیگرآورند  بقوامیم اوقیه آب نعنا  اضافه کرده 

تشنگی و تقویت معده و اعاده   هضم معمول آب انار ترش و آب انار شیرین آب لیمو هر واحد پانزده مثقال قنرد سرفید یرم    

آرند و در آخر قوام آب برگ نعنا  سبز به قدر ده مثقال داخل کنند و اگر لطف  بقوامرطل گالب نیم رطل با هم مخلوط ساخته 

اضافه نمایند و اگر آب نعنا  یا عرق آن اضافه نکنند شربت انارین می شود و اگر شربت انار تررش خواهنرد    خواهند عرق نعنا 

قی باز دارد و صفرا دفع کند و  شربت انار ترش منعنعآب انار شیرین ضم نمایند و اگر شیرین خواهند آب انار ترش داخل نکنند 

چند شاخ عود خام مصطکی آمله   منقی از هریرم دو درم پوسرت بیررون     معده را قوت دهد و آب انار ترش دومن نعنا  سبز

آرند بعد از  بقوامپسته پنج درم نیم کوفته در آب انار بجوشانند سوا  مصطکی تا به نیمه آید صاف کنند و با یم من قند سفید 

ع خفقان حار آب حماض پنجاه مسکن صفرا و مانع قی و مقو  معده و دل و ناف شربت حماضآن مصطکی سوده اضافه نمایند 

مثقال قند سفید یم من شربت بپزند چنانچه رسم است شربت لیمو معده را قوت دهد و اشتها آورد و صفرا بشکند و قی بازدارد 

معده و دل را قوت دهد و قی  شربت فوا کهو هاضمه قو  گرداند و خمار دفع کند طریق ساختن آن مانند شربت حماض است 

سیب و به و انار شیرین و ترش و امرود هریم یم جزو آب زرشم آب سماق آب غوره و زعررور از هریرم نریم     بازدارد و آب

غثیان و قی را نافع پوست بیرون  شربت فستقآرند  بقوامجزو بجوشانند تا به ثلث آید پس قند سفید به قدر کفایت اضافه نموده 

م چهار درم عود مصطکی هریم یم درم شاخ ها  انگور شش درم پسته نعنا  هریم دو درم گل سرخ انار دانه زرشم هری

آرند  بقوامآب به یم رطل آب سیب آب انار هریم نیم رطل جمله را بپزند تا به نصف رسد پس صاف کنند و قند سفید آمیخته 

دن عرود کرافور   ترالب به بریان صندل سفید گرل سررخ مرورد   که در قی صفراو  بعد از تنقیه بکار آید آب سیب بریان آ ضماد

جهت منع انصباب صفرا بر معده پوست ترنج زرد و در پوست بیرون پسرته سرماق دانره هیرل      ایضاً ممبوس بر معده ضماد کند

که منع قی کند ایضاً مصطکی رومی سنبل الطیب صندل سفید مساو  در گالب به قدر حاجت سائیده بر فم معده ضماد نمایند 

نیم جزو زعفران یم جزو عود سه جزو صندل سفید و سرخ هریم چهار جزو گرل سررخ سرم    از مجربات استاد مرحوم کافور 

برگ مرورد برر    بآببه و سماق ضماد کنند طال که قی و هیضه را نافع است رامم سم گرد سماق برابر  بآبهریم پنج جزو 

 ارمنی بلوط کاورس برنج عدس گلنرار  له گلکه قی بازدارد اقاقیاً سعد مر کندر جوزالسرومازو گل سرخ آم ایضاًمعده طال نمایند 



837 

 

قی و فواق را نفع دارد عود مصطکی هریم دو درم پوسرت   قرص مصطکیبه شکم طال کنند  بآبورد یا  بآببزرالبنج صندل 

مجرب برا  کسی که طعام قی کند و اشتها  قرص سماقبیرون پسته چهار درم گل سرخ سم هریم پنج درم شربتی دو درم 

شنیز خشم به گالب تر کرده خشم نموده هریم دو درم پوست بیرون رم زر در و طباشیر زیره    مدبر کسه د باز دهد سماق

پسته یم درم مصطکی نیمدرم کوفته بیخته به گالب قرص کنند شربتی از یم درم تا دو درم با شربت انرار منعنرع یرا گلقنرد     

و گل سرخ طباشیر اناردانه گشنیز بریان هر یم دو مثقال پوست معده را قوت دهد و قی و اسهال بازدارد  قرص طباشیر قابض

بیرون پسته مصطکی هریم نیم مثقال سماق سه مثقال سماق سه مثقال زیره   سیاه مدبر یم مثقال کوفته بیخته به گالب 

پوست بیرون  جهت تقویت معده و رفع قی عنیف مجرب است گل سرخ آرد سنجد مثقال لعوق انار دانهقرص سازند شربتی یم 

هریرم سره مثقرال جملره را در سره رطرل آب        االس حرب پسته انار دانه زرشم هریم پانزده مثقال سماق هفت مثقال نعنا  

بجوشانند تا یم رطل بماند صاف کرده همراه آب لیمو و آب غوره و آب به و آب تمرهند  هریم بست و پنج مثقرال سررکه   

مقو  معده مدافع قی انرار دانره ده ورم    مطبوخ انار دانهآرند و اندک اندک بلیسند  بقوامشصت و دو مثقال نبات دو صد مثقال 

مصطکی پودینه هریم دام در یم رطل آب بجوشانند چون سوم حصبه بماند صاف کرده دو توله شربت انار داخل کرده بنوشند 

نمودم و تجربره کرردم و    االس حبوف سفویسد که این سفوف ساختم و مسمی ببماند در شر  اسباب می ن حکیم حااقاقوال 

انار دانه پودینه   بستانی گل سرخ عود خام صندل سفید هریم  ده درم طباشیر دو درم سماق گلنار االس حبگاهی خطا نکرد 

شیرین بخورند که آن در اول شربت قی قطع کند انشاءاهلل تعالی و جالینوس گفته که چون به سبب  بآبیم درم باریم سائیده 

مجوسی التهاب قی تواتر کند طال  معده به مبردات کنند و اطراف در آب سرد نهند که آن فی الحال تسکین قی نماید  شدت

گوید که هرگاه قی در غیر وقت بحران باشد و خروج آن کثرت نماید باید که نظر کنند اگر چیز  که به قی خارج شود مرره    

تمرهند  مطبوخ به نعنا  یرا رب   بآبسرد بدهند و یا شربت سیب میخوش ساده صفرا باشد شربت انار معمول به نعنا  در آب 

ریباس یا رب غوره به گالب دهند و یا آب به میخوش و آب انار میخوش و آب تمرهند  هر واحد یم جزو به نعنا  بجوشانند 

انار و پست جو به برف یا  بآبگندم  و صاف کرده بر آن قدر  طباشیر اندازند که این همه قطع قی صفرا می نمایند و غاا پست

سیب بدهند و اگر آنچه از این اشیا که بدهند قی کند بر آن اعاده   مثل او کنند تا آنکه قبول کند و اگر قوت  بآبم سوده کع

ر ضعیف گردد و مماء اللحم متخا از سینه   ماکیان و بچه   آن مع کمم و آب به و سیب غاا دهند و در آب نوشیدنی طباشی

رباریس ببه و سیب و صندل و گالب و کافور و قدر  شم نمایند و این سفوف بدهند انار دانه حب ان بآباندازند و تضمید معده 

ند چینی که با عود خام هر واحد یرم  گل سرخ طباشیر هر واحد دو درم ریو هر واحد پنج درم ساق سه درم پوست بیرون پسته

م به شربت عود یا به ساده   یا ممسرم دهنرد و ایضرًا پوسرت بیررون پسرته یرم جرزو         نیم درم همه را باریم سائیده دو در
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مصطکی عود خام هر واحد نیم جزو باریم سائیده به میبه دهند و این سفوف زرشم انار دانه هر واحد پنج درم طباشیر سرماق  

به یرا آب   بآبه درم باریم سائیده هر واحد دو درم عود خام مصطکی پوست بیرون پسته هر واحد یم نیم درم نعنا  خشم س

رجل اصفهانی و سیب شامی و امرود بخورند و ادمان شم آن کنند و اگر طبیعت مع ذلرم خشرم   سفسیب چاشنی دار بدهند و 

باشد باید که تلیین طبیعت به حقنه   لینه یا شیاف از خطمی و به ورق و شکر سرخ نمایند و غاا لحوم طائر سرهل االنهضرام   

شنیز و پودینه و فلفل و زیره و دارچینری برا مطربخن    ل مصوص به سرکه و سداب و کرفس و کمرغ و تیهو معمو مثل بچه  

سازند و اگر طبع قبض باشد چقندر و اسرفاناخ  ینی و خولنجان و فلفل و مانند آن شراب بر آن پاشیده و و مبرز  که و یاد دارچ

آرند و اگر از استعمال این اشیاقی منقطع نگردد و قی مره   سودا یا مره مطیب به سرکه وزیت و مر  در آن نعانع بیخته بعمل 

  صفرا باشد باید که فصد باسلیق از دست چپ کنند یا حجامت بر ساقین نمایند یا حاجم بوسفل سرره نهنرد و یرا برر اسرفل      

طع گرردد و اگرر   ست پس قی قفخاین و پا  ها محکم بر بندند و دلم قو  نمایند و این همه برا  جاب ماده بسو  اسفل ا

م میان کتفین نهند و این همه به غیر شرط و این سفوف نافع قی صفراو  است عود خام گرل سررخ   بدین تسکین نیابد محاج

حوز پوست بیرون پسته هر واحد سه درم انار دانه ده درم زرشم نعنع خشم هر واحرد پرنج    امخطبه اشیر ساق صندل سفید مر

 برآب تمرهند  در گالب مالیده صاف کررده و یرا    بآبفور نیم درم باریم سائیده و شربت یم مثقال درم سم یم نیم درم کا

سیب شامی بدهند و این در کوزه   خزف رقیق منجر بعود و کافور بنوشند و این شربت نفع بی قی صفراو  کند آب انرار آب  

ه در دیگ سنگین انداخته به آتش معتدل بپزند ترا  سیب آب به هر واحد یم رطل گالب نیم رطل تمرهند  نیم رطل نعنع باق

ثلث برود بعده عود خام مصطکی سم هر واحد دو درم جریش کوفته و در پارچه   رقیق صره متخلخل بسته در دیگ انداخته 

ایرد و در   امبقرو بجوشانند تا نصف بماند از آنچه در اول بوده و بر آن شکر طبرز دو یم رطل انداخته بپزند و کف آن بردارند تا 

ظرفی برداشته عندالحاجت استعمال نمایند و باید که نظر کنند اگر بدن ممتلی باشرد مسرهل صرفرا دهنرد و اگرر دوا در معرده       

نایستند حقنه   این استعمال کنند و بعد استفراغ بدن ادویه   مقو  معده مسکن قی استعمال نمایند مسیحی گوید کره اگرر   

سیب و یا به گالب بدهند و  بآبعده تولد کند پست انار دانه و پست جوهر دو سرو کرده و طباشیر غثیان از صفرا باشد که در م

اگر غثیان و قی صفرا با قبض طبیعت عارض شود این حقنه بعمل آرند بابونه بنفشه اخشم خارخسم جو مقشر کوفته سپستان 

وشانند و اگر طبیعت خشم نباشد رب انار سراده و رب  عناب خطمی روغن کنجد فانیا یا شکر سرخ و مطبوخ آلو و تمرهند  بن

حصرم ساده رب سیب رب ترشحی ترنج ساده رب ریباس ساده بدهند یا ایرن مطبروخ بگیرنرد انرار دانره   تررش بسرت درم        

یرم درم اندازنرد و    ر آن عود خام سوده یرم درم سرم جیرد   مصطکی یم درم در یم رطل آب بجوشانند تا نصف بماند و ب

اگر از این قی منقطع گردد پوست بیرون پسته بجوشانند و به اندکی سم بنوشند و اگر از این هم انقطا  نپرایرد آب  بنوشند و 
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شکوفه   انگور بدهند و اگر از این نیز منقطع نشود مجمجمه   بزرگ تحت معده نزد ناف نهند و غاا اگر تپ باشد مزوره   

آب سماق آب غوره یا ترشی ترنج یا آب انار یا آب سیب هر آنچره حاضرر    آب سماق و گشنیز خشم ذریت انفاق بدهند و بدل

باشد باید گردد و اگر تپ نباشد درین امتیادراج بپزند و بر معده از خارج ضماد متخا از آب به و آب آس و آب سیب و گرالب و  

جرجانی و ایالقی گویند کره اگرر   سوسن  گل سرخ سوده و صندل سفید و رامم و عود خام و زعفران و اندک کافور نهند سید 

سبب تهو  و غثیان ماده صفراو  بود و طبقات معده آنرا تشرب کرده باشد به سکنجبین و آب گرم قی کنانند و اگر قی نتوانرد  

و کرد تنقیه به ایارج فیقرا و اندکی سقمونیا کنند و بعد تنقیه ماءالشعیر و آب انار ترش شیرین و شربت غوره و سکنجبین دهنرد  

طعام دراج و تیهو و تدر و بچه   مرغ به غوره یا انار دانه پخته و بر معده ضماد از صندل و گل سرخ و سم و الدن و کرافو و  

گرم و سکنجبین قی فرمایند تا ماده را کمتر  بآبآب سیب و آب امر دود گالب نهند و در کثرت قی اگر طبع خشم نباشد اول 

انار و رب آلو ساده بی شکر قوت دهند و اگر این اشربه معده را به گز و رب آبی و سیب باید  کند پس معده را به رب غوره و رب

داد و شربت ریباس و شربت ترشی ترنج سود دارد و در آب نوشیدنی طباشیر و گل سرخ درست اندازند و پست جرو در آب انرار   

شکم نزدیم ناف و میان دو کتف نهند و اطراف بره   دانه و نان کعم خشم بریان کرده بدهند و اگر کفایت نکند مجمجمه بر

آهستگی بمالند و در خواب جهد نمایند و اگر در گهواره بخسپند و آنرا بجنبانند تا خواب آید صواب باشد و حبی که در قول شیخ 

که بیررون آمرده باشرد    نج است قی باز دارد و خواب آورد و اطراف انگور معده خواهد آمد و در آن بزرالب سوءمزاجدر قسم قی از 

بخایند و آب آن بلع نمایند و طعام از سماق و از غوره و انار دانه سازند و آنرا قی زد و زود آید و ماده سخت گرم بود اطرراف را  

در آب سرد نهادن و معده را به طال  بارد سرد کردن سود دارد و جالینوس گفته هرکرا بعد طعام درد معده و قی عارض شود به 

آب کاسرنی دادم و   ل اصال  یابد و من این گروه را مسهل دادم از هرگونه بعضی را که خوردن صبر ممکن برود صربر در  اسها

کرفس و در آب کاسنی و آب بادیران دادم و   بآبشبنر آنرا که صبر نتوانست خور و خیارطریفل معجون کرده و بعضی را صبر با

نویسد کره تنقیره   معرده از خلرط      می ابن الیاسرا کندر و سماق و زیره دادم بعد اسهال گلقند یا رب انار ترش دادم و بعضی 

زه بعد خروردن  بیا خباز  به سکنجبین کنند یا خر صفراو  به قی از سکنجبین و آب گرم یا تخم خرپزه و بیخ آن و سکنجبین

قی آورند و چون معده از صفرا تنقیره  گرم بخورند و به پر مرغ ملوث به روغن کنجد  بآبماهی تازه بخورند و بر آن سکنجبین 

یافت هر صبح آب انارین سه اوقیه به شکر سفید ده درم یا شربت انار منعنع یا شربت غوره یا شربت سیب هرچه حاضر باشد ده 

قی افراط کند درم به گالب ده درم بیاشامند و غاا مزوره   رمانیه به مغز بادام و لحوم ماکیان و تمریه یا انبر باسیه سازند و اگر 

تضمید معده به ضماد  که در قول مجوسی گاشت باید کرد یا سفوفی که در آن قول اول ماکور شد یم مثقال با رب حصرم 

یا ریباس یا انار یا سیب هرچه حاضر باشد ده درم در گالب حل کرده بخورند و این طالسم اقاقیا کمم صندل گل سرخ سعد 
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آس رطب بر معده طال کنند و سفوف عد یم جزو و نیم و پوست بیرون پسته سه جزو  بآبته کندر هر واحد پنج درم کوفته بیخ

و مصطکی دو جزو کوفته بیخته به شربت حصرم بدهند و در شربت که در قول ماکور مسطور شد آب حصرم و آب زرشم هر 

ماده   موجبه   ایرن علرل   ستفراغ گوید که از شفا  این امراض اخجند  واحد یم رطل افزوده و شربت آن ده درم نوشته 

ات نمایند و چون احتیاج به اسهال افتد شیر خشت و تمرهند  یا آب انارین معصور شیر ج به دادن مقیئانت در اخرااست پس اع

خشت و گلقند یا شربت در مکرر بنوشانند و یا جاب ماده   به حقنه   مخرج خلط موجب بدانچه الئق بود باید کرد و از اشربه 

بارد و شربت ریباس و شرربت سریب و شرربت غروره و شرربت       بآبمعدله   موافقه برا  ایشان شربت انار میخوش منعنع   

برف و عرق کاسنی و گالب است و از مزورات زرشرکیه بارمانیره یرا ریباسریه یرا سرماقیه مرع         بآبتمرهند  به اندک طباشیر 

ه طیور فاصله باید ساخت و از نوا که انار و به و سیب و ریباس است و اگر جودماش به مغز بادام است اگر به آن تپ باشد واهلل ب

قی اسراف کند و خروج صفرا کثرت نماید آب سینه   ماکیان مطبوخ به سحیق کعم و آب سفرجل بدهند و این ضرماد نرافع   

عده ضماد نماینرد و ایرن   شاخ انگور گل سرخ سماق منقو  در گالب صندل بدستور معمول مرتب ساخته بر فم م بآباست آب 

صفوف نافع بود انار دانه حب زرشم پوست سماق هریم پنج درم طباشیر غوره   خشم صندل سفید پوسرت بیررون پسرته    

هریم سه درم عود خام سبم مصطکی هر واحد یم درم همه را سائیده چهار درم به شربت از اشربه   ماکوره بخورند و این 

م رطرل و آب  ا باشد نافع و نسخه   آن همان است که مجوسی گاشته االوزن تمرهند  یشربت علل ماکوره را که از صفر

رم کافور سوده بیامیزند و ه که بعد فرود آوردن از آتش ربع دم منعنع شمس نیم رطل افزوده و گفتریباس یم رطل و آب حصر

ران ها پا میان هر دو کتف و وضع اطرراف در  اگر منقطع نشود ربط اطراف و دلم آنها و وضع  محاجم بالنا بر تحت سره و بر 

آب سرد بعمل آرند و اگر طبع قبض بود جاب ماده به اسفل به حقنه   لین نمایند و نسخه   آن همران اسرت کره در قرول     

مسیحی گاشت مگر ترنجبین و اندک به ورق بابونه و خطمی و روغن کنجد و فانیا است ابوالحسن نوشته که تهرو  و غثیران   

خلط حاد محتبس در معده باث عالجش به شرب ماءالشعیر و شرب سرکنجبین و شررب آب انرار نماینرد و بعرد تعردیل        اگر از

غوره یا آب سماق سازند و عند عطش آبی که در  بآباستخراج ماده به قی کنند و اسهال آورند و بعد تنقیه غاا به چوزه   مرغ 

صرفرا  مخررج   الب و صندل و کافور ضماد کنند و عالج قی صفراو  بدان چره آن طباشیر انداخته باشند بنوشند و معده را به گ

باشد یا به حقنه   لین یا به شرب آب تمرهند  و آب آلو و سکنجبین نمایند و اگر طبیعت نرم باشد شربت سیب یا رب به یرا  

ضعیف گردد همان غاا که ماکور  رب ریباس یا رب غوره بدهند و مریض را امر به امتصاص اطراف انگور تازه کنند و اگر قوت

شد بدهند و اگر ماده بسیار حاد باشد و قوت قو  بود فصد با سلیق نمایند تا از این هدف مر ضکه تابع او تپ باشد ساکن گردد 

پس استکثار از آب خرفه و آب زرشم و ماءالشعیر که در طبخ آن انار دانه داخل کرده باشند باید کرد و چون حدت ساکن شود 
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 .غوره سازند و تبرید معده به ضماد ماکور مع آب سفرجل نمایند بآبسماق یا  بآبه مزورات متخا ب

 عالج قی و تهو  و غثیان بلغمی

بلغمی گاشت بکار برند و ایضاً آنچه درین قسم بدان قی نمایند ماهی شور است چون با  سوءمزاجآنچه در عالج امراض معده از 

منع کنند تا آنکه تشنگی شدت کند بعده آبی کره در آن لوبیرا و تررب و خرردل و نمرم و عسرل       نان بخورند و از نوشیدن آب 

زعفران رو  بشویند و بعرد شرش سراعت غراا      بآبجوشانیده باشند بنوشند و چون تنقیه حاصل شد به شراب مضمضه کنند و 

یمگرم بدهند و چون ماده مائل بسو  اسرفل  ن بآببدهند و جالینوس گفته که بگیرند حب الرشاد یا وج سه درم و کوفته بیخته 

باشد به مسهالت مثل حب صبر و حب ایارج و مانند آن تنقیه نمایند بعده تقویت معده کنند و تضمید آن به مصطکی و سنبل و 

امثال آن نافع است و یا پودینه مصطکی عود پوست ترنج پوست بیرون پسته دانه   هیل هریم ماشه سوده در شرربت سریب   

توله آمیخته ببیند و شیره   بادیان و پودینه   خشم هریم نه ماشه و زیره   سفید چهار ماشه االیچی کالن پنج عردد  دو 

در عرق دارچینی و بهار نارنج هریم سه توله و گالب پا و آثار برآورده شربت تنبول چار توله داخل کرده بنوشند و مطبوخ عود 

ب است و کاا مصطکی و فلفل و قرنفل و زنجبیل و زیره و سماق و نمم و اما آنجا که و قرنفل و انیسون نیز ورقی بلغمی مجر

ماده و طبقات معده محتبس باشد و یا در سطح او آالئیده بود و به مقیئات بر نیاید جهت تنقیه   آن ابارجرات کبرار دهنرد بره     

یم یم ماشه سوده در انوشردار و یرا دواءالمسرم     تکرار و اگر ضعف باشد بهتنه اخراج آن نمایند بعده این دوا مصطکی و عود

چهار ماشه آمیخته با شیره   زرشم و بادیان هریم نه ماشه انیسون هفت ماشه االیچری کرالن پرنج عردد و شرربت سریب       

والیتی و انار ترش هند  دو توله بدهند و اگر پودینه سه ماشه االیچی خرد دو ماشه قرنفل یم نریم ماشره نبرات دو تولره در     

الب جوش داده بنوشند در ازاله   قی بلغمی معمول استاد مرحوم است و اگر گل سرخ چهار مثقال زرشرم بیدانره سره نریم     گ

مثقال پودینه پوست بیرون پسته مصطکی عود قرفه سنبل الطیب قرنفل فرنجمشم زیره   کرمانی مدیر هریم ده درم کوفته 

بخورند قری بلغمری و سروداو  برازدارد و فلفرل گررد هیرل سراذج هنرد           بیخته دو مثقال با سکنجبین سفر جلی و امثال آن 

طالیسفرنار قیصر هریم دو درم زنجبیل سه درم دار فلفل چهار درم طباشیر پنج درم نبات برابر همه کوفته بیختره هرر روز دو   

د قی بلغمی و آنچه از سرد  درم خردن همین عمل دارد و اگر به رنگ کابلی نمم سیاه فلفلین زنجبیل برابر سوده باشد بخورن

دارچینی طالنستپر االیچی پوست هلیله زنجبیل مساو  کوفته بیخته با شهد بخورند  ود هند  ناگکیسرباشد دفع شود و ایضاً ع

و اگر عود قرنفل مصطکی پودینه   خشم هریم دو درم کوفته بیخته یم درم با ده درم گلقند بدهند قی بلغمی را زائل کند 

قوت دهد و قرنفل جوز بوامکد یم توله االیچی خرد نیم توله به عسل سرشته تا سه درم بخورند که مزیل قی بلغمی  و معده را

است و کاا قرنفل دارچینی دانه   االیچی خرد پودینه عود مصطکی با گلقند سرشته دو درم خوردن نفع بلیغ دارد و اگر بگیرند 
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و گالب صاف کرده سه عدد خاف آب نادیده در آتش گرم کرده  بآبکرده بسایند و دو سه برگ تنبول زرد و آن را بر آتش گرم 

در آن اندازند پس صاف کرده بنوشند نافع قی بلغمی است و اگر فلفل نیم درم نبات برگ ضمام مغز خسرته   کنرار صرحرائی    

دارد و حب ها بخورند تقلب نفس باز ر دشتیهفت بار طال تافته سرشته به قدر کنا بآبهریم یم درم کوفته بیخته به عسل یا 

بیخ اذخر یم مثقال با وزن آن فلفل چند روز خوردن جهت غثیان مزمن مجرب است و اگر بار قبض طبع بود ایارج و هلیلجات 

دهند و شرب آب تمام سبز و پودینه بعد قی قاطع غثیان است و عود قرنفل و انیسون نیز غثیان بلغمی را نرافع و کراا بوئیردن    

م و خائیدن دارچینی و قاقله و اگر مصطکی گلنار برگ پودینه سنبل الطیب سائیده بر فم معده ضماد نمایند نافع تهو  است مش

و انار دانه ده درم مصطکی پودینه هریم دو درم در یم رطل آب بجوشانند چون سوم حصه بماند صاف کرده دو توله شرربت  

 وس و حب قرص الورد وخمیره   عود ترش و شربت انار منعنع و قرص عود و ایالانار شیرین داخل کرده بنوشند و سوا  این 

خوردن یرم درم سرنبل    از ادویه   مفردهقرص پسته و قرص مصطکی و قرص ساسن و قرص کندر نافع قی بلغمی است و 

اا قاقله به مصطکی شرباً و سرد و کاا سعد و کاا کندر و داشتن قرنفل در دهان مفید قی بلغمی است و نانخواه و ک بآبالطیب 

عنبر شربا و عنبر شرباً و مضغاً و ضماداً و خوردن بادیان و تخم باد رنجبویه و مر  شیره پودینه   نهر  و مصطکی و آملره و  

اشنه هر واحد مانع غثیان بلغمی است و عود المجوز یم مثقال خوردن در ازاله   رطوبت معده و تسکین غیثان مجرب سوید  

کنداکفر  السیما اگر صعتر باریم سوده بر آن پاشند در قطع غثیان بلغمی مجرب اوست و شرب ارمال و کاا مومیرائی  است و 

به قدر حب کرسنه در طبیخ نانخواه و کاانمام شرباً و ضماداً و کاا خوردن مصطکی و قاقله   صغار و عود هند  به شربت انار 

و کاا اکل فرنجمشم و کاا تخم مرو و کاا عنبر و مشم در روغن به آن حل کرده هر  و کاا فوتنج نهر  اکالً و شرباً و ضماداً

واحد قاطع قی و تهو  بلغمی است و کاا رزبنا دو فرنفل و جوزبوا و پودینه هر واحد مفید و اگر پودینه   تازه یم رطل در سه 

ند و یم دام مصطکی سوده آمیزنرد و قردر حاجرت    آر بقوامرطل آب بجوشانند تا نصف بماند صاف نموده با دو رطل قند سفید 

استعمال کنند حافع غثیان و تهو  و فواق بالجمله مقویات قابضه   حاره مثل عود دهیل و قاقله و قرنفل و پودینه و دارچینری  

زربنا و شرباً  سداب و فاد زهر معدنی و حیوانی وضرا ودافسنتین و انیسون و زعفران و کندر و مصطکی و سعد و کبابه و جته الخ

می فرماید کسانی را که قی رطوبی باشد منتفع می شوند بسویقها و نان  اقوال مهره شیخو قصب الزریره و اشنه ضماداً نافع بود 

مجفف در تنور و طباشیر در عصارات و هر آنجه متلحق به این رطوبت و منشفع آن باشد از آن نفع یابنرد و اکثرر محتراج مری     

جوجه و اگر رطوبت صردید   م و رارجیبتبه تنبوم م بر شکم و بر پشت میان هر دو کتف و احتیاج می افتد شوند به وضع محاج

باشد مخدرات خوشبو مقاوم فساد حدیدیت و نتن آن و قوابض ناشفه خصوصاً خوشبو بلکه غاا استعمال کنند و اگرر مثرل ایرن    

ات مثل سکنجبین و مثل افادیه معروفره نیرز بکرار برنرد و     ماده   خالص متشرب بود واجب است که در آنجا ملطفات و مقطع
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کالم اگر غلیظ لزج باشد بدانچه اندک قویتر باشد عالج کنند و ایارج به سکنجبین مشترک برا  اکثرست و بعد از آن ادویه   

در آن افادیره   مسکنه   قی با قدر  تسخین مثل شربت انار منعنع که در آن عود خام داخل کرده باشند و شربت حماض کره 

حاره و عود و برگ ترنج داخل کنند و ایضاً دواء المسم مروسفرجل هر واحد ازین درافادیه پخته و ایضاً سراب بمیبره بدهنرد و    

شربت افسنتین برا  ایشان نافع در هر وقت است و این نسخه   جیدست بگیرند انار ترش و پودینه و تمام هر واحد باقه در دو 

نصف بماند و در آن مشم دانگی و عود ربع درم سوده داخل کنند و ساعت بعد ساعت تجر  کنند و از ادویره  رطل آب بپزند تا 

سرم و پوسرت   رمانی و خصوصاً چرون در آن کنرد و     مسکنه برا  این نو  قی رب ترنج بعود و قرنفل است و شربت نعنا  

گوید که هرگاه غشی به سربب خلرط لرزج     ب کاملصاحبیرون پسته و مشم و عود داخل کنند خیلی مسکن قی بلغمی است 

ی که در آن شبت جوشانیده و اندکی نمم داخرل  بآبباشد صاحب او قی کند به سکنجبین عسلی که در آن ترب تر کرده باشند 

ا کرده باشند یا قی کند به عسل با آبی که در آن شت و ترب یا تخم آن جوشانیده باشند یا تخم جرجیرمع عسل و آب گرم و ی

قی کند بعد خوردن ترب و نمم و منع از شرب آب تا دو ساعت بعده آب گرم و عسل و روغن زیت نوشریده و معرده را خروب    

پاک نمایند و اگر ازین پاک نشود این دوا استعمال کنند جوزالقی جبهلنگ کنگر زد تخم ترب هر واحد یم جزو نمم و خردل 

شربت حرل سراخته     بآبده دو درم تا سه درم از آن بگیرند و در عسل سرشته یم نیم جزو کندش ربع جزو همه را باریم سائی

نیمگرم بنوشند که این بلغم و رطوبات غلیظه   لزجه   سودا بر آرد و اگر استعمال کنند از رفع یم درم نمم هنرد  دو درم  

یله مربی یا زنجبیل مربی یا قدر  شبت گداخته اخراج اخالط سوداو  و بلغمی نماید و باید که بعد قی هل بآببه عسل سرشته 

جوارش منبر یا دواءالمسم هرچه ازین حاضر باشد به قدر حاجت بخورند و بعد چند روز تنقیه   معده از ماده   براقی بایرارج   

ت و فیقرا مع اطریفل و نقو  صبر و حب شیار و مانند آن کنند و از اشیا  مولد بلغم مثل فوا که رطب منع کنند و استعمال ریاض

تلطیف غاا و تقلیل آن به مثل لحوم طیرسهل االنهضام معمول مطبخن به سرکه و مر  و زیت کرد یا دارچینی و خولنجران و  

سیب  بآبنعنا  و کرفس و مصوص به ثوم و فلفل و سداب و کرفس و مانند آن نمایند و این شربت قی بلغمی را قطع کند آب 

و تمام و فوتیخ بر آن انداخته به آتش معتدل بزند تا صاف نموده عسل مصفی رطرل   شراب ریحانی هر واحد رطل و باقه نعنا 

سنبل الطیب هر واحرد درم زنجبیرل در درم باریرم     قاقلهآید و بر آن عود هند  مصطکی قرنفل هیل  بقوامداخل کرده نیز تا 

ظر کنند پس اگر بدن ممتلی باشد دوا  مسرهل  سائیده آمیزند و از آتش فرود آورده در ظرفی کرده استعمال نمایند و باید که ن

بلغم استعمال کنند و اگر دوا در معده ثابت نماند حقنه   حاد بعمل آرند و چون بدن تنقیه یابد در آن هنگرام ادویره   مقرو     

صرق  که سبب تهو  و غثیان اگر خلط بلغمی غلیظ باشد که در خمرل معرده ملت   ابوسهل گویدمعده مسکن قی استعمال نمایند 

گردد سکنجبین و ایارج فیقرا و صوم و تعب و تناول اشیا  حریفه استعمال کنند و اگر غثیان از بلغم محتبس در قعر معده باشد 
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باید که بعد شرب آب گرم که در آن شبت و نمم هند  و پودینه جوشاینده باشد به سکنجبین عنصلی آمیخته قی کنند پرس  

یارج فیقرا و حب صبر تنقیه باید کرد و بعد تنقیه تقویت معده نمایند تا مرتبه   دیگر در اگر ملتصق نجمل معده باشد به شرب ا

آن ماده جمع نشود و چنانچه دائم مفید یا آب سیب به شراب کهنه و شربت انار معمول به عسل مصفی و نعنع بیاشامند و ایرن  

نعنع تمام هر واحد باقی در دو رطل آب بجوشانند ترا   مطبوخ بگیرند انار دانه   ترش سی درم مصطکی کندر هر واحد سه درم

نصف بماند صاف نموده در آن عود خام و سم هر واحد نیمدرم داخل کرده دائم بنوشند و یا این مطبوخ انار ترش تمرام بررگ   

ه انداختره  ترنج تازه و پوست او هر واحد بست درم زیره   کرمانی چهار درم جوشانیده صاف نموده یم درم را یم جیرد سرود  

صبح و شام بنوشند و ایضاً درین حال دواءالمسم مرتفع می کند و در طبیخ گشنیز خشم و زیره   و نضع و فودنج و سداب و 

سنبل و قرنفل و دارچینی و جوزبوا و خولنجان استعمال نمایند و دائم برفم معده ضماد سم و قصب الزریره و سنبل و مصطکی 

و عود هند  و قرنفل وهیل کوفته در شراب کهنه   ریحانی و شراب سوسن و میسوسن سرشرته  جوز بواو زعفران و افسنتین 

گاارند ابن هبه اهلل نوشته که تهو  و خثیان اگر از خلط لزج حادث شود عالجش به استعمال اشیا  عطفره مثرل سرکنجبین و    

انار منعنع با شراب کهنره بنوشرند و غراا زیرر براج یرا       ترب نمایند و استفراغ بدن با یارج کنند و تقلیل غاا نمایند و میبه یارب 

نخوداب سازند و چون صال  یابد گنجشم مطبخن و کبوتر بچه   بریان غاا کنند و در حمام داخل نمایند و تدیین معرده بره   

ا شرراب کهنره   روغن ناردین کنند و مهما امکن تلطیف تدبیر نمایند و اگر قی بلغمی باشد گلقند عسلی بخورانند و ماءالعسل یر 

بنوشانند و غاا به تیهو بریان که بر آن سرکه و مر  پاشیده باشند یا معصوص محشو به سداب سازند و امر به خائیدن مصطکی 

و جرجانی می نویسند که اگر تهو  و غثیان از ماده   بلغمی بود قی به سکنجبین عسلی و ترب و طبیخ شربت و  ایالقی کنید 

ل با یارج فیقرا به سکنجبین سرشته و بورتنقیه سیبه و شربت پودینه و شربت افسرنتین دهنرد و اگرر    ماهی شور فرمایند و اسها

شراب کهنه دهند باقی بلغم را قطع کند و جال دهد و طعام نار ود کبم و گنجشم بریان و مطبخن و ماننرد آن بدهنرد و برر    

باشد نگاه باید کرد اگر ماده در فضا  معده است و هیل به  معده اضمده   حار نهند و اگر قی بلغمی بود که در معده جمع شده

فم معده دارد و به قی تنقیه نمایند و طبیخ شبت و سکنجبین و اندکی بوره درین کفایت باشد و بعد قی معده را قوت دهنرد بره   

و مصطکی و ایارج فیقرا جوارش هود و هبه و شربت پودینه و دواءالمسم مرو اگر ماده میل بسو  قعر معده دارد به حب صبر 

و حب افادیه تنقیه نمایند و بعد از آن به جوارشات قوت دهند و بدانند که اگر سبب قی خلط رو  در فم معده باشد آنرا به قری  

قی چنانچه بقرراط گفتره کره    ود به اسهال باز توان داشت یا بمنع باید کرد یا به اسهال همچنان که اسهال را که از خلط رو  ب

و قی منع اسهال و قی می کند و قی منع اسهال و اسهال منع قی می نماید و این از بهر آن است که هرگاه قی از خلط اسهال 

رو  بود که در معده باشد چون آن خلط را بیرون آرند به اسهال یا به قی آن ناچار باز ایستد و همچنین اگر اسهال از خلط رو  
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ال یا به قی آن اسهال باز ایستد و اسباب باز داشتن قی اسرهال را دوسرت یکری آنکره     باشد چون آن خلط را خارج کنند به اسه

خلط بیرون آرد دوم آنکه اماله   ماده بسو  جانب مخالف نماید و اسباب بازداشتن اسهال قی را هم دوست یکی آنکه ماده را 

تشرب کرده باشد اول قی باید کرد به ماهی شرور و   کشد و اگر ماده در طبقات معدهدیگر آنکه ماده را از باالفرو سوخارج کند  

خردل و ترب و سکنجبین عنصلی و مانند آن پس باقی خلط را با یارج فیقرا و نقو  صبر و امثال آن تنقیه کنند و با ایرن حرال   

معرده را از  هیچ طعام و شراب و دوا  قابض و محفص نشاید داد تا آن وقت که ماده به تمامه منقطع نگردد و این حب حمرل  

بلغم لزج پاک کند بگیرد ایارج فیقرا شش درم هلیله   سیاه و کابلی هریم دو درم قرص ورود نمم هند  هریرم سره درم   

 بآبپودینه و جوزبوا و انیسون و نانخواه و مرماحوزو قرنفل هر واحد یم نیم درم مصطکی دو درم تربد هفت ورم همه را کوفته 

ی درم تا مثقال به شربت افسنتین با هیبه و این شربت معده را قوت دهد انار دانه   ترش شش پودینه سرشته حب سازند شربت

هریم دسته همه را در یم نیم من آب بپزند تا بره سروم حصره بازآیرد و      پنج درم کندر هفت درم پودینه سینبردرم مصطکی 

دک بدهند و این سفوف معده را قوت دهد پودینه صاف بنموده یم درم عود خام سوده و یم درم سم سوده اندازند و اندک ان

مصطکی قرنفل مود هریم دو درم کوفته بیخته دو درم با گلقند دو درم بدهند و ایضاً سم نیم جزو عود مصرطکی هرر واحرد    

د به و اگر علت قرویتر برو   بآبیم جزو پوند چینی نانخواه دو روز به سرکه تر کرده خشم نموده هریم دو جزء شربتی مثقال 

یران از  گفته که اگرر تهرو  غث   طبر ل گاشت اطراف رز باید داد و نسخه   ضماد جانست که در قول ابوسه بآبمورد یا  بآب

ات مثل خربق ترب و تخرم  ئتشرب غلط رطوبی باشد اول به حقنه استفراغ کنند و چون خفت و نقصان در تهو  ظاهر شود مقی

خودوس حشریش  ج درم اسرطو ین بدهند هلیله   سیاه و کابلی و زرد هر واحد پنسرمق و مانند آن دهند بعده این مطبوخ افسنت

فت درم افتیمون خالص هفت درم با زوفا  سقر  سه در صره بسته مرویز  غافث قنطوریون هر واحد سه درم افسنتین رومی ه

آن صاف کنند و در آن پرنج درم   درم از که موافق کمیت آن باشد بعده هشتادرم همه را بپزند تا مهرا شود در آبی منقی بست د

عسل دو دانگ ایارج فیقرامع دو دانگ افسنتین و یم نیم دانگ نمم هند  سوده با م سرشته حل کنند و نیمگرم بنوشند و دو 

شربت یا زیاده از آن اگر احتیاج افتد بدهند و اگر تحلل آنچه در جرم معده باشد متعسر بود تضمید به این ضماد کنند هرر صربر   

حد یم درم مصطکی سنبل اشنه هر واحد نیم درم کوفته بیخته موم روغن به روغن ناردین یا روغن قسط ساخته آمیزند و بر وا

پارچه   بهیئت معده تراشیده طال کرده بر معده گاارند و اگر وجع تهو  تا فقار خامس از پشت و میان کتفین مود  گردد ایضاً 

ز فقرات صلب بدان ضماد کنند و اگر تحلل این متعسر شود بر معده محاجم نار  بزرگ در خلف میان کتفین و فقره   پنجم ا

تحت سره یا فوق آن نهند بعد از آن قی کنانند یا مسهل دهند که بدین طریق ماده تنقیه یابد و در جمیع ین معالجه از خوردن 

ده لحم صغیر و زرده   بیضه و بچه   مررغ و ماننرد   اغایه   و لزجه و شوربا منع کنند و اقتصار بر اشیا  ناشفه   خفیفه بع
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ورات دهند و گاهی درین علت اعنی در شرب معده یا فم آن اخرالط فاسرد   ر حال از حرومیس مساعدت بکند مزآن نمایند و اگ

د تشررب کنر   عده مبول شوند و از رطوبت شری کثیرر  تالل رطوبات است و آن این است که رباطات مبآبرطوبی را آنچه معروف 

عارض گردد و فرق درین علت و میان تشرب فم معده یا جرم معده رطوبت را این است که با این علت استرخا برود و الرم کره    

میان کتفین دریابد و حالتی دریابد که گویا ترقوه   او بسو  اسفل کشیده می شود و هرگاه طعام در معده واقرع شرود نکایرت    

نکه متغیر گردد و عالج این علت معده و عالج معده چون خلط رطوبی تشررب کنرد   عظیم گردد حتی که طعام قی کند بدون آ

یرارج  حلل که ذکر کردم و اسرخان معرده با  برابر است و درین زیاده کنند تضمید میان کتفین و صدر و ترقوه به ضماد ملطف م

در طعام بخورند و نبیند کهنه چون از فیقرا یا ایارج رونس و اغایه   ناشفه و در تسخین معده نفخ می کند خردل مضروب که 

آن کثرت نکنند و چسپانیدن طفل ده ساله یا کم از شکم یا وضع جلد و شق یا جلد سمور و بعض اوائل ذکر کرده اند که برس  

برود   معده بود ببرد و قالج را نفع کند و ذکر نموده اند شخصی را که قوه به هم رسیده رو از جلد و شق هله را کرده در ریاطانف

ر معرده یرا   طوبت با خلط فاسد غلیظ محتربس در سرعت  اما چون ر وکاله مشبل برخدین ازین جلد پوشیده و نفخ او را ظاهر شد 

متشبث در آن باشد غثیان و تهو  پیدا کند و طعام را فاسد نماید و فرق درین علت و در آنچه ماکور شد این است که این طعام 

یید بیابد که طعام او فاسد شده و در آن خلط غلیظ از نو  محتقن محتبس است و عالج این را فاسد کند و چون مریض قی نما

نو  حقنه   متوسط میان حقنه   حاد ولین است به دفعات بعده مریض را ادویه   ملطفه محلله مثل ایارج فیقرا یرا معجرون   

سفوف دهند دار شیشعان اشند سلیخه هر واحد یم  شرودیطوس دهند و ایضاً حل طبیعت با طریفل مقو  با یارج نمایند و اینم

ر واحد درم همه را سرائیده همچنرد همره شرکر     ارسی زوفا  خشم عاقر قرحا مویزج بدرم تخم کرفس انیسون بادیان صعتر ف

طبرز و آمیخته صبح ناشتا یم درم و وقت خواب یم درم بخورند و غاا از طعام ناشف مثل تهوبریران سرازند و شرراب کهنره     

دک بنوشند و آب شدید الحرارت بر اسفل معده بریزند و ریاضت نیز نافع است اگر به مقدار معتدل باشد اما قی درین علت غیر ان

مستحب است و چون ضرورت بدان داعی باشد به سبب غلط خلط و شدت تشبث او محاجم بزرگ نار  بر اسفل سرره نهنرد و   

خورند و بعد ساعت زمانی بر آن آب بنوشند و شراب کور بیاشامند بعرد از آن  بعد یم روز طعام نمکین و ترب و چیز  شیرین ب

تال  طعام پس اگر قی بره رغبرت آیرد بهترر واال     در آن عسل حل کرده باشند و سعد بخایند بعد امابتدا کنند به شرب آبی که 

بعد از آن عالج کنند و آن روز چیرز   اندکی از کنکرز و محلول در عسل لعق کنند و ساعتی صبر نمایند که خود بخود قی آید 

نخورند و روز دوم گلقند عسلی بخورند و کندر بخایند و آب دهن بریزند و طعام ناشت باید و کسی که معده   او خلط رطروبی  

تزق به جرم آن باشد و مزاج علیل حار نباشد پس عالجی بهتر والسیما چرون قروت   کند یا در قعر معده   او رطوبت مل تشرب

عت و ادویه نکند از روزه و گرسنگی و کم خوردن طعام نیست و ابوماهر نظر میکرد بسو  کسی که این هر دو علت اعنی وطام
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و احتباس در قعر معده و التزاق به جرم آن او را عارض می شد پس اگر به آن لا  مهیج قوت  تشرب جرم معده خلط رطوبی را

جه   او به این تدبیر که ذکر نمودم می کرد و اگر به آن لا  و تهیج قوت نمری  بود معال تهو  و قی و قوت او صالح میبرا  

بود و قوت علیل ضعیف بود  معالجه   او به صوم و تجویع و نقصان غاا و اضمده   موافقه می نمود و مریض به این طریق 

خالط بارد بلغمی یا سوداو  باشد تنقیه بغیر دوا صحت می یافت و این را طریقه   محمود نامیده محمود گوید که اگر قی از ا

و نمم طعام و تخرب و بریخ او و آب بررگ او    السوس اصل  معده به ماءالعسل و شبت و نمم کنکر زد و خطمی و خباز  و 

هرچه ازینها به هم رسد مفرد یا مجمو  به حسب حاجت در آب بجوشانند و در آن روغن کنجد داخل کرده بعد تناول آب نخود 

ین بنوشند و قی کنند و اگر به این تدابیر تنقیه نیابد قویتر از آن بگیرند بهر آنکه بلغم و سودا مستفرغ نمیشروند مگرر برا    و نمک

آب برگ و بیخ او و خردل و  لحاج شدید به سبب برودت و غلظ آن و کثرت بلغم و قوا  از آن این است که بگیرند تخم ترب و

ر آن عسل و نمم داخل کرده قی کنند و چون معه از اخالط بلغمی و سوداو  تنقیره یابرد   القی و بجوشانند و دکنکرزرد و جوز

هر صبح جالب از گلقند عسلی ده درم باد رنجبویه سه درم بنوشند و هلیله   مربی و زنجبیل مربی هر واحد ده درم و جوارش 

یم درم بخورند و از فواکه رطبه و البان و مراهی   کندر یا عنبر یا عود هرچه ازین حاضر باشد یم مثقال یا دواءالمسم شیرین

دو سومات اجتناب کنند و ریاضت معتدل استعمال نمایند و غاا نخوداب به مغز حب قرطم و دارچینری و لحروم دراج و تیهرو و    

فع اسرت  وم و فلفل و سداب و کرفس ایشان را نابدهند و نعنا  به سرکه و مصوص بثمطبخن از لحوم ماکیان به مر  و سرکه 

و این سفوف برا  قطع قی بلغمی نافع است کندر مصطکی هر واحد پنج درم عود خام هست درم انار دانره پرانزده درم قرنفرل    

چهار درم پوست ترنج فرنجمشم هر واحد ده درم جوزبواقاقله به سباسه سعد نعنا  هر واحد چهرار درم گرل سررخ شرش درم     

رم بخورند و این قرص قطع قی بلغم و سودا کند و معده   ضرعیف را  بیخته سه د پنج درم کوفته به حریرسنبل سم هر واحد 

سیب  بآبقوت دهد پوست بیرون پسته گل سرخ هر واحد چهار درم عود مصطکی هر واحد سه درم سم پنج درم کوفته بیخته 

شیا  مقطعه و مقیئه برا  آنکه می نویسد که نفع می کند آنرا مبالغه در قی به ا خجند سرشته قرص سازند شربت یم مثقال 

به انردک نمرم و    السوس اصلمطبوخ شبت یا  بآببلغم در خمل معده چسبیده به مثل سکنجبین به مطبوخ ترب قطع کرده و 

عسل بعده سیبه و شربت انار منعنع به گلقند بدهند و از اغایه کبوتر بچه   بریان و چوزه   مرغ مطبخن و کباب مبر  مبرز 

د از آن عود مصطکی یا رزبنا و قرنفل به گلقند دهند و کاا ترنج مربی و کاا پوست ترنج و نعنا  و گشرنیز خشرم و   با بازیر بع

به یا سیب یا رب آنها بخورند و این معجون نافع اسرت   بآبرم است و بار عالج کلی قی گاشت دوران صبر ربع دقرص که در 

ترنج نعنا  خشم گشنیز خشم خولنجان کرد یا فلفل تخم کرفس هر رزبنا و قرنفل دارچینی کندر عود سم مصطکی پوست 

واحد یم درم پوست بیرون پسته پنج درم حصرم خشم پنج درم همه را سائیده به عسل آمله دو چند ادویه بسرشند شرربت از  



848 

 

ین نوشرته و  مثقال تا دو مثقال و شربت که در قول صاحب کامل گاشت وزن هریم از ادویه   اول به اضرافه   گرالب گمر   

پوست بیرون پسته ده درم عوض خام نموده و بجا  عسل شکر طبرز و دو من نگاشته و در ادویره   اخیرر سرم و دارچینری     

عوض مصطکی دهیل نموده و وزن زنجبیل نیز یم درم قلمی نموده که این ادویه در پارچه غیره بسته یا سرائیده اندازنرد و از   

 .ایشان را نفع کند ده درم بلیسند و شراب خوشبوریحانی اآتش برداشته هر روز از پنج درم ت

 عالج قی و تهو  و غثیان سوداو 

حجرر ارمنری پوسرت     مغسولسوداو  ماکور شد استعمال نمایند و زهر مهره الجورد  سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از 

ت صندل ترش چهار توله در گالب نه توله و لیمو کاغا  هریم ماشه در خمیره   صندل ترش یم توله بلیسانند باالیش شرب

ه دهند که برا  قی سوداو  مفید بود و قرص ایرالوس  دعرق بیدمشم سه توله و عرق نیلوفر سه توله فرنجمشم ماشه پاشی

نیز در قی سوداو  بیعدیل است و بهتر آن است که در اول امر منبع قی نپردازند و حقنه بعمل آرند و اگر طحال علیرل و بردن   

سماق یا آب زرشم سازند و اگر قوت ضرعیف شرود بره     بآبممتلی باشد فصد با سلیق از دست چپ کنند و غاا بزوراث حمول 

چوزه   مرغ بطور زیر باج یا مصوص کنند شیخ می فرماید که قی سودا  او را حتی االمکان بند نکنند مگر آنکه افراط نمایرد  

لیق نمایند و حجامت میان هر دو شانه نیز کنند تا امرتال  لعرالی از دم و سرودا    پس اگر صاحب او امتال از خون باشد فصد باس

تخفیف یابد و بساست که بعض امتال را کفایت باشد و اگر افراط غیر محتمل کند جاب بسو  اسفل نمایند به حقنه کره در آن  

به روغن کنجد و عسل و تضمید طحرال را  اندک حدت باشد معمول از قرطم و به سفائج و حسم و نعتیمون و حاشا و بابونه و 

از اکلیل الملم و آس و الدن و اشنه به شراب بمفص نمایند و ایضاً شربت انار منعنع به فادیه بنوشانند و اگر در آنجرا بقیره     

 امتال باشد فصد رگ ها  پا و حاجمت ساقین کنند و چون قی ساکن شود تنقیه   سودا به ادویره   مثرل هلیلره   سریاه و    

طر کند به آشامیدن روغن بید انجیر با یارج فیقرا و افتیمون بعمل آرنرد و  مقافتیمون و غاریقون و نمم هند  نمایند و اگر امر 

گوید که قی مره   سودا اگر کثرت ننماید واجب است که قطرع نکننرد و   مسیحی اگر در طحال علتی باشد عالج طحال کنند 

اسفل بحقنه   متوسط در این و حدت نمایند و بر طحال و فم معده این ضماد کنند و  اگر کثرت پایرد قطع او به جاب بسو 

نسخه   آن جانست که در قول شیخ گاشت و شربت انار منعنع بنوشند بعد از آن آنچه که از اجتما  مثل این خلرط مرتبره     

مسطور ماکور شد استعمال نمایند و اگرر در  دیگر امن دهد مثل مطبوخات متخا از هلیله   کابلی و دیگر ادویه   که در قول 

و ایالقی می نویسند که اگر قی از خلط سوداو  بود کره   جرجانیطحال خللی باشد تدبیر  که اصال  آن نماید استعمال کنند 

ا پراک  در معده جمع شده باشد تا ماده کمتر نشود بعد نکنند و چون قی ساکن تر شود مطبوخ افتیمون دهند تا بدن از باقی سود

شود و اگر سپرز ضعیف باشد یا در و  آفتی بود عالجش چنان که در مقامش بیاید باید کرد پس معده را به دواءالمسرم مررو   
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 .دیگر جوارشات گرم و قو  نمایند

 عالج قی و تهو  و غثیان از مشارکت اعضا

عضو یا همه بدن مع رعایرت ترپ نماینرد     مثل دماغ و جگر و طحال و مراره و رحم یا همه بدن حسب ماده تنقیه و تقویت آن

فوا که در بوب مع ادویه   مطیبه قابضه وجز آن که در  بآببدستور  که در محل هر یم مسطورست و تقویت معده نیز کنند 

انوا  سابق گاشت و فصد باسلیق از دست راست در کبد  و از چپ در طحالی و مرار  مفید بود و قبل از تنقیه   عضو ماوف 

ت معده نباید کرد که در آن خوف انصراف ماده به حضور رئیس است و آمله   مربی برا  قی شرکی دماغی بسریار مفیرد   تقوی

نوشته که آنچه از انصباب ماده   رقیقه لااعه که با طعام آمیز و عارض شود و غثیان آرد آنرا نفع می کنرد قررص    بوعلی است

سکنجبین ممزوج به صربر و سرکنجبین متخرا بسرقمونیا     اوقات نوبت و اسهال ب رج در غیرکوکب در اوقات نوبت و اسهال با یا

آلو بخارا و تمرهند  که آنها میالن ماده با ستقل نمایند و تسکین قی بحموضت خود کنند و واجرب اسرت    بآببرا  اسهال و 

و بابونه و سپستان و تربد بره  که در مثل این جاب ماده بسو  اسفل بحقنه   لینه از بنفشه   عناب و جو مقشر و خارخسم 

روغن بنفشه و شکر سرخ به ورق نمایند و بعد اسهال شربت خشخاش استعمال کنند و این شربت اسکندر سرفرجل و سرماق و   

گفته که اگر به سبب صفرا باشد کره از   ابوسهلنبق و انار دانه و تمرهند  بجوشانند بعده در آن کندر و اندک عود داخل کنند 

که و ربوب آنها و این دوا بخوراننرد  ها  فوا بآبنصب گردد قصد تنقیه   بدن کنند بعد از آن تقویت معده نمایند جمیع بدن م

گل سرخ سماق نعنا  هر واحد سه جزو طباشیر سم هر واحد دو جزو به رب سیب و به رب به یا رب انار میخوش بدهند و غاا 

ن غثیان افراط نمایند کعم مسحوق مثل سرمه در آب سریب و انردک از   یا آب انار میخوش سازند و چو بآبپست گندم و جو 

 اسماعیلشراب بدهند و اگر با قبض طبیعت باشد حقنه و جز آن که در قول مسیحی در قسم صفراو  ماکور شد بکار برند سید 

یله پراک کننرد و نقرو  صربر     و ایالقی گویند که اگر ماده   رو  از عضو  دیگر یا از همه بدن بمعده آید تن را به مطبوخ هل

دهند و رگ با سلیق زنند و حقنه که در قی صفراو  گاشت سخت نافع بود و ضماد  که از به بریان کرده و سیب و صندل و 

گل سرخ و آب موروترو از آب امرود و کعم و سم و الدن و عود و کافور و میسوسن و زعفران مرتب کره باشند بر معده نهند 

یم درم زعفران دو دانگ  مغسولفرا دور و جگر ساکن کند آب آلو سیاه آب تمرهند  هریم سه اوقیه لم و این شربت قی ص

لم و زعفران را سائیده درین آب حل کنند این جمله یم شربت است و ایضاً آبی ترش و سیب ترش و امررود و انرار تررش و    

و زرشم نیم من درین آب تر کنند و دو روز نهند  االس حبو غوره همه را کوفته بیفشارند و آب بگیرند و ساق و زعفر و زنبق 

آید و اگر حاجت بود قدر  پوست بیرون پسته درین شربت بجوشانند پس صاف  بقوامپس صاف کرده به آتشی نرم بجوشانند تا 

ینره زرشرم   کرده بجوشانند و این سفوف به نسخه   عیسی بن مهار بخت نیز نافع عود طباشیر هریم سه درم گل سرخ پود
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تمرهند  بدهند و ایضراً   بآبهریم پنج درم سماق چهار درم انار دانه ده درم همه را بکوبند و با شربت انار یا شربت ریباس یا 

گل سرخ سماق هریم پنج درم طباشیر دو درم گل نیشابور  سه درم همه را کوفته نیمدانگ کافور سوده بیامیزند شربت سره  

یب ترش یا آب به و ایضاً طباشیر پنج درم گل سرخ چهار درم تخم خرفه هریم پنج درم سماق ده انار ترش یا آب س بآبورم 

درم اقاقیا سم هر واحد یم مثقال گل نیشابور  ده درم صمغ عربی سه درم عود خام سه درم شربتی دو مثقال با شربت ترنج 

ر نشود قی صرفرا برازدارد و حفرظ قروت کنرد و      و کعم سوده در آب سیب ترش به اندکی شراب چندان که مره   شراب ظاه

اطراف مالیدن و گرم کردن و در آب گرم نهادن قی بازدارد خاصه اگر ماده از همه تن یا از مصو  دیگر به معده آید بهر آنکره  

گوید که اگر خلط منصب بسو  فم معده صرفراو  باشرد ماءالشرعیر بنوشرند و اغایره         محمدطبر ماده را به اطراف کشد 

حماضیه و حصرمیه و زیرباجیه   حامضه همه سرد کرده بکار برند و این سفوف استعمال نمایند گل سرخ طباشیر تخم خرفره  

 بآبهر واحد دو درم و نیم کافور دو دانگ کوفته بیخته به قدر درم  صمغ عربیمغز تخم خیارین هر واحد پنج درم نشاسته کتیرا 

نعی از استعمال این باشد ضمادات مطیفه بر فم معده نهند بگیرند و گل سرخ دو درم تخم انار میخوش و شیرین بخورند و اگر ما

کشوت تخم کاسنی هر واحد یم نیم درم زرشم منقی سه درم کعم دو درم همه را سائیده در آب سیب میخروش و آب آس  

که اگر خلط از جمیع بدن منصب گردد گویند ام حل کرده در آن اسفنج یا پارچه آلوده بر فم معده نهند بر ناشتا یا بعد انهضام طع

بعد تنقیه   بدن بهر تقویت معده این رب انار ترش ساده بدهند بگیرند آب انار ترش یم جزو شکر نیم جرزو و بجوشرانند ترا    

اق در آب آید و اگر ازین قی منقطع نشود در آن وقع طبخ عود خام و مصطکی هر دو کوفته اندازند و ناردانه و ثلرث اوسر   بقوام

سیب چاشنی وار یا آب انار ترش بدهند و  بآبتر کرده بود صاف نموده بنوشند و یا طباشیر از یم درم تا سه درم ویم شبانه رز

اگر مریض را تپ باشند و قو  بود و در خون کثرت باشد فصد باسلیق برا  تسکین قوت صفرا کنند و این دوا جامع است وقت 

رم طباشریر دو درم سرم یرم درم کرافور ربرع      ن نموده گل سرخ پنج درم سماق سه ده و صف آضرورت بدهند و ثابت بن قر

انار ترش یم اوقیه به مثل آن آب سفرجل و غاا پست جو سرد کرده بدهند و اگر قروت ضرعیف باشرد آب     بآبشربت دو درم 

تص به سوداو  این است کره  گوشت چوزه   مرغ و گردن جد  و سماق یا کعم باریم سوده و آب سیب دهند و عالج مخ

در اول امر مشغول به مبغ ماده از انصباب نشوند بل اقدام به تقلیل او از حقنه بعد نضج ماده   او با ضمده   متخا از دارچینی 

و به سفائج و امثال آن نمایند پس هرگاه آثار نضج ظاهر شود حقنه بعمل آرند بعد از آن تنقیه به مسهل سرودا نماینرد و عرالج    

 .طحال نیز باید کرد اگر ضعیف یا موف به آفت دیگر بود

 عالج قی و تهو  و غثیان از مواد متعفن

تنقیه   آن نمایند و اصال  آن به خورانیدن ادویه   خوشبو کنند و استعمال معجون مرجان درین باب معمول اسرت و قررص   
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سبب خلط صدید  استفراغ اوست به قری و تنقیره     مارینوس به غایت نافع است و به قول شیخ الرئیس عالج قی عارض به 

معده از آن و تعدیل او به کیفیات لطیفه   ملیسا الرائحه و از بزور مثل انیسون و تخم کرفس و سیسالیوس و کمرون و دو قرو   

ند آن تنراول  ملینه و بعد آن اغایه   قابضه   خوشبو مثل سفرجل و مانید که قبل طعام تغایه   مزتقه   آنرا نافع است و با

نمایند تا طعام از فم معده منحدر بسو  قعر معده گردد و ماده بسو  اسفل میل کنند نه بسو  فوق و بساسرت کره در بعضری    

احتیاج به خورانیدن زیره و سماق افتد و گاهی محتا می شوند بسو  مشی خفیرف بعرد طعرام و دواءالمسرم ایشران را خیلری       

ع است به شراب که در آن به قدر حبه مشم آمیزند طبر  گوید که عالج غثیان عرارض  و اقراص کوکب به غایت ناف دهندسو

از اجتما  مواد رو  عفن مثل رطوبت فاسد مسنتن در معده این است که تنقیه   فرم معرده نماینرد و تنقیره   او بره قری از       

اغ بدن درینجا واجب گردد به حقنه   مالئم سکنجبین و آب ترب جوشانیده بر نهار نوشیده باید کرد و اگر به سبب امتال استفر

حاجرت بدهنرد و اگرر    نمایند بعد از آن قی نمایند بدانچه ماکور شد و بعد از آن چند روز متواتر گلقند شکر  یا عسرلی حسرب   

شی باشد سکنجبین عسلی و سکنجبین عسرلی و سرکنجبین عنصرلی و آب گررم کره در آن انردک خرردل        فضول در معده مغ

شند بدهند و بعد از آن قی کنند و از آنچه نفع می کند صاحب این علت را این است که امر کنند بر ناشتا بره مشری   جوشانیده با

بعده سکنجبین عنصلی بنوشانند و ساعت زمانی بر آن صبر کنند بعده امر بدخول حمام کنند و آب گرم بر فم معده ریزند و اغتاا 

باشد باید کرد و اگر مزاج و بلد او احتمال خوردن ثوم نماید ثوم در طعام بخورانند  به چیز  که در آن خردل مضروب و مانند آن

و ثوم مربی به عسل در بعض اوقات بدهند و از انفع اشیاء و قو  النفع مضغ کبابه بدست و آب آن بلغ کننرد و در مضرنع ایرن    

آن آب و این تدبیر وقتی است که فضول محبتس در اسراف ننمایند که آن گاهی درد فم معده بنابر فرماس او می آرد به حدت 

فم معده رطوبی عفن منتن و مزاج متحمل استعمال این ادویه باشد و اگر مزاج احتمال استعمال این ادویه نکند ضمادات ملطف 

معمول مثل مرو سعد و مصطکی و روغن ناردین و روغن قسط و گل سرخ و صبر سقوطر  و مانند آن سائیده و بر آن قیروطی 

به روغن ناردین آمیخته و بر پارچه به هیئت معده ساخته طال نموده بر فم معده ضماد کننده بر ناشتا و بعد انهضام اطعام و میان 

استعمال این ادویه در ضماد و میان استعمال آنها در آشامیدن فرق بعیدست زیرا که اگرچه قوت او به فم معده میرسد لیکن کبد 

 .ند و در خون مثل انقسام غاا منقسم نمی گردداغتاا بدان نمی ک

 عالج قی و تهو  و غثیان از ضعف معده

حار معادج یا باروساذج بود هرچه در عالج امراض معده از  سوءمزاجآن تقویت و تعدیل مزاج معده نمایند پس اگر از  سوءمزاجو 

غثیان به سبب رواءت مزاج حار عارض شود باید کره   حار و بارد ساذج گاشت بعمل آرند و به قول بوس کسانی را که سوءمزاج

تدابیر ایشان به اشیا  مبرد نمایند سیما آنچه به سرکه بسازند و باید که سرکه و آب و جغرات بنوشند و کاسنی و کاهو بدهند و 
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مال ایرن اشریا نفرع    در بعض اوقات آب سرد دهند و هر آنچه بدهند به قدر اختالف و رواءت مزاج حار باشد چه افرراط در اسرتع  

بخشد بلکه مفرت به مرض کند و اما کسانی را که این از برودت عارض گردد باید که عالج آن به ضد آنچه مراکور شرد بایرد    

کرد و روغن مصطکی و الدن مالدین نافع و شراب کهنه بدهند و مطبوخ که مسمی او رد عارون است و انیسون و تخم کرفس 

ل و متخا از پودینه و ایضاً تریاق االفاعی بدهند که ایشان را نافع است و گیالنی گفتره کره قری    جبلی و دوا  معجون به فالف

ترش داللت می کند بر برودت معده و نافع است آن را حندیقون وضماد حارد و تغایه به مثویات مبرزه و به قول اطبا  هند که 

ثیران کره از   کوفته بیخته بر بدن بمالند سرد  همره بردن و غ   اگر کاهیچل پوست هلیله   زرد کلونجی کچور چرایته لج برابر

مانع قی مقو  معده مشهی دافع درد معده دانه   هیل دارچینی زرشم برگ پودینره   خشرم   معجون رد  باشد دور کند س

درم  صغر زربناد هریم یم سباسه نانخواه قرنفلی پوست ترنج خولنجان بهریم دو درم ساذج سنبل الطیب عود غرقی مصطک

درم قند سفید شربت تمرهند  شربت انار شیرین هریم برابر ادویه معجون سازند ایضاً دافع غثیران و خفقران و درد   مشم نیم

گشنیز خشم مقشرر   االس حبمعده و مفید نیست طبع زرشم پودینه زیره دانه   قاقلین پوست بیرون پسته مغز هیل سماق 

قرفه سنبل الطیب نانخواه هریم دو جزو صندل به گرالب سروده    دسعد زربناکی گل سرخ گلنار هریم یم جزو طباشیر مصط

سه جزو قند سه چند ایضاً برا  تقلب نفس یعنی غثیان الزم با خفقان و نفخ شکم بعد طعرام مجررب اسرت قرنفرل مصرطکی      

درم زیره سنبل الطیب  پوست ترنج هریم دو گاوزباندارچینی عود دانه   قاقلین برگ پودینه سعد قرفه به سباسه فرنجمشم 

زرنباد زنجبیل درونج هریم یم درم آب نقو  تمر هند  چهار توله آب لیمو  کاغا  پنج عدد قند سه چند مشم یم ماشه 

برود عرالج آن نماینرد     سروءمزاج می فرماید که اگر غثیان بلکه قی نیرز از   اقوال اکابر شیخبه دستور بسازند و دو مثقال خورند 

کند و اگر احتیاج تجایر افتد استعمال کنند و هم او می نویسد که اکثر غثیان عارض از حررارت و یبوسرت از   چنانچه تبدیل او 

تضمید به مبردات مرطبه   مبرد به برف و به نوشیدن آب بر برف سرد کرده زائل می شود و گاهی در آن آب مثل رب غوره و 

ماق و عنبیر او بهی و ا تسکین می دهد تناول قسب خاصه و انار و سرب ریباس داخل می کنند و ایضاً قی کائن از سبب حار ر

اشربه سازند و این حب بگیرند بزر البنج یم جزو بزرور و سماق قسب هر واحد چهار جرزو برا همچنرد رب سرفرجل      انچه ازان

اسرت و اگرر    ن غشری قوت بدهند کره آن منروم و مسرک   بیامیزند و از مجمو  این معجون از نیم مثقال تا یم مثقال به حسب 

درینجا قبض طبیعت نباشد ربوب ساده   معمول از معصرم و ریباس و از ترشی ترنج خاصه بدهند و کافور را خاصیتی است در 

منع قی و غثیان حار اکالً در ربوب و شماً و طالً بر معده و برا  کسی که چون بر طعام حرکت کند قی نماید حیله نمایند ایرن  

و و برا  کسی که طعام قی کند نه به مره   صفرا بلکه قی او به سبب سودا یا خلط بارد باشد این است که افضل عالج برا  ا

 برآب عالج او سخنات مجففه باشد و از آن تخم کرفس انیسون افسنتین است که اجزا  مساو  آن قرص سازند و یم مثقال 
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و اندک سداب سازند و این به سرکه و مر می آمیزند و کسی که سرد بخورند و ایضاً برا  ایشان نان خورش از زیره   و فلفل 

که بدان سرشته شود برر آن ریزنرد پرس     االس حبب و بسایند و مقدار  از شربت جع معده قی کند برا  او بگیرند قطعام از و

کی سروده آمیزنرد و   سرکه و عسل اندکی بدان آمیزند و بنوشند و ایضاً زرد  بیضه مشو  کنند و به عسل و پانزده مبه مصرط 

بخورند و این سه روز استعمال نمایند و اقراص ماکور در باب وجع معده که در آن افسنتین و مرمی افتد نفع می کنرد و واجرب   

است که برا  ایشان و آنکه مثل اینها باشند بعد طعام قوابض دهند و قبل از آن مرلقات مثل لبالب و اگر قبل طعام این سفوف 

سماق بخورند نفع کند و این دوا نافع غثیان است گشنیز خشم سداب خشم مساو  به خمیر ممرزوج بخورنرد    کند در بلوط و

سرد اگر لا  محسوس گردد و این دوا نافع برا  قی عارض از برودت و اخالط باردسرت زربنراد    بآباگر مموضت معلوم کند و 

ال نمایند و اگر این تدبیر و اقراص ماکور کفایت نباشد روغن درونج جند بیدستر و شکر مثل همه شربت دو درم چند روز استعم

بید انجیر به ماءالبزور بنوشند و ایضاً او گفته که اگر غثیان از ضعف معده باشد قی آن را ساکن نمی کند پس تکلیرف آن نبایرد   

که اگر به سبب ضعف معرده  کرد بلکه اگر خود بخود آید گاهی نفع کند و گاهی تسکین آن پست جو می نمایند مسیحی گوید 

باشد استعمال تدبیر مقو  آن مثل تناول معجونات مقو  و تخفیف طعام و خروردن اشریا  سرریع االنهضرام قلیرل المقردار و       

استعمال اضمده و اطلیه   مقویه از خارج باید کرد ایالقی و جرجانی می نویسند که صاحب معده   ضعیف هرگاه طعام تناول 

سد باید که قبل طعام چیز  نرم مزلق دهند و عقب طعام شی قابض خورانند و گاهی چند به آهستگی بروند کند غثیان به هم ر

تا طعام به قعر معده منحدر گردد و بعد از آن به چند ساعت معده را به جوارشات قوت دهند و حرکت بیشتر کنند و تضمید معده 

ب که در آن یم حبه مشم باشد سخت نافع بود و دواءالمسم نیرز  به ضمادات قابض نمایند و اقراص کوکب به شراب یا جال

معده و ضعف آن باشد تقویت معده به رب انار ده درم به نضا  سره درم   سوءمزاجکه اگر سبب قی  صاحب حاو  گوید نددمسو

انردر معرده      العالج نوشته بعضی کسان باشند که معده   شان ضعیف بود و چون طعام خورند درد  مولف خالصهباید کرد 

آنها پدید آید و تا قی نکنند آن در دنیا رامدو باشد که بال وجع قی کنند و عالجش همان است که در قسم وجع معده از ضرعف  

است تخم کرفس انیسون هرکدام پانزده درم افسنتین سلنجه هرکدام  دهندمعده مسطور شد و گفته که این قرص درین باب سو

جند بیدستر هرکدام دو درم اقراص ساخته از یم مثقال ترا دو درم اسرتعمال کننرد و ایرن قررص      بست درم مرمکی فلفل سیاه 

مجرب است تخم کرفس خش درم افسنتین چهار درم مرمکی فلفل ساه جند بیدستر افیون هرکدام یم درم دارچینی شش ورم 

از خوردن این اقراص چند روز ایارو  باید داد  سرد بدهند بعد بآبمصطکی چهار درم اقراص سازند و از نیم مثقال تا یم مثقال 

که اگر زر و رد طباشیر زیره   مدبر گشنیز مدبر هر واحد  بعضی گویندتا وجع مستاصل گردد و ایارج را برین دارو مقدم نکنند 

مجررب  درم با گلقنرد بخورنرد   دو درم سماق سه درم پوست بیرون پسته یم درم مصطکی نیم درم به گالب قرص ساخته دو 
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شنیز در طعام زیاده کنند و ایضاً گفته اند که اگر بعد خوردن غاا وجع هیجان کند و بعد ده سراعت قری کنرد سرببش     است و ک

شدت برو فم معده باشد و عالجش به شراب صرف و تسخین معده به ضرمادات و تغایره بره اغایره   بعیرد از تحرض مثرل        

می نویسند که شخصی معتاد آن شد که هرچه می خورد  سرهند شود و  مطبخنات و اندک از عسل نمایند که ازین صحت می

قی می کرد و درین عااب از مدت هفتده سال محبوس بود پس به من رجو  نمود و عالج او بره ا  شرراب چرویچینی کرردم     

سراذج عرود   چویچینی دارچینی هریم چهار رطل قاقله چهل درم قرنفل جوز بواسباسه هریم پنج توله سعد کوفی بسرت درم  

بریخ   گاوزبانهند  بهمنین زربناد مصطکی صندلین هریم ده توله باد رنجبویه درونج خصیه الثعلب شقاقل سنبل الطیب اشنه 

بنفشه هریم بست توله طنجبین چهار آثار مویز منقی چهار رطل شکر طبرز و یکصد و بست آثار پوست بیخ کنار دشرتی سری   

مشم پنج توله ادویه   راجریش بکوبند و بدستور دفن کنند تا به جوش آیرد پرس عررق     آثار و در بلغمی زیاده کرده می شود

کشند و این عرق یکبار در صفراو  دو بار در بلغمی و سوداو  دادم و این عرقی است کثیر الفائده مبهی مقو  اعضا  رئیسره  

اید و تجربره کرردم بررا  تقویرت هاضرمه کره       شرطفیه و اروا  افزاید و آتشم را مستأصل گرداند و اعانت تناسل بعد یاس نم

ماءاللحم تمام حاوان در یم وقت و از مرغ در وقت دیگر هضم می کند و قبل طعام معتراد آن را نوشرانیدم و مراءاللحم بطرور     

ان عمل متعارف مستخرج نبود بلکه رطوبات ثانیه مقطر از جوهر لحم بغیر استمداد به مائیت غریبه بود بالجمله این هر دو را بد

 .کبریت احمر یا عمل سیماب می کنند و فوائد آنها چندان نیست که در بیان در آیند و متعلق به مشاهده و استعمال اند

 عالج قی و تهو  و غثیان از فساد غاا

ر شرد  وعام است که فساد آن به کمیت باشد یا به کیفیت یا سوء ترتیبی در اکل آنچه در عالج امراض معده از فساد غاا مراکو 

استعمال نمایند و قی مکرر کنانند تا غاا  فاسد از معده برآید بعد از آن مقویات معده بکار برند و از تدبیر فاسد معده باز مانند و 

یع فرماینرد و آنچره از   ینی دهند و رفته رفته در غاا توصاگر حاجت بود تنقیه به مسهالت نمایند و وقت شدت گرسنگی آب نح

چونمسکه و چقندر عارض شود اول خوب قی کنانند به لیسانیدن جوزالقی و تخم شبت هریم سه ماشره  خوردن چیزها  لین 

در سکنجبین عسلی چهار توله آمیخته و باالیش نوشانیدن آب نیمگرم یم پیاله که در آن نمم طعام یم توله انداخته باشند تا 

ع دو توله عرق پودینره پرنج تولره بدهنرد و آنکره از تنراول       قی به فراغت آید بعده مصطکی سه ماشه سوده در شربت انار منعن

چیزها  حریف چون حرف و فلفل بود آب سرد به شوره پرورده و یا به یخ شکم سیر بنوشند و بر معده بطول سازند و سرشیر و 

ره تهرو  عرارض   مغز بادام یا نبات دهند و حسب عوارض تدارک فرمایند و اگر از بشاعت ادویه   مسهله مثل هلیلجات و غیر 

شود جوارش آمله به سکنجبین ساده سرشته بخورند و اگر موقوف نشود سفوف حابس معمولی بدهند و تا وقتری کره در معرده    

نیفتد بعد  نددمطعام فاسد باشد سکنجیبن نباید داد گلقند و غیره بدهند و اگر بعد خوردن برنج قی چند روز ماند و دیگر عالج سو
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الب سوده آب پودینه   تازه گالب پنج توله شربت انار شیرین توله نافع می شود و به قول بوعلی سرینا  دو سه روز جدوار به گ

که متولد از فساد استعمال خاا باشد اصال  غاا و تجوید آن نمایند و استعانت بعض مقویات معده خوشبو حار یا بارد به حسرب  

عالج تخمه و سوطیر اعالج کنند گیالنی نوشته که اکثرر محققران    موافقت کنند و هم او گوید که قی عارض عقب تخمه را به

می شوند بسو  تنقیه   معده او از غاا  فاسد پس آب نیمگرم نوشانیده قی به مرات نمایند و بر سر او روغن ریزند و شکم و 

واب طویل امر کننرد و  ند و به خپهلو  او را به پارچه   گرم تکمید کنند و دست و پا  او به زیت بمالند و بر آن آب گرم بریز

  از غاا بخورانند اگر قو  باشد و در حمام داخل کنند دو تا سه روز از طعام و شراب او کرم کننرد ترا بره حالرت      تمام روز چیز

طبیعی عود کند و اگر ضعیف باشد استرداد قوت او به غاا  موافق کنند و جوارش سفرجلی خورانند صراحب کامرل گویرد کره     

ان را غثیان به سبب کثرت طعام یا کراهت عارض شود مبادرت به قی نمایند باد خال پر در حلق و شربت سکنجبین هرگاه انس

گرم پس اگر از این قبیل صفرا باشد به سکنجبین و آب گرم یا ماءالشیو  سکنجبین و نمم یا آب سررمق و یرخ    بآبیا عسل 

ی کنند بعد خوردن ماهی تازه یا لوبیا و براقال و خرپرزه چرون عقرب آن     خرپزه منع سکنجبین یا آب خباز  یا بقله   او و یا ق

سکنجبین و نمم و آب گرم بنوشند و تنقیه   معده و تنطیف آن به استقصا  قی نمایند و بعد از آن جالب و آب انار یا شربت 

ا  ناموافق بود قی باید کرد بره  انار منعنع با شربت غوره یا رب سیب بدهند سید و یوسف می نویسند که اگر سبب قی طعام ه

سکنجبین و آب گرم تا آنکه معده از آن طعام پاک شود و اگر طعام چرب بود بعد قی چیز  سرد خرورد و معرده را بره شرربت      

پودینه قوت دهند و اگر طعام گرم بود بعد از قی شربت لیمون و شربت انار خورد و جمله آنچه موافق مرزاج و حرال برود بردان     

و اگر از طعامی که خورده باشد غثیان خیزد و قی نتواند کرد باید که طعام زیاده خورند تا معده پر شرود قری کرردن     عالج کنند

گوید که نظر کنند اگر تهو  و غثیان عقب طعامی که آن را کیفیت مغثیه باشرد حرادث   عیسی آسان گردد و ماده با طعام برآید 

خورند و او آن است که جامع قبض و عطریت باشد مثل به و امرودو سیب و این شود از آنچه مسکن غثیان و مقو  معده بود ب

همه باردارند و یا مثل مصطکی و نعنع خشم و دارچینی و این همه حاراند پس اگر غثیان ساکن نشود به شرب آب گررم قری   

گرم و غسل و  بآبناول غاا باشد قی می نویسند که اگر سبب غثیان کثرت ت ابن الیاس و خجند آورند تا آنکه معده تنقیه یابد 

شبت و تخم خرپزه کنند و بعد قی جوارش مصطکی یا عود عنبر تناول نمایند و اگر سبب او غاا  رو  الکیفیت باشد ایضاً قی 

گرم و سکنجبین و دیگر مقیات کنند بعده تقویت معده به شربت انار منعنع و شربت حصرم و ریباش شرربت بره و لیمرو و     بآب

ج هرچند ازینها میسر آید به گالب ده درم در آب برف حل کرده اگر زمانه   تابستان باشد بدهند و یا صبح تنقیه   معرده  نارن

به قی سکنجبین سفرجلی ده درم به گالب و آب برف و یا آب انارین به شجم افشرده سه اوقیه به شکر سفید ده درم بنوشند و 

گوید که اگر قی از فساد کیفیت طعام یا از کثرت کیت آن باشد پس در فسراد  طبر  ند غاا مزوره زرشم یا انار یا حصرم بخور
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کیفیت اصال  کیفیت و کمیت و تقویت معده نمایند و در کثرت کمیت اصال  کمیت و میل به اغایه   سریع االنحدار کنند و 

ست که مردمان فربه را حرادث شرود و او آن   او می نویسد که نوعی از قی غریب ا ایضاً جمیع آن در باب سوءالهضم ماکور شد

است که کثرت شراب کنند و شکم پر نمایند و آن مزاحمت به حجاب معرض و حجاب ریه رساند و بدان سبب نفس تنگ گردد 

و چون امتال شود ضیق نفس بسیار گردد و طبیعت اراده   راحت کند و ریه فسحت جوید پسر هردو دفع کنند چیز  را که در 

م معده است به طریق دفع اذیت پس انسان بعض طعام قی کند و بعض باقی مانده بدن بردان اغتراا نمایرد و عالجرش     معده ف

تقلیل غااست و استعمال ریاضت و کدو میل تغایه   اشیا  محففه مثل مبرکه کهنه نان خشم و طبا همه متخرا از صردور   

هر واحد یم درم  لیله سیاه واه زیره   کرمانی و کرویا و انیسون و هتیهوناشف و استفراغ رطوبات دائم از معده به این حب نانخ

برگ ترنج بسرشند و هر حب از آن  بآبنمم نفطی نیمدرم مصطکی سه درم صبر سقوط مثل جمیع ادویه همه ادویه را سائیده 

صرل طبیعرت کنرد از    به وزن دو دانگ فضه و تا نیمدرم بسازند و یم حب عقب طعام بخورند که آن هر روز یرم مجلرس حا  

 .رطوبات لزجه و تقویت معده نماید عنف و ضعف نیارد این حب معروف و به حسب ذهب از تألیف فیطرست

 عالج قی و تهو  و غثیان از بحران

و قی بحرانی و گاهی محمود در کیفیت و کمیت آن  گاهی ماموم در آن هر دو می باشد اما قی محمود آن است که خرروج او  

د و از نوعی باشد که از آن تنقیه   بدن سزاوار بود و اما ماموم در کمیت آن است کره مفررط باشرد و در کیفیرت     اسراف ننمای

چون سوداو  یا ز بخار  یا کراثی بود زیرا که این الوان بر شدت احتراق و فساد اخالط داللت می کنند بالجمله قی بحرانی را 

د قطع نکنند بلکه با سکنجبین و غیره اعانت طبیعت بر قی نمایند تا بدن پراک  تا که قوت بر جا  بود و مریض بدان راحت یاب

گردد مگر آنکه افراط نماید و ضعف آرد پس در آن وقت نگاه کنند که کدام خلط بیرون می آید و حسب آن ماده عالج کننرد و  

 .قی ستوده اندبهر تسکین در تپ شربت نیلوفر و گالب و در غیر آن شربت انار و پودینه دادن بعد 

 عالج قی و تهو  و غثیان از دیدان

یا در دو حیوان دیگر بر معده قتل و اخراج آن نمایند و آنچه در بحث دیدان مسطور گردد استعمال کنند و این دوا جهت قری و  

سیاه نمم نار غثیان و تهو  و کرم شکم و به هم رسانیدن اشتها عوامل دهند مجرب نوشته اند و اما لیسفر عطف هند  فلفل 

م سرعد ابهرل گشرنیز خشرم هیرل      قیصر هریم نیمدرم دار فلفل زیره   سیاه صعتر شیطرج سماق دارچینی هر واحد یم در

ن از هر واحد یم نیم درم انار دانه   ترش نه درم و نیم نبات چهارده درم کوفته بیخته تا دو درم تنهرا یرا برا چیرز      سکنجبی

ه او عارض شود اگر سبب آن زیادتی نوشیدن شیر باشد شیر کمتر دهند و تقویت معده نمایند مناسب بدهند تعلیم قی شدید که ب
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 و اگر به سبب اجتما  بلغم و یا انصباب صفرا در معده بود عالمت هر واحد خروج هریم در قی باشد و عرالج آن مراکور شرد   

سریب شریرین    برآب گ قرنفل مثل غبار بسایند و تنها یا در بلغمی نیم دان ایضاًنمایند و  سبم تر از آن باید کرد و تضمید معده

است و عود صندل به گالب سوده همین اثر دارد و  دهندسیب و یا به دادن به غایت سو بآببدهند و پوست بیرون پسته سائیده 

و به سرشته بر  سیب بآبکاا پودینه دشتی با شربت نعنا  خورانیدن و ضماد گل سرخ و فوفل و عود هند  و هلیله و امثال آن 

گالب شربت نیلوفر دهند و اگرر طفیرل    الثعلب عنببعرق  معده نمایند و اگر طفل را در اثنا  قی تپ عارض شده باشد خاکشی

برابر کوفته بیخته با عسل سرشته قدر  بر پستان مرضعه طال کنند و اگر طفرل کرالن    السوس اصلتحصیلی  االس حبدهان 

نند جهت قی اطفال و تپ آنها مجرب است  در صفراو  حموضات مقویه مثل رب به ترش و رب باشد یم ماشه یا زیاده بلیسا

است و فادزهر حیوانی نیمدانگ گرل ارمنری دو    ندمدغوره و ریباس و شربت زرشم و مانند آن بدهند و شربت انارین منفع سو

غایت مفید است و زرشم سماق پودینه نمم طعام  دانگ در آب سیب یا به یا امرود یابد و نخ بی مسکه و یا به شربت نعنا  به

کره و  دادن نرافع و خورانیردن جروارش فوا    و کالم طباشیر و دانه   هیل در شیر مرضعه حل کرده لیسانیدن و فادزهر معدنی

یر شربت فوا که و سکنجبین نیز سود دارد و هنگامی که حموضات به اطفال شیر خوار بخورانند باید که معرده   ایشران از شر   

خالی باشد و بعد از آن نیز تا یم ساعت و زیاده از آن او را شیر ندهند و اگر به سبب سقوط لهات باشد به عالجرش پردازنرد و   

صاحب تکمله   هند  می نویسد که اگر بچه   شیرخواره را به سبب افتادن کالم قی پدید آید و آنچه بخورد بیندازد و رنگ 

طرشاخه را که اکثر بر سر چاه می روید سائیده شیره   کشند و دو سه ماشه آن شریره را برا    زرد و بدن الغر شود گاه دوب به

دانه   االیچی خرد و ناگکیسر که چون سرمه سائیده باشند ممزوج ساخته ناس دهند قبل از طلو  آفتاب کام فرو شده باال رود 

 .و بچه روز به روز قوت گیرد

 قی الدم

آن یا از معده بود و یا از مر  و بدانند که خروج خون از دهن گاه به قی بود و گاه به نفث و گاه به یعنی بر آمدن خون به قی و 

نقل و به قی وقتی باشد که خروج او از اعضا  غاا بود اوالً یا بعد انفصال او از اعضا  دیگر چنانچه عند سلیمان دم از دماغ در 

نفث وقتی باشد که از اعضا  تنفس خارج شود و به می شود و خروج خون باز قی خارج حال خواب بسو  معده می باشد بعده 

نقل هنگامی که خروج او از اعضا  دهن و حلق باشد بالجمله سبب قی الدم کشاون دهن رگ یا شکافتن و گسستن اوسرت و  

اعضا  ماکور و یارعاف کره   اکثر این عقب قی بسیار و اسهال به مسهل حاد افتد و یا انفجار درم غیر پخته و قرحه و تاکل در

سیالن کند بسو  معده به نحو  که شعور بدان نکند و یا انصباب خون از کید یا طحال یا کلیه یا مراق بسو  معده و خصوصاً 

خون که استفراغ او واجب بود محتبس گردد و یا عروض قطع عضو که غاا  او فاضل ماند و یا عروض ترک ریاضت معتراد و  
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آب و تعلق او به معده یا مر  و یا عروض بواسیر در معده و سبب شکافتن عروق یا از خارج بود یا از داخل آنچه یا شرب زلو در 

از خارج بود عروض جراحت است یا ضربه و سقط یا آواز قو  یا جهیدن از جائی یا برداشتن بار گردن یا تنراول شری هرا و یرا     

اجتما  او در رگ ها زیاده از وسعت آنها یا صفراو  حاد بود یا خلط شرود   چسبیدن زلو و آنچه از داخل بود کثرت خون است و

که برین اعضا گارد و قرحه کند و سبب گشادن دهن رگ درین اعضا حرکت قوت دافعه است و سببش یا حدت صرفرا برود و   

ها را نرم و سست کند که یا رطوبت مرخیه باشد که سر رگاختالط آن با خون و یا ضعف قوت ماسکه رگ ها و سبب ضعف ماس

و از اذنی قوت بگشاید و یا کثرت خون و امتال  اخالط در رگ ها که احتمال آن نکند و بیشتر قی الدم از صحت قروت باشرد   

پس خون را دفع کند به طرفی که فی الحال دفع آن بسو  آن طرف اوفق بود و لهاا بیشتر در قی کردن دو رطل خون مرثالً  

ین وقتی باشد که فضول طحال یا کبد بسو  معده بریزد پس قی کند و گاهی خون مجتمرع در معرده   راحت و منفعت شود و ا

منجمد شود خواه منصب از عضو دیگر یا حاصل در آن از انفجار رگ آن باشد پس هرگاه این خون منجمد به قی خرارج شرود   

شد اگر انجماد شدیدتر از آن بود و به قول محمد زکریرا  مشابه علقه باشد اگر انجماد در آن به اعتدال بود و یا سخت تر از آن با

ید پس منقطع گردد از جرم معده لی یا باسورمی بود که در معده بردگاهی انسان قطعه   لحم قی کند و سببش لحم زاید ثولو

شما بر داللرت او   به سبب خلط حاد یا عفن متاکل طبیعت بسو  فوق آنرا دفع نماید و هر قی الدم که با تپ باشد آن رو  بود

بر کمال غلیان و فرط حرارت و سلب کردن از بدن غاا و ماده   قوت او به سبب کثرت تحلیل و قلت اغتداد گاهی در حمیات 

و مو  دال بر قوت طبیعت و دفع ماده   مرض بود و اگر با آن تپ نباشد پس اکثر رو  نبود اما اگر قی الردم از قردر واجرب    

درین مرض آن است که اوالً دریافت نمایند که خون از کدام عضو می آیرد و   طریق تشخیصکت باشد خارج شود منار به هال

بعد از آن اسباب او معلوم کنند و این چنان باشد که از مریض حال آفت و تغییر حال عضو  از اعضا بپرسند اگر مریض خلل در 

ت که خون رعافی است و از دماغ می آید و اگر آفت در مر  یا دماغ بگوید و گاهی خون از دهن به از متخرین برآید باید دانس

معده یا جگر یا طحال بیان کند خون از همان عضو آید پس اگر خون سرخ بدبو و از جگر باشد و این نرو  در اسرهال و مرو     

حال باشد و اگر انردک  کبد  اکثر افتد و آن در اکثر مهلم است و اگر خون سیاه عکر برآید و غلیظ و مزه   او ترش بود از ط

اندک برآید و غیر شدید السودا باشد از مر  بود و اگر دفعه   مقدار کثیر برآید و رنگ او مائل تر به سواد باشد از معرده برود و   

داللت بر انفجار عروق بسیار نماید و ممکن است که این از مر  باشد که بسو  معده سیالن نموده در آن جمع شرده باشرد و   

احساس به سیالن او در داخل مر  داللت کند و کاا وجع بین الکتفین شاهد آن است بعرده اگرر مرریض وجرع در      درین وقت

عضو  از اعضا  ماکور بگوید و در آن عضو از سابق بیمار  بوده باشد و در ابتدا خون اندک انردک آیرد و بعرد از آن کثررت     

ه در آن عضو تاکل و قرحه است و اگرر در عضرو  از اعضرا  مراکور     پایرد و گاهی باریم و قشور آمیخته برآید باید دانست ک
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صرف حرارت و سوزش بیان نماید و خون که به قی بر آید سخت گرم بود و عالمات حرارت ظاهر باشد و تقدم اسباب تسخین 

رت خرون و  گواهی دهد بدانند که در آن عضو سر رگ ها به سبب حدت و حرارت خون گشاده است و اگر در آن عالمرات کثر  

اهتال  اخالط دیگر ظاهر گردد و خون بسیار برآید و مریض عقب ثقل خفت دریابد و خون صحیح غیرر حراد اکرال یرا عفرن      

قروحی برآید و انقطا  استفراغات معتاد اتفاق افتاده باشد بدانند که سر رگ ها به سبب کثررت خرون و بسریار  اخرالط در آن     

باشد و نه بسیار برآید و مریض پیش از آن تدبیر مرطرب و اغایره   مرطرب بسریار     گشاده شده است و اگر خون سخت گرم ن

استعمال کرده باشد باید دانست که سر رگ ها به سبب رطوبت و نرمی گشاده است و اگر خون رقیق صدید  برآید و با غرم و  

خون گاه گاه برآید و از آن مریض انتفا   کرب بود و پیش از آن مریض آبی که در آن زلو بود خورده باشد به سبب زلو باشد  اگر

یابد و رنگ مریض زرد باشد از بواسیر معده بود و بر سبب باد  به خروج خون دفعه عقب سبب موذ  اسرتدالل تروان کررد و    

و  نمایند الدم نفثهرگاه سقطه یا ضربه بر سینه رسد و قی الدم پدید آید بر شکافتن عروق مر  گواهی دهد عالج تدبیرش مثل 

اول فصد باسلیق مناسب است اگر آثار غلبه   خون ظاهر بود خون بسیار یم بار برآرند و ایضاً در امتال فصرد بعرد فصرد نیرز     

ضرور است زیرا که درین حالت هم تقلیل مطلوب است و هم اماله و در فصد از برآمدن خون اگر مریض راحت یابد بند نکنند و 

  خون نباشد خون اندک اندک به دفعات بیرون آرند که درینصورت صرف اماله مقصودست امرا  کثیر المقدار برآرند و اگر غلبه 

یتین در مرردان و  ازین ران تا پاشنه محکم و بسرتن خصر  رعایت قوت در هرحال ضرورست و بستن اطراف از بغل تا به زرا  و 

و وضع محاجم با شرط بر ساق نافع است بعرده نظرر   ثدیین در زنان جهت اماله قو  االثر است و ایضاً بهر اماله استعمال حقنه 

کنند اگر آفت در معده باشد دوا یکبارگی بخورند دوا بسیار باریم نسازند و اگر در مر  بوده اندک اندک بنوشند بلکه قردر  از  

قرص کحل و یا کهربا  آن در دهان بگیرند و به تدریج فرو برند و پشت بر تکیه نهاده باشد و ایضاً اگر خون از مر  و معده آید

هریم نه ماشه در عرق کیوره و  االس حبسه ماشه در شربت انجبار یم توله سرشته با شیره   خرفه و خشخاش و بارتنگ  

دو توله تخم شربتی و بارتنگ هریم پنج ماشه بدهند و اگر خرون از   االس حبگالب و عرق بارتنگ هریم هفت توله شربت 

مسرتفرغ سرازند بره مراعرات و قروانین       بفصد جه   همان عضو کوشند و ماده را به جانب مخالفسر یا جگر یا طحال آید جال

ماکوره و تا امتال قو  نباشد زنهار خون بسیار نباید گرفت بلکه اندک اندک به چند کرت برآرند تا مقصود بی ضرر حاصل گردد 

ابتدا نفع کثیر ندارد و بعد از فصد حسب مراعات مرزاج   و به شرط عدم مافع به هیچ وجه در فصد درنگ نباید کرد چه فصد بعد

به اصال  حال و تقویت عضو مادف پردازند بدانچه در محل هریم مضبوط است و در فی الدم کبد و طحرالی قررص راونرد و    

کاسرنی   بآبقرص خشخاش با قابضات ماکوره بدهند و ادویه   مقو  جگر و سپرز چون صندل و گل سرخ و سم و آرد جو 

بر جگر ضماد کنند و بسیار باشد که هرگاه بر جگر یا طحال محجمه بال شرط یا با شرط نهاده بمکند قی الدم که ازیرن اعضرا   
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باشد و امتال قو  نبود فی الحال بازدارد و هرگاه قی الدم به سبب تشقق عروق مر  از وقو  ضربه یا سقط برر سرینه عرارض    

مورد سرشته بر موضرع ضرربه طرال     بآباش و مغاث و اقاقیا و گل ارمنی و صبر و مر شود تدبیر آن بعد از فصد این است که م

نمایند و قرص کهربا یم مثقال با شیره   تخم خرفه   بریان بدهند و باشد که بدون فصد همین تدبیر کفایت کند و هرگراه  

ت اگر حاجرت آیرد تروان کررد و هرگراه      ف اسه باشد فلونیا دهند و فصد نیز مجفگشادن رگ ها از استرخا به سبب رطوبت بود

یبوست رگ سبب بود در ترطیب کوشند شربا و طال و تا اماله بدون اخراج میسر آید به استفراغ نپردازند مگر در یبوست ماد  و 

بسیار باشد که در قی الدم خون در معده منجمد شود مانند شیر و عالج آن علیحده مسطور گردد و اگر سبب قی الردم قررو  و   

عربی نشاسته گرل   ذکر ادویه   مفید قی الدم صمغکنند  الدم نفثبثور معده بود اول ماءالعسل یا ماءالسکر دهند بعد آن عالج 

ارمنی گلنار کهربا هر واحد یم ماشه سوده همراه شیره   پوست بیخ انجبار چهار ماشه شیره   تخم خرفه پرنج ماشره لعراب    

شربت نیلوفر دو توله بارتنگ پنج ماشه بدهند دیگر قرص کحل به قدر سره ماشره در    شش توله گاوزبانبهدانه سه ماشه عرق 

هریم نه ماشه در عرق کیوره و گالب  االس حبشربت انجبار یم ثوله سرشته با شیره   تخم خرفه و خشخاش و بارتنگ و 

اشه پاشیده و بنوشند ایضاً بعرد فصرد   دو توله داخل کرده تخم شربتی یا بارتنگ پنج م االس حبو عرق بارتنگ برآورده شربت 

سائیده بر معده ضرماد کرردن و کراا     بآبباسلیق برگ انار بیخ انجبار در آب سائیده نوشیدن و مازو و برگ مغیالن و برگ کنار 

ضماد صندل سفید گل ارمنی در گالب خواه آب سوده بر معده و سینه نافع دیگر دوا  مجرب بوعلی سینا کره در آن افیرون و   

زرالبیخ است و در قول او خواهد آمد مساو  سفوف ساخته نیم مثقال در رب سیب یا بهی و آب بارتنگ دادن از مجربات است ب

و اگر گل مختوم سیر نشود عوض او گل ارمنی داخل کنند ایضاً برا  قی الدم به افراط و ضعف قرص کهربا چهار ماشه سروده  

شیره   خشخاش هریم چهار ماشره و بارتنرگ چهرار     السوس اصلالیش شیره   به شربت نیلوفر یم توله سرشته بخورند با

پخته و شیره   بیخ انجبار چهار ماشه شیره   عناب پرنج دانره شریره   تخرم      بآبماشه دانه   هیل سه ماشه هر دو سوده 

اهند قرص طباشیر خرفه شیره   خارخسم هریم شش ماشه زهر مهره سوده یم ماشه شربت بزور  دو توله دهند و اگر خو

در قری الردم برا     دیگرر چهار ماشه عوض قرص کهربا کنند و آب برگ بستان افروز و آب برگ بارتنگ هریم پنج توله افزایند 

حمی خفیف کندر دم االخوین کهربا گلنار هریم سه ماشه ساذج گل ارمنی شب یمانی هریم یم نیم ماشه افیرون دارچینری   

چهرار ماشره شریره       السوس اصلاشه تناول نمایند باالیش لعاب بهدانه سه ماشه شیره   هریم دو ماشه کوفته بیخته سه م

که این ترکیب سفوف برا  قی الدم مخصروص   بدانندتخم خرفه شش ماشه شربت و یا قوذا دو توله بارتنگ پاشیده بنوشند و 

ابت و چون بعض ادویه   آن حار اند لعاب است چه متضمن است بر حبس دم نزوالت و تقویت معده و تنقیه   آن از خون با ذ

سنگ جراحت سائیده نیم توله همرراه حریرره      دیگر بهدانه و شیره   خرفه و غیره برا  تسکین حرارت همراه آن می دهند
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نشاسته و روغن بادام و نبات سفید مکرر بخورانند جهت قی الدم مجرب است دیگر صمغ عربی که با گلنار مسراو  سرائیده در   

صندل سفید مساو  کوفتره بیختره سره درم در     السوس اصلآمیخته خورانث دیگر سعد کوفی لسان الوصا فیر االس حببت شر

شهد آمیخته لیسیدن مفید قی الدم گفته اند دیگر به قول اهل هند آب برگ بانسه با شهد آمیخته خوردن و کاا طبخ برگ آن با 

آب سائیده آشامیدن و در قی الدم مجرب است و آب بررگ بارتنرگ و آب    عسل نوشیدن و همچنین گوبهی به قدر یم دام در

دو توله خوردن و از ریوند خطرائی و   االس حببرگ خرفه و آب برگ انگور نیز مفیدست دیگر قرص ریوند سه ماشه در شربت 

مکوه سرد و روغن بابونره   بآبو عدس مسلم و گل ارمنی و اقاقیا  االس حبمغاث هند  و بغداو  و صبر زرد چوب و داربله و 

ضماد کردن در قی الدم ضربی و سقطی از هر جا که باشد نافع است دیگر گویند که در اقسام قری الردم کره برا بررودت باشرد       

وجرود  کره    قنطوریون در آب پخته بدهند یا پنیر مایه   خرگوش با آب بادروج و آب زوفا و حاشا دهند و بدانند که افیون برا 

عروق است شدید المنفعت است در منع کل سیالن خون است و این به سبب تجمید او مرخون را و منع  هو افواشدید االنسداد 

حرکت است و مویز با تخم خوردن به سبب تسدید افواه عروق معده بنابر عفونت نافع است و سوید  نوشته که چون عقیرق را  

دارد و  احب قات الدم از معده تعلیق کنند بالخاصیت خون را بازکه رنگ او همچون ماءاللحم باشد و خالص الحمرت نبود بر ص

لوسیما خبوس که  مجرب صحیح من است و کاابساط الراعی خشم سائیده دو درم در بیضه   نیمبرشت آمیخته خوردن و کاا

جرورد غیرر   ال آن خوخ الماء است عصاره   او نوشیدن و کاا پوست خشخاش نیمدرم خوردن و کاا شرب دم االخروین و کراا  

منسول یم درم در بیضه   نیمبرشت خوردن و کاا شرب عصاره   شجره   ابی مالم و کاا خسه   تمرهند  خوردن هر 

واحد مجرب من است و از حکما  دیگر مثل ویسقوریدوس و بدیغورس و غیره نقل کرده که خطمی و کهربا و لحیه التریس و  

در خم و برو  یم شبانه روز در شراب تر کرده خشم نمروده و عصراره      چهارنعنع و سراج القطرب و عصاره    عصاره  

خرقه تنها و به سویق و سویق شعیر به عصاره   نعنع و عصاره   برگ و شاخ نرم و خیوط انگور و شاذنج و عصراره   بررگ   

ا  و خرو حشیشه   لسان االهرل  شجره البق و مرجان شرباً و تعلیقاً و رب انجبار چهار درم و پوست بیخ انجبار یم مثقال و نق

و مغره یم درم در زرد  بیضه   نیمبرشت و برگ یا عصاره   اذناب الخیل و ضماد پوست انار ترش سوخته در عسل آمیخته 

ا  او و براسفل بطن و اعالی صدر و تعلیق زمرد و کاا بهمن در خرقه   صوف سرخ بسته و خشخاش و سندروس و زرد رود اقم

و شراب قابض خروردن و شررب بررگ     بآببه شیر بز تازه و خوالن و خون میش به قدر  شب آمیخته  و گلنار و بیخ باد آورد 

طرفا و امتصاص سفرجل خام یا اکل او مشو  و حب زرشم مثل او گل ارمنی آمیخته و به سد دو درم و آب قالنس و غدبه و 

  سوخته و گشنیز خشم بریان و بزرالبنج سفید برا تخرم   عصاره   جوزالسر و سبز به شراب قابض دوو  محرق و کاغا مصر

خشخاش سفید هر واحد دو اثولوس به ماءالقراطن و بیاض بیضه   مخلوط به سویق واکل کندر هر واحد قاطع قی الدم است و 
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ه شرراب  از راز  نقل کرده که شخصی خون قی کرد عالج به ادویه بسیار کرده شده صحت نشد تا آنکه سه شعیره مومیائی بر 

بوعلی سینا می نویسد که اگر قرو  احساس کنند عالجش نماینرد و اگرر رعراف غرائر      حااقاقوال قابض دادند و صحت یافت 

محسوس شود منع سبب او کنند و اگر امتال معلوم شود فصد نمایند چه بسیار باشد که بعد استفراغ و رطل خون بسرو  فصرد   

راف را محکم بندند و خصوصاً در آنچه سببش خوردن دوا  حاد باشد و گراهی در  ضیق احتیاج می افتد و چون شدت نماید اط

کائن به سبب دو اشراب ممزوج به شیر غالب اندک اندک می نوشانند و بعد آن سکنجبین بر برف سرد کرده می آشامند و اما از 

بزروروگل مختوم گلنرار افیرون برزرالبنج     ادویه   محجربه در منع قی الدم این مرکب مجرب در منع قی الدم شدید است اقاقیا

صمغ عربی در عصاره   بارتنگ یا عصاره   عصی الراعی سرشته به سرکه که در آن آب بسیار آمیخته باشرد بخوراننرد و یرا    

بسو  معده بسیار بود و شربت آن از نیم مثقال تا یم درم است و نوشیدن ربوب قابضه درین نفع می  اگر ؟بارتنگ بدهند  بآب

کند و از آنجمله ربوب جوزست و مرکبات در قرابادین ماکور است و از عالج مسهل این است که بگیرند مازو و گلنار هر واحرد  

باسلیق  بفصد گفته باید که عالج کنند اول مسیحی یم جزو و دو مثقال از آن به یم قیراط افیون همراه آب به رتنگ بخورند

بارتنگ یا آب عصی  بآب الدم نفثر بعد از آن قرص کهربا یا بعض اقراص ماکور در باب و اخراج خون اندک اندک به مرات کثی

الراعی به گل مختوم و گل ارمنی بخورند و یا این دوا بدهند صمغ عربی پانزده درم کهربا  بسد و طباشیر و گشنیز خشم و گل 

اقاقیرا    مغسرول حد ده درم شاخ گوزن سوخته   سرخ و سماق و تخم خرفه و گلنار و عصاره   لحیه التیس و نشاسته هر وا

خرفه دهند و یا  بآبگل ارمنی گل مختوم هر واحد هفت درم شب یمانی سه درم افیون یم درم کوفته بیخته سه درم  مغسول

این دوا بخورند مازو گلنار هر واحد یم جزو گل سرخ سه جزو صمغ و کهربا و گل ارمنی هر واحد دو جزو شربت سره درم بره   

یم قیراط افیون همراه آب بارتنگ یا آب خرفه و تضمید معده و کبد به صندل و فوفل و آب به و سیب و آب کاسنی و گرالب  

و  اسمعیل حصرم یا آب سماق سازند بآبو کافور و آب عصی الراعی و آب غوره و آب بارتنگ کنند و غاا عدس مقشر مطبوخ 

و فصل سال مساعد بود و مانعی نباشد اول فصد کنند بهر آنکه هر سه نو  را  یوسف گویند که هرگاه به قی خون برآید و قوت

که از مر  یا معده یا کبد باشد نافع تر از فصد هیچ نیست لیکن خون مقدار اندک به چند کرت بیرون آرند و اگر سبب قی الدم 

د و اگر قی سخت مفرط بود اطراف به بندند و کثرت خون بود خون بسیار برآرند و گاه باشد که بقدر دو رطل خون بیرون توانکر

قرص گلنار بدهند و نسخه   آن همان است که در قول مسیحی گاشت در آب باران یا آب بارتنگ قرص سازند و اگر سببش 

شکافتن رگ بود همین تدبیر کافی است و اگر سببش قرحه بود این قرص کهربا دهند کندر دم االخوین گلنار هریم سره درم  

ا پنج درم شادنج مغول گل مختوم هریم ده درم شب یمانی دو درم و نیم افیون دارچینی هریرم دو درم ازیرن جملره ده    کهرب

قرص سازند شربتی یم قرص در آب بارتنگ و آب عصی الراعی و آب باد روج و آب برگ و ساق خرفه و ایرن قررص کحرل    
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وین هریم سه درم گلنار و ماز و هریم دو درم شاخ گوزن سروخته  انفتا  و انشقاق عروق را نافع است سرمه و شادنه دوم االخ

بارتنرگ   برآب و شسته و اقاقیا هر واحد یم درم الن و زعفران هر واحد نیم درم پر سیاوشان یم نیم درم همه را کوفته بیخته 

بارتنگ  بآبو طباشیر سرشته به وزن دو درم قرص سازند شربتی یم قرص در یکی از آبها  ماکور و گل ارمنی و گل مختوم 

غوره و تضمید معده با ضمده   بارد و قابض نمایند  بآبسماق یا  بآبو آب باران و رب جوز و مانند آن نافع است و غاا فشیل 

و اگر انفتا  عروق از سستی و نرمی رگ ها بود به سبب رطوبت مزاج و تدبیر مرطوب فلونیا  فارسی و نجرینیاد و حمرثا بایرد  

گوید که عالجش فصد باسلیق است و استعمال ربوب قابضه   جلسه   دم مثل رب سماق و رب سرفرجل برا    عیدسداد فقط 

شیره   تخم خرفه و شرب آب بارتنگ یا عصی الراعی به طباشیر و گل ارمنی مع رب سفرجل پس اگر خرروج خرون منقطرع    

باران و اگر خروج او اسرراف   بآبیب یا قرص طباشیر س بآبنشود ادویه   مغریه   ملحمه استعمال نمایند مانند قرص کهربا 

بارتنگ یا شیره   تخم خرفه بخورانند و معده را به عصاره   لحیه التیس و اقاقیا و گل  بآبنماید مریض را یم قیراط افیون 

خرفره نخورنرد و اگرر     ارمنی و افیون و آب مورد ضماد نمایند و غاا مزوره   سماق یا آب انار کنند و به قول بارد مثل کاهو و

سماق یا آب انار دانه نمایند و از کثرت حرکت و امتال  طعام و از استعمال  بآبقوت ضعیف شود استعمال چوزه   مرغ متخا 

اغایه   حاره ضد کنسرو کسی را که قی الدم به نوائب و او را عارض شود هنگام اجتما  خون در بدن و کثرت او باید که قطع 

نکه اسراف کند و مقدار او کثرت پایرد و قوت ضعیف گردد و اگر بدون این علت که قطع واجب کند به قطع آن آن نکنند مگر آ

است محمدبن الیاس نوشته که گاهی به سبب انفجار رگ  الدم نفثپردازند به غایت ضرر رساند و بالجمله عالج قی الدم عالج 

ه اگر قوت قو  باشد فصد باسلیق نمایند و هر صبح صرمغ عربری گرل    یا انصدا  یا انقطا  او می باشد و عالجش این است ک

ارمنی بارتنگ اسپغول هر واحد یم مثقال همه را بریان نموده و صمغ و گل ارمنی سوده با تخم ها آمیخته به رب آس بسرشند 

ب بهی سه اوقیه و کندر و و بخورند و یا قرص کهربا و قرص طباشیر قابض هر واحد یم درم به رب بهی ده درم بخورند و یا آ

صمغ عربی و گل ارمنی و گلنار و سماق و دم االخوین هر واحد یم درم سائیده در آن حل کررده بنوشرند و یرا شراه بلروط و      

به بخورند و یا آب به و یا آب بارتنگ و گالب به واحد ده درم و قرص گلنار یم مثقال دهند و  بآبخرنوب هر واحد سه مثقال 

م و گالب هریم ده درم و گل ارمنی بریان و صمغ عربی بریان و بارتنگ بریان هر واحد یم مثقال بدهند و یرا  یا آب لیف گر

مسطور شد لیکن سنبل الطیب و مررا   الدم نفثاین قرص بخورند و نسخه   آن همان قرص است که در قول صاحب کامل در 

نگاشته و گفته که یم مثقال با شیره   تخرم خرفره سره اوقیره     از آن طر  ساخته و او از آن ادویه   اخیر هر واحد یم درم 

بخورند و بر معده این ضماد نمایند و نسخه   آن نیز در قول ماکور گاشت مگر صندل صرخ عوض گل سررخ نوشرته و وزن   

یا مرزوره  همه مساو  گرفته آب لیف انگور و آب آس افزوده و غاا مزوره   سماق به مغز بادام و جوجه   مرغ به کشمش و 
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  حماض یا زرشم به شیره   بادام و کشمش دهند و مریض را به سکوت و قلت کالم و سکون امر کنند و اگر قی الدم بره  

سبب سقطه یا ضربه   سینه باشد هر صبح که با یم مثقال و گل قبرسی و عصاره   لحیه التیس و نشاسته و صمغ عربی و 

خرفه   بریان بدهند و ضماد که در آن ماش و مغاث است و ماکور شد به اضافه    کتیرا و هر واحد نیم درم با شیره   تخم

 خجنرد  مسطور شرد   الدم نفثصندلین بر موضع ضربه و سقطه استعمال نمایند و اگر باقی الدم سرفه شدید باشد عالجش در 

ق السیر کشایند و خرون در مررات کثیرر    گوید که اگر خون مندفع از کبد باشد فصد باسلیق ایمن و اگر از طحال بود فصد باسلی

مقدار به سر بگیرند و تا طبیعت به مقدار غلبه   امتال دفع نکند قطع نکنند بعد آن آب به انردک فشرار کنردر و گرل ارمنری و      

ه پوست بیخ انجبار و صمغ عربی و گلنار دوم االخوین تجر  نمایند و خرنوب و بلوط و سماق بخورند و خون که از نفس معده ب

برف مجرب  بآبنمایند و در آن سرکه   ممزوج  الدم نفثسبب انفجار رگ یا انقطا  او آید تا کل قرحه باشد عالجش به عالج 

است و این دو اقاطع قی الدم است گلنار گل ارمنی صمغ عربی طبا شیر دم االخوین مازو اقاقیا هر واحد یم درم افیون نیمدرم 

برف بخورند و اغایه   سماقیه در  بآببارتنگ و سرکه   ممزوج  بآبآس سرشته سه درم غصی الراعی و  بآبکندر یم درم 

مانیه و زرشکیه سازند و در آن بارتنگ داخل کنند و بر معده بحضض و صندل و آب آس و آب بارتنگ ضماد نماینرد و ربروب   

عصاره   خرفه یا شریره   تخرم خرفره     برف و گل ارمنی و صمغ عربی و کندر و شادنج بنوشند و قرص کهربا به بآبقابضه 

نوشته که خروج خون به قاف و تهو  از معده و مر  یا از عروق بود که قاف کننرد بسرو     الدم نفثدر باب  طبر  نافع است

افد و این قاف مود  به سل نمی گردد و خواه رگ ملتحم شود یا نه بلکه مود  بره    یا بسو  معده یا رگی در مر  بشگمر

گر می شود چون افراط می کند و عالج این همه که در قطع آن به یم روز بالغ النفع است این است که بگیرند خیار امراض دی

ه التیس در آن داخل کرده بجوشانند تا تتلخ و اگر شیرین باشد زیاده بگیرند و قطع کنند و یم کف برگ بارتنگ و یم کف لحی

مراکور شرد و کراا قرول      الدم نفثآب بگیرند و بر آن این سفوف اندازه باقی در همه مهرا گردد و صاف کرده چهار اوقیه ازین 

نویسد که اگر چون به سبب گشادن رگی در معده و مر  یا شکار آن  می صاحب خالصهصاحب کامل همان جا مسطور گشت 

شبت و پودینره جوشرانیده    ی که در آنبآببه قی بیرون آید عالجش فصد صافن یا با سلیق است و اگر خوف انجماد خون باشد 

باشند قی فرموده بعد از آن به محلالت همچون طبیخ حلبه و به سفائج از جمود خون ایمن شوند و چون مردت طرول کشرد و    

قو  را ضعیف گرداند از استعمال قوابض مثل اقاقیا و صمغ عربی و دم االخوین و گل ارمنی و سماق و گشرنیز چراره نباشرد و    

در مجربات خود نوشته قی الدم کره از   علی گیالنیشیره   خرفه و آب نعنا  و کاا مومیائی مجرب است استه   تمرهند  با 

معده و مر  و کبد بود اکثر آن به سبب خوردن داروها  گرم مثل جوزبوا و به سباسه و فلفل و یا خوردن غرااها  گررم مثرل    

ال بزرقطونا را پخته و سرد کرده با شیره   تخم خیارین دو مثقال سیر و خردل و امثال آن باشد و ما درین باب در اوائل دو مثق
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و شربت انار شیرین یا میخوش دو مثقال ممزو ساخته می دهیم و اگر احتیاج می شود اندکی کافور می دهیم و گاهی شیره   

افع می آید و غاا آب هندوانه با بادام نیز اضافه می کنیم و گاهی تخم خرپزه نیز با تخم خیارین ممزوج می نمائیم و به غایت ن

اندک نبات و اگر کافی نباشد فالوده با شیره   بادام می دهیم و روغن نیز به معده و جگر می توان مالیدن و ایضاً او گفته کره  

قرص کحل و یاقوتی و یاقوتی بارد تلیف ماورقی الدم نافع است و گاهی تبریاق فاروق و متروویطوس حاجرت افترد اگرر قرو      

 .عیف شده باشدض

 

 دم و لبند جمو

یعنی بسته شدن خون شیر در معده   امعا بدانند که گاهی خون از عضو دیگر مثل دماغ و مر  به معده ایزد و یرا از شرکافتن   

رگ در جوف معده جمع شود و به سبب سرد  و ضعف حرارت در آن منجمد گردد و کیفیت رویه   سمیه آنرا الحرق شرود و   

که شیر بنوشند و بواسطه   برد معده یا به استعمال اشیا  مجمده چون پنیرر مایره و ماننرد آن ببنردد عالمرت       ایضاً گاه باشد

انجماد این هر دو آن است که کرب و اضطراب و غشی و عرق سرد و سرد  دست و پا و سقوط نبض کرزاز و وجرع و تنگری    

تخم  عالجگاهی لرزه   قو  عارض شود و این رو  است  نفس و نفخ شکم و غثیان قو  و احتباس بول و براز حادث گردد و

شبت پودینه در آب جوشانیده صاف نموده سکنجبین و اندکی نمم داخل کرده گرماگرم بنوشند و مکرر قی کننرد و اگرر بهرر    

اً پنیر مایره  تلطیف خون منجمد ماءاالصول دهند پس قی کنند نیز مفید بود و بعد از آن بهر اذایت پنیر مایه   حیوانات خصوص

گرم یا آب باد رنجبویه یا برنجاسف آمیخته بخورند و اگر میسر نشود پنیر مایه    بآب  خرگوش به قدر نیم درم تا یم مثقال 

است و دماغ خرگوش با نمم اندرانی هم مفید بود پس هلین مبرارک   ندمدبزغاله به سرکه   ممزوج یا به شراب کهنه نیز سو

تخرم   السروس  اصرل نابر اخراج آن به قی این مطبوخ دهند تخم شبت تخم ترب تخم شلجم پوست سیاه با مزیقات دهند و یا ب

اسفاناخ رو  هریم نه ماشه نمم طعام یم توله تخم جوزالقی سه ماشه سوده سر دارو ساخته سکنجبین عسلی چهار تولره و  

دینار و روغن گل دهند بعد و مفتحرات و فرلقرات    بعد قی جهت اخراج مابقی حقنه   لینه و یا مغز فلوس با ترنجبین و شربت

قویه به عمل آرند و اغایه   ملطفه   مقطعه بخورند و از اغایه   مغلظه اجتناب نمایند و بره قرول صراحب کامرل سررگین      

پودینه دادن به غایت موثر است و کاا آب قیصوم یا شیخ افشرده با نمرم دادن و   بآبخروس یم درم به اندک عسل سرشته 

 برآب برا  خون محتبس و منجمد در معده و امعا حرف سفید یعنی حب الرشاد دو درم یا سه درم کوفتره   قول شیخ الرئیسبه 

مطبوخ حاشا بدهند و کالم پنیر مایه   خرگش و برا  جمود شیر در معده پنیر مایه   ماکور یا آب نعنع  بآبگرم بخورند یا 
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دو درم خردل سفید به نصف درم انفجه ارنب در آب گررم نرافع    شند و به قول خنبد رم نمم جریش بنومقدار دو اوقیه با دو د

و در یراقوت   نددمحاشا جمود شیر را مفید و آب گرم تنها به جر  کردن سرو  بآبزوفا یا  بآبجمود خون است و انفحه   ارنب 

ح و حلتیت برا سرکنجبین و مصرطکی و    احمر مسطور است که برا  جمودوم و لبن حقنه و اذابت به شرب سرکه   کهنه و ناف

سفائج نافع و قرطم مع پودینه سریع االثر است و عجب آن است که اکثر گرم و قرطم و حلبه و ب بآبماءالعسل ورزاوندد طویل 

ند ائب اند و به همین ادویه عالج جمود دم یا مده در مثانه و غیره کرده می شود و گویذادویه که به غابت جامد می کنند مجمد 

که شیر بز خونی را که در تجاویف بسته شود بگشاید و آب پودینه   سبز با شکر نوشیدن و کراا پنجردرم پودینره   خشرم     

خوردن شیر بسته در ساعت بکشاید و کاا خاکستر چوب انجیر قدر  در آب آمیخته بگاارند تا آب صاف شود پس آب در ظرفی 

اکور دیگر بیامیزند و صاف نمایند و چند بار یعنی پنج تا هفرت مرتبره همچنرین    دیگر به آهستگی بگیرند و بار دیگر خاکستر م

بت شیر نماید و شیره   قرطم باریم سوده آشامیدن شیر بسته را بگشاید و ذائب را منجمد سازد و اکنند و آن آب بنوشند که اذ

ی مجرب راز  است و سداب صرعتر در آب  مروق نعنا  و بادروج و ریحان مجرب بقراط است و مروق انگور با سکنجبین عنصل

جوشانیده بدهند که خون و شیر منجمد را بگاارد و به قول صاحب خالصه التجارب خاکستر چوب انجیر خصوصراً برا انفجره و    

سرگین خرگوش با عسل و تخم قرطم را درین براب منفرع عظریم     قول انطاکیمشرودیطوس و تریاق کبیر هم نافع است و به 

از اطبا منقول است که شرب مشم و عصاره   برگ آزاد درخت و قفرالیهود و شیر انجیر و اقحوان و تخم امرود و است و ایضاً 

لطیب دو درم و خاکستر چوب انگور به سرکه و نمم اندرانی و تعلیق یاقوت سرخ افار ل از رق و خاکستر سرطان نهر  و اظعق

واحد درین باب نافع است و بدانند که گاهی در معده   طفل شیر خرواره  بر معده و قی کردن به شراب وزیت انفاق مخلوط هر 

به سبب فساد شیر مرضعه یا به سبب رسیدن سرد  به معده یا به سبب استعمال مجحداث شیر مثرل انرافح و حموضرات کره     

که به سربب عفونرت   متصل شیر واقع شود شیر بسته گردد و به سبب احداث کیفیت همیه اعراض ماکوره ظهور نمایند و باشد 

آمیختره و کراا شریره   قررطم و کراا آب       بآبتپ نیز به هم رسد و عالج او همان است که ماکور شد و شرب سرکه تنها یا 

خاکستر چوب انجیر که مسطور شد درینجا بسیار ستوده اند و تا دیر شیر ندهند و اگر از قی و دیگر تردابیر فائرده نشرود تلیرین     

ه نمایند که از معده بیرون شود و بعد از آن تا مدتی از غاا بازدارند و اگر تا چند روز شیر بز یا گاو که طبیعت به مسهالت مناسب

تعلیف او از پودینه و شبت و قیصوم و سداب و برگ حماض نموده باشند بدهند بهتر باشد و اگر طفل از شیر مرضعه باز نتوانرد  

ات و جما  و طعام شب و همه آنچه مفسد و مغلظ خون و شیر باشد بازدارند و ماند مرصغه را غاا  لطیف مقطع دهند و از مغلظ

شیر اندک اندک به تفاریق دهند و شکم سیر هرگز نباید داد و گاه گاه بگریانید و شکم او پوسیده دارند و طفل و مرضعه را گاه 

می گردد خون نیز انجماد می یابد و اعرراض   گاه تریاق فاروق یا اربعه دهند و بدان که نوعی که شیر در معده   طفل منجمد
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 .مسطوره به این نیز می باشد و عالج این نیز مثل عالج آن است

 فواق

د و انبسراطی و  مدکه به فارسی کهم و به هند  هیچکی گویند حرکت اجزا  معده است به فوق مرکب از تشنج انقباضی و ت

یا به سبب مشارکت اما آنچه از اذیت باشرد آن پرنج نرو  اسرت یکری       آن یا به سبب اذیت فم معده باشد و یا به سبب یبس و

برودت فم معده چنانچه فواق که عارض می شود در لرزه و در هوا  بارد و از اخالط بارد و از تناول ادویه و اغایه   بارد و آب 

کثر ایرن نرو  اطفرال و مشرائخ و     برف مکثف معده و از مبرود دیگر مستحکم در مزاج فم معده که تقیض و تشنج آن نماید و ا

اصحاب امراض متطادله را و مسافر را در سردید شدید عارض می گردد دوم حرارت چنانچه در حمیات محرقه او تشنج در فرم  

معده و از تناول مسخنات عارض می شود سوم لا  مثل آنکه از خوردن اغایه و ادویره   حریفره   ماننرد نرزول و فالفرل و      

تناول اشیا  شدیدالحموضت یا انصباب اخالط صدید  عارض گردد و ازین قبیل است طعام فاسد مسرتحیل   شراب کهنه یا از

بسو  کیفیت الدغه و این صبیان را بیشتر افتد و کالم آنچه عارض شود از انصباب صفرا بسو  فم معده چنانچه واقرع مری   

را به قی و آنچه از صفرا  زنگار  و کراثی یا از سودا   شود هنگام حرکت صفرا در بحران بسو  فم معده برا  دفع طبیعت او

حادث شود چهارم تمدید ریح محتبش در فم معده یا در طبقات معده یا در مر  که از حرارت منجره   غیر قو  بر تحلیل آن 

انچره از  متولد گردد و این قسم کودکان را خصوص بعد شرب شیر بسیار و عقب تخمه اکثر عارض شد پرنجم ثقرل مروذ  چن   

از یبس باشد آن و نو  است یکی آنکه از یربس شردید مشرنج برود      اما آنچهامتال  طعام کثیر و غلیظ و بلغم لزج می باشد و 

چنانچه در آخر حمیات مخرقه و استفراغات مجففه وجو  طویل عارض می شود و این دلیل خطر است و دوم آنکه از یبس غیر 

از مشارکت باشد این نیز دو نو  است یکی آنکه از شرکت یم عضرو   اما آنچهئل شود و مستحکم باشد و این باد نی مرطب زا

بود مثل آنکه در ورم عظیم جگر و خصوصاً در جانب مقعر و یا در درم معده یا در ورم حجب دماغ عرارض شرود و یرا مشررف     

بدن عارض شود مثل آنکه در حمیات عروض ورم در حجب دماغ بود چنانکه هنگام ضربه   مولم سر دوم آنکه از شرکت همه 

به قول شیخ گاهی فواق عقب قی عارض می شود به سربب نکایرت    ایضاًوقت تصد  آنها و در عالمات بحران عارض گردد و 

قی معده را یا به سبب ترک او خلط اندک را در آن که از قی مندفع نشود چنانچه گاهی فواق به سبب حبس قی و مصابرت بر 

اگر انسانی را فواق از ماده باشد و او را خود به خود عطاس عارض شود فواق او منحل گردد و کالم اگر قی کند آن می باشد و 

و خلط اندازد پس اگر از قی او منحل نشود بر درم در معده یا در اصل عصب که بسو  آن از دماغ آمده یا در دماغ داللت کند و 

ان هر دو به اعراض اورام دماغ و اعراض او رام معده کرده می شود و فواق که تابع این هر دو سرخی چشم می باشد و فرق می

داخل در عالمات بحران باشد گاه عالمت رو  بود و گاهی عالمت جید باشد به وجهی که در براب بحرران ظراهر گرردد و در     
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ورم دماغ یا معده کنرد و در   فصول بقراط است که چون فواق ساکن نشود و با آن سرخی چشم باشد آن رو  است و داللت بر

کتاب عالمات موت سریع است که چون صاحب فواق را ورم در جانب راست خارج از طبیعت بغیر سبب معروف عارض شرود و  

فواق شدید باشد نفس او از فواق قبل طلو  آفتاب خارج گردد و در همان کتاب است که برکر او در فواق مفص و قری و کرزاز   

فواق بعد استفراغات مفرط و سیما خون و از درم کبد و یا ضیق النفس و در مررض  ایضاً گردد و بمیرد و  باشد و ذهول عقل او

باید که نظر کنند  اقسام فواق طریق تشخیصحاد و باقی سیمان نجار  رو  است و در اسهال نیز بدست و باز خیر قاتل است 

سطور است مدرک گردد سببش ورم آن عضو باشد واال حرال تقردم   اگر عالمات اورام دماغ یا معده یا جگر که در باب هریم م

استفراغات مثل استفراغ خون یا اسهال یا قی یا جما  بسیار و حمیات محرقه و ترک غاا دریافت نمایند اگر باشد و فواق از قی 

و حال تقدم تناول غراا    ساکن نشود بلکه زیاده گردد سببش یبوست باشد و اگر حاالت ماکور یافته نشود و از قی ساکن شود

کثیر یا غلیظ یا خوردن اشیا  حاد حریف بپرسند اگر اقرار خوردن طعام بسیار یا غلیظ نماید و فواق متعمرل بعرد تنراول طعرام     

ظاهر شود و در معده گرانی باشد سببش ثقل طعام موذ  بود و اگر احتراز تناول چیز  حریف کنرد و حرقرت فرم معرده باشرد      

ساذج و ماد  به نوعی که در تشخیص اسباب امراض  سوءمزاجز بود و اگر اسباب ماکور یافته نشود عالمات سببش لا  آن چی

کثرت تشنگی و قوت هضم و میرل   ایضاً که معلوم شود سببش همان باشد و سوءمزاجمعده گاشت دریافت نمایند پس آثار هر 

زش فم معده و جشا  و خانی و تلخی دهن و تقدم قی زرد طبیعت به چیزها  سرد دلیل حرارت است و باوجود تشنگی اگر سو

و سبز و سیاه باشد بر خلط حاد لاا  گواهی دهد و قلت عطش و میل طبیعت به اشیا  گرم و ضعف هضرم برر بررودت معرده     

بت لرزج  حاللت کند و باوجود این آثار سیالن لعاب دهن و غثیان و فساد هضم و آروغ ترش و گرانی معده و قی بلغمی بر رطو

 .شاهد بود و وقو  فواق عقب تخمه و بد هضمی و طعام بادانگیز و آروغ و نفخ و قراقر بر ربیح گواهی دهد

 تدبیر کلی

اکثر اقسام فواق به قول شیخ النفع عالج در فواقی که سبب آن امتال  کثیریا شی موذ  به کیفیت باشرد قری کرردن سرت و     

فز  که دفعه واقع شوند و غم مفرط و پاشیدن آب سرد بر چهره حتی که دفعه  کالم هر تحریم سخت و آواز بلند و غضب و

ارتقاد آرد و حرکت و ریاضت و سوار  و مصابرت بر حیس سعال هائج و بر عطش وجو  و عطراس را در قلرع مراده   فاعرل     

و محرک آن به بروز طرف مسام از آنچه آنرا زائل کند طول حبس دم است بهر آنکه شور حرارت  ایضاً فواق تأثیر عظیم است و

بنابر طلب استنشاق است پس تحریم اخالط لحجه و تحلیل آن می نماید و خواب طویل آنرا شدید النفع است و بستن اطراف 

مریض را یکبارگی ترسانیدن ایضاً مولم و وضع محاجم بالشرط بر معده و بر میان گتفین و کالم وضع ادویه   محمره نافع و 

دفعه   پیش او بیران کرردن مرانع     کردن و خبر هولناک ر  مریضتفنگ و غیره قریب گوش در حالت بیخبچون و آواز قو  
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او فق از مسهل است بهر آنکه مسهالت در معده از حرکت فواق توقف نمی کنند و  اقسام فواق است و در فواق ماد  حقنه اکثر

بالجمله حرکات مزعجه را در تسکین فواق ماد  تأثیر عظیم است و باید که در فواق تکثیر اشیا  خوشبو و مقو  معده نمایند 

تجر  آب نیمگرم نافع و قرشی گوید که اکثار بهی میخوش فی الحال فواق واجب می کند و صاحب مصطفو  گوید که یرم  

جررب اسرت و   درم شونیز باریم کوفته با چهار مثقال مسکه سرشته لیسیدن و بعد زمانی طعام خوردن برا  هرر نرو  فرواق م   

مقشر نه ماشه کوفته بیخته برات سفید شش ماشه آمیخته سه حقه کنند و یکی صبح و یکی دو سپهر و یم شام  السوس اصل

بخورند و اگر ماده   بار و بلغمی باشد با شهد سرشته بدهند که جهت اکثر اقسام فواق معمرول اسرت و گوینرد کره عرود       بآب

ه مرتبه با چهار مرتبه لیسیدن عجیب است و طبیخ سه درم قاقله با پوسرت نوشریدن   قمار  سوخته سائیده در عسل سرشته س

بعدیاس مجرب نوشته اند و مهندس گوید که خوردن قلب هر حیوان مسکن فواق است و به قول اهل هند غار مغیالن خشم 

داخته بنوشند و تنها نیز کرافی اسرت و   یا تر کوفته در نیم آثار آب بجوشانند وقتی که به او آب بماند صاف نموده قدر  عسل ان

دادن مسکن فواق است و همچنرین آب آملره در    بآبانار ترش نیز اکثر اقسام را نافع است و کاا نسرین کوفته  بآبآب پودینه 

در فواق شردید مجررب اسرت و خاکسرتر برر       مرزنجوشو تمام و  نمودن و تشمیم عود العطاس یعنی کهچکنی بینی استنشاق

خوردن نیز عید ایضاً چوثی نارجیل بسروزند و در آب اندازنرد و    بآبتر ناب کهنه هر دو آمیخته به قدر چهار ماشه طاوس خاکس

بعد ساعتی قدر  از آب ماکور گرفته برگ قنب یعنی بهنگ اندکی در آن سائیده صاف نموده نوشیدن نافع و برگ قنب به قدر 

نوشانند که مجرب است و کاا چرک لمس در شیر زنان سائیده دو سه قطره در دو ماشه مغز بادام چهار عدد سائیده صاف کرده ب

هر دو جانب بینی چکانیدن در تسکین فواق مجرب و دخان مونگ در قلیان کشیدن معمول است و کاا ماش سیاه یرا سربوس   

لطان االشجار و ریشه نخود یا سبوس از هر بجا  تنباکو مفید و همچنین پوست درخت لرزان و برگ انبه   خشم و پوست س

  نارجیل هر واحد در قلیان کشیدن نافع و به قول صاحب خالصه التجارب مونج بدست مالیده از آب غم کرده در حلرم حقره   

و افیون و پوست خشخاش نیز  السوس اصلنهاده کشیدن مفید است و یا زیره   که بر سر جاروب لو باشد جوشانیده بنوشند و 

 .مشترک النفع است

 ج فواق از طعام کثیرعال

و نمم خوب قی کنند بعده گلقند و سکنجبین با گالب بخورند و چند روز تقلیل غاا نمایند و در تجویرد هضرم کوشرند و     بآب

حرکت و ریاضت و ادویه   مسخنه مثل تخم کرفس و زیره و پودینه و سنبل و مانند آن که در اقسام مرا بعرد خواهرد آمرد و     

مایند و بهتر آن است که یم شبانه روز غاا ندهند بعده در حمام داخل کنند و تغایه به غاا  منشرف  شربت انیسون استعمال ن

مثل مطبخنات معمول از لحوم کبوتر و بچه   مرغ و تیهو نمایند و مسیحی گوید که هرگاه فواق عقب طعرام غلریظ و شررب    
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ندک کندر جوشانیده باشند بنوشند و تکیمد معده از خارج کنند شراب کثیرالمزاج حادث شود آبیکه در آن زیره و نعنا  و فوتنج و ا

و جهد به خواب و ترک غاا نمایند بعد از آن در حمام داخل کنند و اغایه   خفیف قلیل المقدار تناول نمایند و در طربخ آن برا   

سن خشم سه درم پودینه    زیر داخل کنند و شراب صرف اندک بنوشند و اگر کفایت نکند این قرص بخورند کندر بیخ درم را

خشم برگ سداب هریم دو درم تخم تمام سه درم صعتر یم نیم درم نانخواه یم نیم درم هر قررص بره وزن یرم مثقرال     

می نویسند که اگر از تناول طعام کثیر غلیظ باشد تنقیه   معده از آن  ابن الیاس و خجند سازند و یکی به طبیخ زیره بدهند و 

نمایند و این سفوف بخورند زیره   کرمانی نانخواه انیسون تخم کرفس مساو  کوفته به حریر بیخته و سه  به قی و تقلیل غاا

 .درم تناول نمایند و خائیدن صعتر و نانخواه نفع کند

 عالج فواق از ریج غلیظ

باشرد و آروغ آورد  هرچه در عالج امراض معده   ریجی مسطور شد بعمل آرند و هرچه سخن فم معده کاسر ریا  و محلل آن 

مثل مصطکی و زیره و پودینه زنجبیل و نانخواه و مانند آن بخورند و بخایند و نانخواه و صعتر و سداب و نعنع کوفته دو درم بر 

ناشتا خوردن نافع است و بر تشنگی صبر کنند و جوارشات گرم چون جوارس مصطکی و کمونی کبیر هریم هفت ماشه خورند 

ت ماشه شیره   انیسون هریم پنج ماشه شیره   زیره   سفید سه ماشه شیره   االنچری کرالن پرنج    و شیره   بادیان هف

عدد و گالب شش توله عرق نانخواه عرق میل عرق پودینه گلقند هریم سه توله بنوشند و استعمال سداب یا تخم آن یا شراب 

حل کرده عجیب االثر است و آشامیدن شرربت انیسرون   و یا بوره   به عسل نافع است و دادن ثلث درم جند بیدستر به سرکه 

مرکب نیز مفید است و اگر از این تدبیر باقی ماند بنابر تحلیل ریا  و نضج مواد مطبوخ بیخ کرفس اسرت پوسرت بریخ بادیران     

ه تولره  پوست بیخ کاسنی انیسون صعتر هریم هفت ماشه بادرنجبویه بادیان هریم نه ماشه انجیر زرد پنج عدد مویز منقی سر 

گلقند عسلی چهار توله هفت و یا نه روز داده تنقید معده نمایند به اضافه   سنا یم نیم توله و خیار شبنر هفت توله تررنجبین  

پنج توله شربت دینار چهار توله روغن بادام هفت ماشه ولیکن وقت خفتن ایارج ثابت بن فرو دهند و شام غاا شوربا  مررغ برا   

مونی نه ماشه شیره   بادیان و قرطم و پودینه هریم نه ماشه و انیسون و زبره   سرفید و صرعتر   نان و وقت صبح جوارش ک

هریم چهار ماشه شربت بزور  حار چهار توله حرف نه ماشه خورانند و غاا به دستور و همین نمط سه چهرار مسرهل دهنرد و    

سلیمانی و خائیدن ادویه که باال ماکور شد و بوئیدن  باقی تدبیر آنچه در نفخ معده گاشت بعمل آرند و جوارش انجمدان و نمم

انجدان و شو نیز و جند این نو  را فی الفور ببرد و این دوا بسیار مفید است جند بیدستراسارون هریم یم ماشه در عسل یرم  

عتر هریرم چهرار   توله و سرکه کهنه   سه ماشه آمیخته بلیسانند و شیره   حب النیل سفید یم توله و کرویا و انیسون و صر 

ماشه در عرق کیوژه بادبان هریم ده توله شربت بزور  چهار توله نوشانند و ایضاً اگر ریح تحلیل نشود بره ماءاالصرول نضرج    
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داده مسهل بلغم دهند پس ادویه   کاسر ریا  خورانند و اضمده و ادهان مسخنه   خوشبو بر فم معده استعمال کنند و تلطیف 

گوشت ماکیان و کبوتر بچه و عصا فیر به مصالح حار پخته و گوشت بریان غاا سازند و از اشیا  مغلرظ و  غاا نمایند و شوربا  

منفخ پرهیزند و هرچه در عالج فواق بارد و بلغمی بیاید عالج این نو  است و گویند که پوست درخت سرس و پوست هیپرل و  

دارد و کالم زرد چوب جوکوب کرده نم داده در چلم مثل تنباکو قرنفل مساو  با تنباکو مخلوط ساخته در قلیان کشیدن فائده 

کشیدن برا  فواق ریحی مفید و کشیدن و خان فسط تلخ یا پوست مالئچی خرد یا کالن یا مونگ یا پوست باال  نارجیل یرا  

اب با عسل نیز مجرب فلفل گرد تنها ومع نانخواه بدستور و کاا حب السالطین مثل تنباکو کشیدن مجرب نوشته اند و طبیخ سد

است و یا سهاگه   بریان دو ماشه با قند سیاه پیچیده فرو برند و یا مصطکی دارچینی به قدر مناسب جوش داده به طور قهروه  

بنوشند و اگر برگ پودینه قرنفل دانه   هیل بادیان جوزبوامصطکی در آب برگ تنبول سائیده به قدر کنار دشتی حب بسته هر 

نیز نافع فوائق ریحی است و اگر بعد تخمه عارض گردد مصطکی یم ماشه سوده بره گلقنرد سرشرته بخورنرد     روز یکی خورند 

بادیران  بعررق   باالیش عرق بادیان بنوشند باز مصطکی دو ماشه عود دو ماشه االیحی خروسه باشه نعنرا  خشرم سره ماشره    

مکی پنج ماشه سوده به گلقند سه توله سرشته بخورنرد و   جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بنوشند بعده اگر بلغم باشد سنا 

انیسون زیره   نیمکوفته نعنا  هریم مثقالی در سی و شش توله آب بجوشانند تا ربع آید جرعه جرعه بنوشند که از مجربرات  

باشرد دانره     حکیم علی است و یا زیره   سیاه برگ پودینه دارچینی زنجبیل مصطکی جوش داده بنوشند و اگر با درد شکم 

هیل پودینه   خشم هریم سه ماشه نبات سفید توله در عرق بادیان عرق االئچی جوش داده صاف کرده بطور قهوه بخورند 

و عود مصطکی هریم یم ماشه پوست ترنج دو ماشه در آب پودینه   سبز سائیده نیمگرم بر فم معده ضماد کنند و زیرره    

و مسکن فواق است و پودینه به شکر خائیدن مفید است و اگر کندر دو درم قرفره    به سرکه جوش داده نوشیدن دافع عطش 

قرص ساخته بدهند دافع فواق ریحی و مفص ریحی و نفخ  بآبپودینه نانخواه سعد کوفی دانه   هیل بادیان هر واحد یم درم 

ند استعمال حمام و تناول انردک کنردر   می فرماید که فواق کائن از ریح محتبس در معده یا مر  را نفع می ک شیخشکم است 

که اگر فرواق از ریرح    مسیحی گویدپس تجر  آب گرم اندک اندک بر آن وراسن خشم درین به غایت نافع است  بآبسائیده 

غلیظ باشد شرابی که در آن سداب خشم و نانخواه جوشانیده باشند بنوشند و اگر با ریح رطوبت باشرد بره ورق بره ماءالعسرل     

گویند که گلقند ده درم با پودینه   کوهی یا مصطکی یا زیره یا زنجبیل یا نانخواه هرکدام کره   حب حاو  و ترویجصابخورند 

باشد نیم درم آمیخته خائیده بخورند و مصطکی و کندر بخایند و آب آن فرو برند و یرا جروارش کمرونی یرم درم یرا جروارش       

یاق اربعه بخورند و عطاس را تأثیر عظیم است در قلع ماده   فواق سرعید  یا تر طکی یا عود یا عنبر یم مثقال یا سنجرینیامص

می نویسد که عالج فواق حادث از ریح به شرب شراب یا به خوردن اندک سداب خشم سائیده به میفنتج نمایند و اگر کفایرت  



872 

 

ر باج سازند و بره قرول الطیرف مثرل     گرم دهند و غاا به مزوره   زی بآبپودینه  بآبنکند اندک و حمرثایا تریاق یا سحر ینبیا 

 .سداب و نعنا  و قالیا  کثیر االفاویه و ابازیر بدهند

 عالج فواق از برودت

بارد ساذج گاشت استعمال کنند و تسخین معده به اغایه و ادویره نماینرده و تکمیرد و     سوءمزاجآنچه در عالج امراض معده از 

برد پرهیزند و از مرکبات نافعه کمونی و فالسفه و تریاق اربعه و ثمانیه و فراروق  تدهین فم معده با دهان حار کنند و از اشیا  م

است و گوشت ماکیان با زیره و دارچینی و زنجبیل پخته بخورند و اگر راسن انیسون تخم کرفس هر واحد ده درم در دو آثار آب 

استعمال کنند نافع بود و شربت انیسون نیرز مفیرد   شربت آورده  بقوامبجوشانند تا نصف بماند و با قند و عسل هریم نیم رطل 

ردهیل پودینه و مصطکی و عود قمرار  سروخته و   ه بکار برند بالجمله برا  فواق بااست هرچه در قسم بلغمی بیاید غیر از تنقی

و صرعتر و   دارچینی و نارجیل محرق و قرفه و انیسون و بادیان و کرفس و زیره و دو قوداسارون و عسل ووج نرانخواه و شربت  

سداب و فطراسالیون و پوست بیرون پسته و قسط و مومیائی و سعدوزنجبیل وزراوند و درونرج و زعفرران و بادرنجبویره اکرالً و     

نوشته که اگر برد ساذج باشد ادویه   که در قسرم فرواق    بوعلی سیناانجدان و خزمیان شما و اکالً و کندس عطوساً نافع است 

ال کنند و یرا طرال  لثره و    است و به سرکه و آب بخورند و بدان گردن و لثه و تحت شراسیف را ط رطوبی ماکور گردد و نافع

زیت کهنه یا به روغن بابونه یا به روغن قثاء الحمار نمایند و کالم اوهان حار همه یا تنها نافع برود و خصوصراً روغرن    گردن ب

نیده باشند و یا بگیرنرد جنرد بیدسرتر و قسرط هرر واحرد نریم درم        بابونه یا روغنی که در آن جند بیدستر و زیره وانجدان خوشا

سیسنبر یا به مطبوخ پودینه و انیسون و مصطکی بخورند و یا بگیرند پوست بیررون پسرته و بریخ     بآبفطراساسیون یم درم و 

تخم سداب خوردن  بادیان و بآباذخرو در آب جوشانیده بنوشند و بعضی گفته اند که قشو طلع خشم کرده سائیده یم مثقال 

 ابوسرهل بسیار نافع است و اگر شدت کند و مزمن گردد از وضع محاجم بال شرط بر معده و تابع او ادویه محجره چراره نباشرد   

گفته که هرگاه فواق از برد مزاج معده باشد ادویه   مسخنه مثل جند بیدستر و تخم کررفس و زنجبیرل و زراونرد مردحرج بره      

با رد به استعمال حلنجبین و شررب آب   سوءمزاجکه عالج فواق حادث از  ابوالحسن گویدضماد نمایند شراب بخورند و از خارج 

گویند که جالب از باد  خجند  و ابن الیاسگرم و مضغ مصطکی نمایند و غاا نخوداب یا جوزه   مرغ یا گوشت بریان بدهند 

م و گلقند عسلی ده درم بدهند و غاا نخروداب بره مغرز قررطم     رنجبویه ده درم یا شربت آن یا انیسون و بادیان هر واحد سه در

دهند و تحریم و خجل و غضب و جمیع اعراض نفسانی و حصر نفس و صبر بر گرسنگی و تشنگی نفع می کند بهر آنکه هرر  

ماینرد  واحد ازین محرک حرارت غریز  و شور آن است و تمریخ معده به روغن سوسن و خیر  و نرگس و بابونه و ماننرد آن ن 

المسم حلوست و تعردیل مرزاج بردان چره در بلغمری      عمال جوارشات مسخنه و گلقند دواءخضر بن علی گوید که عالجش است
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ماکور گردد و باید که معدالت مزاج درین مرض بدانچه مخدر و معنو  معده باشد مخلوط سازند و تکمید معده بره کمرادات و   

اسخان معده از داخل و خارج به  بارد سوءمزاجفواق حادث از سرد  معده اعنی  می نویسد که عالج طبر پارچه   گرم نمایند 

یر و قنابر و نخوداب به زیت ست و زیت رکابی نیکوست و زیت المراء و زیرت   ه است، اما اغایه مثل شوربا  عصافاغایه و ادوی

معجون امروسیاه و اصفر سلیم و معجرون   االنفاق هر دو صالحیت به این مرض ندارند و از شیرینی عسل مناسب و اما دوا مثل

اسالیون یا برگ سداب خشم اسرت پرس   ه تخم کرفس یا انیسون یا تخم فطرانفردیا به مقادیر معتدله است و از ادویه   مفرد

اگر اراده به جمع این همه باشد سفوف سازند و اما آنچه تسخین معده از خارج کند اگر در معده استرخا محسوس نشود تمرریخ  

ن به روغن ناردین با روغن قسط یا روغن بلسان یا روغن اترج نمایند و اگر استرخا  معده احساس کننرد ایرن ضرماد نماینرد     آ

تخرم براد رنجبویره بررگ      گاوزبران تخم کرفس انیسون بادیان هر واحد یم درم سنبل و ناردین هر واحد دو ثلرث درم بررگ   

یدستر سه طسوج و تا یم نیم دانگ مشم یم دانگ همه را سائیده فرنجمشم هر واحد یم درم مصطکی دو ثلث درم جندب

در فم معده باشد ریا در قعر معده یرا در جمیرع معرده برر همران       سوءمزاجموم روغن از روغن ناردین ساخته مخلوط سازند اگر 

ماد است بهرر آنکره طعرام    موضع بر ناشتا ضماد نمایند و هنگام تناول طعام جدا کنند و طعام موافق برا  این مرض بهتر از ض

 .مالقی معده می شود و از ضماد قوت او بدان می رسد

 

 عالج فواق از رطوبت لزج

بلغمی مسطور شد بعمل آرند و بعد قی مطبوخ مصرطکی در دفرع آن مجررب اسرت و      سوءمزاجآنچه در عالج امراض معده از 

  خطائی بادیان خطائی هریم سه ماشه مصطکی هفت ماشره  همچنین پودینه و نانخواه و بادیان و یا بعد تنقیه دارچینی و چا

جوشانیده با عسل سه توله دهند و جند بیدستر و شو نیز هریم دو ماشه با عسل یم توله شرربت سریب یرم تولره خورنرد و      

ه زوفا  بادیان هریم چهار ماشه االیچی خرد دو ماش السوس اصلعطسه آوردن نافع است و غاا شوربا  مرغ با نان دهند و یا 

 السوس اصلخشم سه ماشه جوشانیده نبات داخل کرده یا سکنجبین برا  قطع بلغم فم معده آمیخته بنوشند و یا سنا  مکی 

. بادیان مصطکی گل سرخ جوشانیده گلقند داخل نموده نیمگرم بنوشند و اگر فصل و مزاج گرم باشد و بعد تخمه عرارض شرود  

ا و سیر و گالب چهار توله و شیره   کاسنی شش ماشه و گلقند دو توله بدهنرد و ایضراً   بادیان پبعرق  سکنجبین ساده دو توله

شربت انرار شریرین دهنرد براز جروارش       الثعلب عنبمصطکی یم ماشه سوده به گلقند آفتابی سرشته همراه عرق بادیان عرق 

  مکری پرنج ماشره گرل بنفشره      مصطکی شش ماشه عرق بادیان گالب بدهند بر فصل مسهل و اگر با قبض بسیار بود سرنا 
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هریم شش ماشه گل سرخ چهار ماشه مویز منقی ده دانه االیچی خرد سه ماشه جوشانیده فلوس خیار شبنر شرش   الثعلب عنب

توله ترنجبین چهار توله گلقند سه توله روغن بادام نه ماشه و اگر بعد تخفیف باز عارض گردد منتضرج گرل سررخ گرل بنفشره      

چی خرد سه ماشه بیخ کاسنی شش ماشه جوشانیده شربت بنفشه دو توله بدهند باز گل خطمری بادیران   هریم چهار ماشه االی

هریم چهار ماشه نبات داخل کرده پس در مسهل دوم زنجبیل یم ماشه تربد سفید دو ماشه آلوبخارا گل  الثعلب عنبمصطکی 

ه سوده با طریقل یم تولره سرشرته بخورنرد براالیش     نیلوفر افزایند و در مسهل سوم حب ایارج افزایند بعده مصطکی یم ماش

شیره   بادیان چهار ماشه شیره   کاسنی شش ماشه عرق شاهتره ده توله شربت انار شیرین دو توله روز دوم اگر قبض باشد 

شربت انار شربت دینار دو توله دهند و ایضاً عود مصطکی هر یم دو ماشه دانه   هیل سه ماشه سپستان باز ده دانه جوشانیده 

شیرین دو توله داخل نموده بنوشند و روز دوم گل سرخ افزایند روز سوم مسرهل سرنا  مکری نره ماشره بادیران بریخ بادیران         

مویز منقی تخم کاسنی کوفته مصطکی گل سرخ جوشانیده گلقند دو توله برا  اخراج بلغم دهند و بعد مسهالت به  السوس اصل

چهار ماشه االیجی خرد سه ماشه سپستان باز ده دانره مصرطکی دو ماشره     السوس اصل جهت تقویت فم معده پودینه دو ماشه

بعررق   جوشانیده گلقند دو توله داخل کرده بطور قهوه بدهند روز دوم عود افزایند و ایضاً دارچینی بادیان اسطوخودوس افسنتین

و درد نانخواه به سفایج افزاینرد و اگرر مرضرعه را     بادیان و گالب جوشانیده گلقند نسترن داخل کرده بدهند بعده به رعایت نفخ

فواق با غشی و عرق سرد و تنفس به آواز باشد اول لگاب عرق شاهتره سکنجبین ساده دهند روز دوم دانه   هیل سره ماشره   

صطکی نعنا  نعنا  دو ماشه آلوبخارا هفت دانه پوست ترنج دو ماشه جوشانیده شربت انار منعنع غاا شله روز سوم پوست ترنج م

هریم دو ماشه بادیان چهار ماشه جوشانیده گلقند نسرین دو توله روز چهارم سکنجبین منعنع افزایند روز پنجم سکنجبین ساده 

چهار ماشه پوست ترنج دو ماشه آلو بخارا هفت دانه جوشانیده شربت انرارین منعنرع    گاوزبانباز مصطکی نعنا  هریم دو ماشه 

شه عود دو ماشه افزایند و گویند که هلیله   کابلی و آمله هریم سه درم عرود هنرد  مصرطکی هرر     چهار ما السوس اصلباز 

 سوید  واحد یم درم نیم کوفته در شراب سی درم تر کرده نوشیدن مجرب است و نیکوترین مسهالت درین انوا  ایارج است

و شکر با همراه جرالب و   بآبراه سرکه   ممزوج از اطبا نقل کرده که شرب عصاره   نام  شبت و تخم آن و جند بیدستر هم

انار ترش و نعنع به مثل آن نام جوشانیده و کرفس و گل ارمنی و تخم سداب یرم درم   بآبکاا تخم جاو شیر و خیر  بستانی 

به عسل و عصاره   آن یم وقیه به عسل دو وقیه و گل نسرین چهار درم به عسل و مومیائی یم حبره بره طربخ کررفس و     

چینی مع مصطکی به شراب پختره و کمرون بره سررکه و کشروث بره سررکه وزراون مردحرج و راسرن بره طبریخ حلبره و             دار

اسقولوقندریون به سرکه و طبیخ پوست بیرون پسته و پودینه   کوهی یم مثقال و سرکه   تند که در آن جند بیدسرتر حرل   

گرم و تخم باد رنجبویه کوفته و عرق  بآبزعفران و سورنجان کرده باشند و سرکه مع نفع بستانی و حب القلت دو درم کوفته و 
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او و عصاره   تازه او و بلج به شراب و فرومانا به سرکه و زوفا  خشرم و فلفرل سریاه و سررکه   عنصرل و فطراسرالیون و       

یر  و نعنع مرع  زنجبیل و طبیخ شابانم و دار شیشعان و کاا شرب و ضماد عصاره   تمام در شراب کهنه پخته و عرطنیثا و خ

بیخ کرفس و عصاره   برگ ترنج و بخور مریم و زراوند و حب الغار و نانخواه و شب یمانی و کاا ضماد جند بیدستر به سرکه و 

و صعتر فارسی مساو  به عسل و کاا اکل به قله   ترنجان پخته و لعق فوه الصبغ به عسل هر واحرد نرافع فروق    در کاا نوشا

که هرگاه فواق از کیموس در تجویف معده باشد عالج به قی کنند و هرگاه از کیموس در جرم معده گفته  مسیحی بلغمی است

باشند استفراغ به ادویه   مستفرغ آن خلط نمایند  هرگاه و هرگاه از کیموس غلیظ متشبت در معده باشد تحریم بره حرکرت   

م کرفس و دو قودوج و انیسون و پودینه و اسرارون و  قو  و تحریم عطاش به ادویه معطسه نمایند و ادویه   ملطفه مثل تخ

زیره و زنجبیل و زراوند مدحرج و جند بیدسترو ناردین با سرکه   مفصل بخورند یا بگیرند جنرد بیدسرتر نریم درم قسرط تلرخ      

د و یا بگیرند ی که در آن پودینه و انیسون و مصطکی جوش داده باشند بخورنبآبتمام و یا  بآبفطراسالیون هر واحد یم درم و 

فطراسالیون و سعد و زیره   کرمانی هر واحد سه درم کوفته بیخته سه درم از آن به شراب صرف بخورند و چون پوست بیرون 

پسته   سبز و بیخ اذخر مساو  جوشانیده بنوشند نفع کند کالم پوست طلع مجفرف یرم مثقرال شریخ مری فرمایرد کره از        

متالئی این است که ابتدا به قی کنند بعده ایارج فیقرا و عصاره   افسنتین از هریم نریم  معالجات نافعه برا  فواق لحوجی و ا

مثقال نمم هند  دو دانگ بدهند بعد از آن هلیله   مربی استعمال نمایند و واجب است که در عالج او قصد این امور ثالثره  

مزاج او تا آنکه تعدیل یابد اگر به کیفیت خود ایاا دهد  نمایند اول تحلیل ماده و تفطیع او به مثل سکنجبین عنصلی دوم تبدیل

سوم اندک تخد برحس فم معده حتی که تاد  او بلا  لم گردد و این قرص ستوده است قسط زعفران گل سرخ تازه مصطکی 

ازند و نیم قطونا سرشته قرص سل افیون یم مثقال به عصاره   بزرسنبل هر واحد چهار مثقال اسارون دو مثقال صبر یم مثقا

مثقال بخورند بزر قطونا و افیون هر دو مخدراند و سنبل مقو  و محلل و اسارون رطوبات را بسو  مجار  بول مایل می کند و 

از آن خارج می نماید و صبر آنرا بسو  مجار  ثفل مائل می گرداند و از و  آنرا خارج می کند و قسط و زعفران هر دو منضج 

این قرص بسیار نافع است در فواق شدید و تقلب نفس پس اگر کهنه و مزمن گردد روغن کل کالنرج  مقو  مسخن اند و لهاا 

گرم است و از آنچه نفع می کند آنرا طبیخ زنجبیل در آب فانیا است و چون  بآبآنرا مجرب النفع است و شربت آن یم ملعقه 

نیمگرم بلکه گاهی به معراجین کبرار و بره تریراق      بآب شدت کند و مزمن شود احتیاج به معاجین و جوارشات افتد مثل کمونی

حاجت افتد و فلونیا را درین منفع عظیم است بهر آنکه در آن تخدیر مع تقویت و تحلیل و دفرع اسرت و از حبروب مثرل حرب      

مراده  سکنجبین و حب اصطمخیقون نافع آن است و اقراص کوکب در فواق شدید المنفعت است و ادویه در عالج فواق کائن از 

الماء و اسرارون و نراردین و     بارد یا قریب از آن خوردن سداب و نطرون به شراب است و کالم آب کرفس و سرکه و حبق 
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انیسون و زنجبیل و راسن خشم و عصاره   غافث و  وش و انجدان حتی که شم این مسکن فواق است و زراوند و دوقونجمرز

لعوقات سازند که آن اوفق بر معده و الزم به آن از مشروبات است که دفعه بسو   و ساذج و وج و قیصوم مفرد و مرکب و ازینها

قعر معده منحط می گردد و جندبیدستر را در این خاصیت عجیب است و گاهی از آن نیم درم در ثلث سکوره سرکه و دو ثلرث  

ه   کوهی و مصطکی مساو  گرفتره  سکوره آب می نوشانند و از آنچه منفعت شدید  می نماید این است که قیصوم و پودین

در شراب و آب جوشانیده بنوشند و ایضاً مصطکی و دارچینی و عنصل سه اوقیه در یم قسط سررکه جوشرانیده انردک انردک     

بنوشند و ایضاً برا  رطب بارونطرون به ماءالعسل است و ایضاً خولنجان به عسل سرشته صبح و شب به قردر جروز بخورنرد و    

ت قسط صبر اذخر تمام خشم قودنج نهر  انعنا  سداب تخم کرفس کندراسارون هر واحرد دو درم افیرون   ایضاً این قرص اس

صراحب  گل سرخ هر واحد نیم درم و کبر مخلل درین ستوده است و گاهی اعانت می کند برین ادویه استعمال ادویره معطسره   

ن مع عسل و آب شبت و آب ترب افشررده و ماننرد آن   گرم و سکنجبی بآبگوید که اگر فواق از امتال باشد استعمال قی  کامل

نمایند و این سفوف فواق حادث از امتال را نافع است زیره   کرمانی زیره   نبطی انیسون تخم کرفس نانخواه هر واحد یرم  

افع اسرت و  تمام بدهند و این قرص فواق امتالئری را نر   بآبجزو جند بیدستر ابعال هر واحد ربع جزو باریم سائیده یم مثقال 

ادویه   آن همان است که در آخر قول شیخ مسطور شد مگر درین مرعوض قسط است و شیخ یا بس زیاده و نوشته که باریم 

بیدستر یم نیم دانگ به تمام یا آب نعنا  و اگر جند بآبسائیده در شراب سرشته قرص سازند و خشم کنند شربتی نیم مثقال 

و اگر فواق به این ادویه ساکن نشود عطاش باد خال فتیلره   قرطراس در بینری و شرم     سرکه   ممزوج آب بخورند نفع کند 

خام بخورنرد البتره    بآبکندش و مانند آن و حصر نفس استعمال کنند که فواق امتالئی را حل کند و اگر قرص کوکب نیم درم 

عده باشد قی فرماینرد همرا  شرور و تررب و     نویسند که در فواق که از ماده سرد و تر در فم م می جرجانی و ایالقینفع بخشد 

سکنجبین و آب شبت و لوبیا  سرخ و تخم جرجیر و بر تشنگی صبر کنند و انجدان و جند بیدستر بویانند و کندر و مصطکی و 

اینرد و از  پودینه و راسن بخایند و بعد قی تنقیه   معده با یارج فیقرا کنند و نانخواه و صعتر و سداب و پودینه در طعام داخل نم

آن دو درم نهار بخورند و عطسه تحریم ماده   غلیظ و قلع آن نماید و حبس نفس مدتی سود دارد و کمرونی و سرنجرینیا و   

تریاق اربعه و تریاق کبیر و غاا ویقون سخت نافع باشد و مرز به خوش تر یا سداب در آب بپزند و صاف کرده یم سکره   آن 

ت و پا  بستن و تررس و انردوه   گرم بدهند و انگشتان دس بآبیم درم بوره به شهد شرب آب با یم کفچه   عسل بدهند و 

اق را ساکن کند و حمام گرم سود دارد و به قدر نیم درم جند بیدستر با سرکه آمیخته بدهند که فواق بلغمی و ریحی را ساکن فو

با طبیخ انیسون و پودینه و مصطکی و زیره و مانند گرداند و جند بیدستر قسط تلخ هریم نیم درم قطراسالیون یم درم کوفته 

گوید که تلطیف فضول غلیظ به خوردن حلنجبین و شرب آب گرم کنند و اگر خلط شدید الغلیظ باشد مریض را  سعید آن بدهند
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روج گردد اندک شراب صرف نهار بنوشانند و امر به خائیدن پودینه و مصطکی کنند پس هرگاه فضول تلطیف یابد و مستعد به خ

گرم که در آن شبت و نمم جوشانیده باشند سکنجبین آمیخته قی کنانند و اگر خلط متشبت در معده باشرد تنقیره بایرارج     بآب

انیسون مسح  بآبکنند و بر نهار آبی که در آن زیره و صغر جوشانیده باشند بنوشانند و ناشتا در حمام داخل کنند و معده   او را 

مر کنند که بیشتر فواق امتالئی ازین منحل می گردد و غاا  مریض به نخوداب و بچه   کبوتر بریان و نمایند و بحصر نفس ا

گویند که عالج فواق حادث از بلغم لزج اول به قی بعد از آن به اسهال نمایند و اولی ایارج  ضرخقرشی و مطبوخ به سرکه سازند 

است و بعد تنقیه به تبدیل مزاج مشغول شوند و به ادویره   مخردرات و   فیقرا به طبیخ افسنتین یا بطبیخ فوتنج و نمم هند  

مقویات فم معده مثل فلونیا مخلوط سازند و این قرص بدهند و ادویه   او همان است که در ابتدا  قول شیخ مسطور شرد اال  

و جروب حرال زیراده و کرم      قسط مطرو  است و وزن اسارون یم مثقال و افیون ربع مثقال و نوشته که مقدار افیون به حسب

نمایند و یا بلغاب بزر قطونا قرص سازند و مطبوخ افسنتین و پوست بیرون پسته و نعنع و فوتنج و پوست خشخاش بدهند پرس  

اگر ماده   غلیظ باشد درین مطبوخ سکنجبین داخل کنند و تأثیر این مطبوخ دریرن براب عجیرب اسرت و پوسرت خشرخاش       

ا مقدار او کم نمایند بنابر تغلیظ او ماده را و تغایه از بچه   کبوتر و چروزه   مررغ و عصرافیر    بصورت غلظ ماده ساقط کنند ی

همه مبرز به گشنیز خشم اندک و مصطکی و فلفل و دارچینی و زعفران نمایند و تضمید معده به روغن سوسرن برا قسرط یرا     

قرنفرل کننرد    برآب و زعفرران و بنفشره و سرویق    روغن گل به سنبل و مصطکی و قرنفل کنند و یا ضماد از سنبل و مصطکی 

گوید که اگر از امتال باشد اوالً قی واجب بود بعده شرب هر محلل چون طبیخ صعتر و زیر و انیسون و ایضراً در بلغمری   انطاکی 

و مضغ و سرکه و شکر و طبیخ شبت بعسل و تضمید معده بجلبه و شو نیز  بآبآب پودینه   سبز و تمام و هچنین چند بیدستر 

مری  گیالنری  عود و انیسون و زنجبیل مربی مفید بود و اگر فائده نشود عطسه آورند و اگر از این منحل نگردد آن میرت باشرد   

نویسد که در بلغمی تنقیه   معده به قی کنند معده گلقند و مصطکی و ماءالعسل مرکب نوشانند و این قرص محمردبن زکریرا   

و ریا  و مخدر حس است بگیرند سم و سفیل و دارچینی و نانخواه و گلنار و افیون و  مقو  فم معده و مسخن و ملطف اخالط

کالنرج   تخم کرفس و قرص ساخته بخورانند و ایارج فیقرا دفع فضول غلیظ کند و چون امر موافق طول کند باید که روغن کل

و این سفوف را ثابت بن قره ستوده تخرم کررفس   بنوشانند و بر شکم جند بیدستر به روغن قثاء الحمار یازیت کهنه طال نمایند 

تمام بخورانند و یا سداب خشم و یا جق الماء و یا شبت به  بآبجبلی و سعد و زیره   کرمانی مساو  کوفته بیخته یم مثقال 

کثیرره  با عسل بدهند و شهیدن انجدان آنرا نافع است طبر  نوشته که عالج فواق حادث از اجتما  رطوبرات   بآبقدر یم درم 

لااعه   فاسده و غیر لااعه این است که نظر به مزاج علیل و قوت و سن و عادت او نمایند پس اگر عرادت رو  باشرد سربب    

تهیج فواق همان باشد آن عادت را از آن قطع کنند بعد از آن استفراغ به این طریق نمایند که مثل سم مالح و ترب و حرشف 
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مطبوخ شبت مع عسرل و سرکنجبین    بآبمطبوخ ترب و  بآبی کنانند و اگر احتمال این نکند و پیاز در ابتدا  طعام خورانیده ق

گرم نمایند و قی به استقصا کنند بهر آنکه سبیل استفراغ برا  این مرض آن است که عفیف باشد به ایرن و بره دوا چرون     بآب

است بگیرند شرحم حیظرل زردمردوریم درم     قوت متحمل باشد و موافق ترین ادویه برا  او این حب مسمی به حب الی ماهر

افسنتین رومی دو ثلث درم افتیمون افریطی دو درم هلیله   کابلی سه درم عصاره   غافث یرم نریم درم زعفرران یرم درم     

غاریقون یم درم تخم کرفس انیسون هر واحد یم درم ماهنر هرج حب الغار هرر واحرد نریم درم صربر سرقوطر  چهرار درم       

م درم همه را سائیده به عسل بسرشند و سه درم و ثلث از آن وزن کرده به صاحب این علت بدهند و یم سقمونیا  مشو  ی

شربت یا دو شربت آن استعمال نمایند و بر معده   او این ضماد نمایند سنبل و مروصبر سقوطر  هر واحد یم درم مصطکی 

واحد یم درم کوفته بیخته سوم روغن به روغن ناردین  عود بلسان پوست ملح هر واحد دو ثلث درم تخم کرفس و انیسون هر

ساخته این ادویه خوب مخلوط کرده بر پارچه سبب معده تراشیده طال کرده بر معده گاارند و اگر قوت او متحمل استفراغ نباشد 

ترکیب دهند نانخواه  و یا زمانه از استعمال این ادویه مانع باشد این حب که معروف به حب ذهب و از صنعت ثابت بن قره است

زیره   کرمانی انیسون تخم کرفس هر واحد یم درم هلیله   سیاه سه درم مصطکی یم درم صربر سرقوطر  مثرل جمیرع     

برگ ترنج یا آب برگ فرنجمشم یا شراب کهنه سرشته هر حسب به وزن نیم درم  بآبادویه نمم لفظی یم نیم درم سائیده 

احتمال کند و یا در روز بعد طعام بدهند که این در هر روز یم مجلس اجابت رطوبت نماید سازند و یکی از آن هر روز اگر قوت 

و در قوت او اثر نکند و تنقیه معده از همه رطوبات نماید و روز  که اراده   تناول این حب کنند از خوردن آب غوره و سررکه  

پس اگر معده   او ضعیف باشد و اعضا  عالیه از آن مثل   کهنه تند منع کنند و اوفق اشیا مع لزوم عالج اصال  اغایه است 

دماغ و قلب و ریه ضعیف بود تحریم بدو و از فوق نباید کرد ولیکن در آن حقنه   محلل رطوبات مثل بابونه و اکلیل الملم و 

یردانجیر و  حسم و شحم حنظل و تخم حلبه و برگ سداب و انجیر استعمال کنند و تقویت حقنه بره روغرن خیرر  و روغرن ب    

روغن سداب و اندک جندبیدستر و اندک جا و شیر و سکنجبین نمایند اگر مزاج او احتمال این نماینرد و اگرر مرزاج او متحمرل     

 .نباشد از حقنه منع کنند و اصال  غاا نمایند و بر ضماد ماکور اکتفا کنند

 ق از حرارتاعالج فو

وا  تنقیه آنچه در قسم آینده بیاید و در فواق یبسی در قرول صراحب   حار گاشت و س سوءمزاجهرچه در عالج امراض معده از 

کامل مسطور گردد و برا  تعدیل مزاج استعمال نمایند و عالج تپ کنند اگر از تپ باشد وصل السوس مقشر سائیده در شرربت  

ضراً بره فرواق ترابع     لیمون آمیخته خوردن پس آب نیمگرم نوشیده قی کردن فواق عارض در حمیات حار را مجررب اسرت و ای  

حار نوشیدن آش جو و شیره   تخم خرفه و ماءالقر  به جالب و لعاب اسپغول به سکنجبین نافع و آب سرد بروز زدن  سوءمزاج
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بالجمله فواق حار را بزرقطونا و بهدانه و روغن بادام و فادزهر معردنی و ماءالشرعیر نرافع اسرت و غراا مرزوره          دهندخیلی سو

گفته که هرگاه فواق عقب تپ حادث مسیحی زرشم یا غوره یا آب انار بدهند و  بآبنگام صال  بچه   مرغ اسفاناخ دهند و ه

شود و با آن غشی و قی و کرب و عطش و خشکی دهن باشد آب گرم اندک اندک به مرات بنوشند و اگر ساکن نشود ماءالشعیر 

مگرم بمالند و لعاب بزرقطونا به جالب و روغن برادام رب انرار   به روغن بادام شیرین بنوشند و فقرات گردن و پشت به روغن نی

 .بیاشامند

 عالج فواق از لا  خلط حاد

گررم و   برآب تناول اشیا  حریفه در خلط حاد آنچه در عالج امراض معده   صفراو  و سوداو  گاشت بعمل آرند و بعد قری  

لعاب بهدانه به روغن کدو و تضمید معده به آرد جو و خطمی سکنجبین باید که لعاب اسپغول به روغن بادام و گالب دهند و یا 

و روغن گل آمیخته باید کرد و بماءالشعیر و روغن بادام غاا سازند و اگر هضم قو  باشد اسرفاناخ و   الثعلب عنب بآبو بزرقطونا 

خورند و همچنین در فواق که از سرمق و کدو و خیار دهند و دیگر مبردات استعمال نمایند و اگر طبع نرم بود پست جو با شکر ب

تناول چیز  حاد حریف حادث شود آب سرد شکم سیر نوشیدن بنجا  می رساند و همچنین آنچه از خوردن اشریا  زمخرت و   

ترش بود و نوشیدن شوربا  چرب و آب سرد و خوردن سرشیر و گلقند آنرا فائده می کند و در صفراو  که با تلخی دهن و قی 

باشد سکنجبین در گالب و آب نیمگرم نوشانیده قی کنانند که فی الفور دفع شود و اگر بماند فاصله   سره  صفراو  و زنگار  

شنیز سبزدر بنوماش پخته با برنج دهند و صربح  ا که استعمال کنند و شام پالم و گچهار گهر  مطبوخ هلیله   زرد یا نقو  فو

ته با شیره   زرشم و خیارین و خرفه هریم نه ماشه در گالب پا طباشیر سماق یم یم ماشه در شربت انارین دو توله سرش

و آثار و شربت آلو چهار توله دهند و در فواق سوداو  که با ترشی هومن و قی سیاه متعفن و سوزش معده بود بعد فصد با سلیق 

ق شریر خوراننرد و بعرد از    از دست چپ جهت تنقیه حب الجورد با مطبوخ به سفایج دهند و انوشدارو لولو  علو  خان برا عرر  

تسکین ماءالجبین دهند و ایضاً در صفراو  و سوداو  بعد قی به نقوعات مسهله تنقیه کنند و مقویات فم معده مثل گل سرخ و 

گشنیز خشم داخل کنند و بعد تنقیه به تعدیل مزاج مشغول شوند و به ادویه   مخدرات و مقویات فرم معرده آمیزنرد و فرواق     

 دهندو طباشیر سوده پاشید به غایت سو دخاش و زرد پخته باشند با شربت وررا ماءالشعیر که اندر آن پوست خشصفراو  و حار 

است و شربت سیب به گالب و یا شیره   تخم خرفه به شربت سیب بدهند و گاهی هنگام شدت حرارت احتیاج مری افترد بره    

 السروس  اصل  افیون مصلح بخرنوبه   زعفران و شیره   اندک کافور به شیره   تخم خرفه و گالب و شربت سیب و شمه 

مقشر با سکنجبین ساده عجیب النفع است و تضمید معده به صندل و گل سرخ و گالب و یا به جراده   کدو نماینرد و روغرن   

کرافور  بنشه یا روغن کدو هرکدام مخلوط به روغن گل و با گالب و صندل و روغن گل بر فم معده نهند و عند شدت حررارت  
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و آب گشنیز تر و جراده   کدو روغن بنفشه و گالب و به قردر شرعیره کرافور     مغسولافزایند و این مرهم نیکوست موم سفید 

بدستور مرهم ساخته نیمگرم بر معده استعمال کنند و غاا بچه   مرغ یا گوشت میش دهند و اگر هضم قو  باشد به کدو یا آلو 

 برآب شنیز خشم با تر و یا به جو مقشر و گشنیز و مسکه و حسو نشاسته و نان پراکیزه  بخارا  محشر به خشخاش مطیب به گ

گفته که اگر  ابن سیناسرد و آب انار شیرین بدهند و به قول ابن جرار آب ترشی ترنج و برگ نعنع نافع فواق حادث از صفراست 

شد به مقیئات آن خلط قی آورند و یا اسهال کننرد  خلط الذ  متولد در معده یا منصب بسو  آن باشد صاحب او را اگر ممکن با

 برآب به مثل نارنج سکنجبین و مثل شربت افسنتین و گاهی کفایت می کند شرب سرکه و آب و تجر  مسکه یا روغرن برادام   

 انار شیرین یا میخوش مائرل بره   بآبگرم و حتی االمکان به خواب طول دهند و کالم ماءالشعیر منفعت شدید نماید خصوصاً 

حالوت آب انارین نیز از آن جمله است که نفع به تنقیه و تقویت هر دو می کند ابن یحیی گوید که هرگراه فرواق از کیمروس    

گرم و سکنجبین قی کنند و بعد از آن تعهد به ماءالشرعیر مرع آب انرار شریرین و      بآبصفراو  باشد که لا  معده کند باید که 

وب اشیا  حاره مثل زنجبیل و فلفل و خردل و سداب باشد عالجش تجر  آب گرم و روغن ماءالقر  نمایند و هرگاه فواق از تنا

گویند که اگرر سربب فرواق     ایالقی و جرجانیبه میرات کثیر و تمریخ معده به قیروطی متخا از پیه بط و ماکیان و موم نمایند 

آب گرم با روغن بادام جرعه جرعه دهند و طعام  چیز  گرم و تیز و انصباب خلط حار لاا  از جگر یا عضو دیگر باشد چند کرت

کشکاب و سکنجبین و طعام حسوها  نرم به روغن  بآبمسکه فرمایند و اگر ساکن نشود قی کنانند به سکنجبین و آب گرم و 

هلیله   زرد  بادام دهند و اگر فائده نشود ایارج فیقرا یم مثقال به سکنجبین سرشته بدهند و اگر یم درم ایارج فیقرا و دو درم

انرار   بآببه سکنجبین سرشته بدهند صواب باشد و طعام نان چند در آب سرد و آب انار شیرین دهند و بعد این تدابیر ماءالشعیر 

شیرین آمیخته دهند و ماءالقر  و کشکاب و روغن بادام بیاشامند ابن هبه اهلل نوشته که اگر خلط صراو  باشد اخراج او به قری  

 برآب آن ماءالشعیر و آب انار و آب آلو بخارا و عناب بنوشند و غاا به مزوره   حصرم یا به چوزه   مررغ معمرول   نمایند و بعد 

که اگر سببش خلط حار لاا  و یا غاا  حار حریف باشد و عالمتش حرقت معده و قی  ابن الیاس و خجند  گویندغوره سازند 

 برآب م و عسل و شبت و تخم ترب یا آب معصور برگ تررب و یرا   مره   صفرا و سوداست عالجش قی به سکنجبین و آب گر

مطبوخ لوبیا و تخم خرپزه و عسل و نمم نمایند و بعد تنقیه معده از اخالط رو  به قی و جالب از لعاب اسپغول و بهدانره بره   

ش به روغرن برادام و کردو یرا     روغن بنفشه یا بادام مقدار پنج درم و گالب بدهند و غاا ماءالشعیر به روغن بادام با مزوره   ما

سویق به شکر سفید سرد کرده خورند و تدبیر مقصود درین گاهی به توجه ماده به سو  اسفل بود و این گراهی بره اخرراج آن    

باشد چنانچه به قی یا اسهال ادرار و قی افضل است زیرا که ماده فاعل مرض را از اقرب طرق و اسهل آن اخراج مری نمایرد و   

عه ارتعاد بدن نماید و مراده از  و حرکت و ریختن آب سرد بر رو  دفکردن ماده از موضع باشد چنانچه به عطاس گاهی به جدا 
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موضع فرود آید و گاهی به اصال  ماده و کسر حدت آن بود به مثل روغن بادام و ماءالشعیر و گاهی به تقویت عضو باشد تا برر  

چنانچه تناول پوست بسته و سنبل و قرط و گاهی به اصال  مزاج عضو بود  دفع ماده متمکن گردد دور و دشی دیگر قبول نکند

چنانچه استعمال البان و ادهان و لبوب و گاهی به تخدیر باشد تا اذیت موذ  درک نکند مثل پوست خشخاش و افیرون و غیرر   

ه باشد استفراغ او به این مطبروخ  گوید که آنچه از اجتما  غلط لا  حریف و انصباب او از سائر اعضا به سو  فم معد طبر  آن

افسنتین نمایند افسنتین رومی اصفر ده درم هلیله   زرد منقی هفت درم افتیمون جعده کماذریوس هر واحد سره درم همره را   

بدستور مطبوخ جوشانیده یم صد درم از آن صاف کنند و قبل او به دو ساعت یم درم حب ایارج بخورنرد بعرده ایرن مطبروخ     

ر یم شربت او کفایت نکند دو شربت بخورند اگر قوت و مزاج او و وقت احتمال کند و اگر ضعیف القوت باشد هرر  بنوشند و اگ

روز نقو  مشمش یم قد  بده درم سکنجبین عنصلی بنوشند و هنگام اشتداد فواق دو جرعه آب گرم به روغن سوسن بیاشامند 

نسخه تقو  مشمش این است پوست هلیلره   زرد ده درم تمرهنرد    و اگر ازین تسکین نیابد آب سرد به روغن گل بنوشند و 

منقی از لیف و تخم سی درم آلو سی دانه عناب سی عدد شاهتره کف کبیر افسنتین پنج درم تخم کاسنی تخم کشوث ترنجبین 

دویره باشرد   منقی هریم کف فلوس خیار شنبر سی درم همه را در ظرف چینی کنند و باال  آن آب که چهار انگشت براال  ا 

بریزند و یم روز در آفتاب گاارند و چهل درم از آن بنوشند که آن تنقیه   بدن از خلط لاا  در چند روز کند و چون این نقو  

متغیر گردد تجدید آن نمایند که تازه   او اقو  و احسن فعل بود و باید که غاا  او زیر باجات معتدله بغیرر زعفرران و جرد     

ر نمم باشد و اگر مزاج او حار بود شرب ماءالشعیر نفع کند و مرد  را دیدم که در بصره نزد ابوماهر آمده بغی بآبرضیع مطبوخ 

فسکایت این فواق نمود پس هرگاه بر سبب او واقف شد و یقین کرد که از آن از خلط حریف لراا  اسرت از صرناعت او سروال     

منع کرد و امر به خوردن جماز و طلع و ماهی ها برا بره روغرن برادام     نمود گفت که من اکارام پس از خوردن خرما و مالح او را 

بریان و باقال  مطبوخ به غیر نمم نمود و در چند روز فوق او زائل شد و ایضاً اوفق اشیا برا  این خلط این است که عالج به 

مسکن فواق حارست چرون هرر    می نویسد که به قول بعض افاضل اطبا ماءالشعیر گرم گیالنی سکنجبین و آب گرم کرده شود

گرم و سکنجبین قی کنند بعده تعدیل مزاج به شرب ماءالشعیر سرد کرده به  بآبساعت جرعه جرعه بنوشند و اگر ساکن نشود 

روغن بادام نمایند و بزرقطونا به روغن بادام یا روغن بنفشه و گالب بنوشرند و آب انرار یرا آب تمرهنرد  یرا آب آلوبخرارا بره        

اشامند و سویق به شکر آن را نافع است و کالم نان در آب سرد و آب انار شیرین تر کرده و اگر ساکن نشود هلیله سکنجبین بی

  زرد یم درم با ایارج قیقرا یم درم مخمر بدهند و بستن انگشتان پا  دوست نافع فواق است و غاا کسی کره یرا قرعیره و    

 .مول به چوزه   مرغ یا زرده   بیضه به سرکه جوش داده بدهنداسفاناخیه و رمانیه و حصر میه به طریق مزوها مع

 عالج فواق از یبوست
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بکار برند و لعابات و شریرجات  بس مسطور شد یابس و در عالج تشنج یا سوءمزاجبه هر ترطیب هرچه در عالج امراض معده از 

ام پنج عدد شیره   مغرز تخرم کردو شریره       رطب بدهند مثالً لعاب بهدانه و اسپغول هریم سه ماشه شیره   مغز باد و دبار

خیارین هریم نه ماشه در گالب و عرق بیدمشم و عرق نیلوفر و عرق شیر ساده هریم پنج توله شرربت نیلروفر چهرار تولره     

 داخل کرده بنوشند و یا ماءالقر  و ماءالخیار هریم نه توله با گالب سه توله و روغن بادام یم توله نبات سه تولره بدهنرد کره   

بس مجرب است و متواتر بلیسند در تسکین فواق یا خیلی مفید است و اگر مقدار یم اوقیه مسکه   تازه با مثل آن نبات سفید

اگر خواهند مغز بادام پنج عدد هم افزایند و مسکه و سفید  بیضه بر معده طال کنند و اگر نبات سفید دو توله سبوس اسرپغول  

د و مدتی بگاارند که فالوده روغن بادام سه درم باالیش ریختره بخورنرد بررا  فرواق میبسری      گرم پا و آثار آمیزن بآبنه ماشه 

مجرب است و گویند که تکثیر ادهان و العبه به اندکی افیون مفید است و خشخاش سفید با نبات و کاا مغز تخم خربزه و کراا  

دوشیدن بلکه در ظرفی کالن پر کرده مریض را در آن  خائیدن همه را بارده و همچنین شیر گاو و بز نوشیدن و بر تارک و بدن

نشانیدن بسیار ناف است و کاا ماءاللحم با شراب ممزوج فائده   عظیم می کند و خشخاش در ادیه و اغایه بیشتر داخل کننرد  

پخته و یا گوشت برره   اقهین الزم دارند و غاا از آش جو و یا فرنی مغز تخم کدو و خیار در شیر بزنو باقی تدابیر همچون تدبیر 

و بزغاله ساند شیخ می فرماید که اگر سببش بیس باشد عالج آن نوشیدن شیر ترازه و آب نیمگررم بره روغرن برادام و روغرن       

کدوست پس ماءالشعیر و ماءالقر  و ماءالخیار و لعابات یارده و کالم تمریخ به آن ها از خارج و تمریخ مفاصل و استعمال آبزن 

گوید که چون فواق از اسفتراغ یا از حرارت باشد گالب مبرد به لعاب بزر قطونا و روغن گل یا  صاحب کاملن مرطب و مانند آ

روغن بنفشه بنوشانند و آب هندوانه و ماءالخیار یا ماء القر  به شیره   تخم خرفه و قدر  جالب و روغن بنفشره   جیرد یرا    

و ماءالشعیر مبرد به روغن بادام و شکر طبرز و بیاشامند و ایضاً پست جو بر  روغن مغز تخم کدو یا روغن بادام و مانند آن بدهند

قطونا دو و آب حی العالم کنند و یا بزربرف سرد کرده به روغن بادام دهند و تضمید معده به قیروطی معمول از آب خیار و آب ک

اه فواق از یبوست الحق فم معده باشرد آب  گوید که هرگمسیحی به جراده   کدو آرد جو و خطمی و روغن بنفشه ضماد کنند 

گرم به روغن بادام و روغن بنفشه بنوشند و بعد از آن ماءالشعیر و ماءالقر  و ماءالخیار بیاشامند و نوشیدن لعاب بزرقطونا و لعاب 

و روغرن   ثعلرب ال عنرب  برآب بهدانه با روغن بادام یا روغن مغز تخم کد نافع است و تضمید معده   به آرد جو خطمی اسرپغول  

ً او گوید کره هرگراه فرواق عقرب     ایضابنفشه سرشته باید کرد و به سرمق و اسفاناخ و کدو و خیار و بقله   سیمانی غاا سازند 

برشرت و مراءاللحم   زرده   بیضره   نیم استفراغ باشد باید که مبادرت به تقویت علیل از اغایه   سریع االنهضام مقو  مثل 

ح خوشبو از اغایه   طیبیه و استنشاق روغن بنفشه و روغن گل و حسو  متخا از نشاسته و روغن سینه   ماکیان و شم روائ

می نویسد که اگر از یبوسرت و اسرتفراغ باشرد عالجرش رو رطوبرت بسرو         یوسف بادام و شکر و عسو  شیر به شکر بدهند
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ی چکانند و مهره ها  پشت و گردن بدان چررب  اعضاست و آب انار شیرین به قدر  کتیرا دهند و روغن بنفشه یا بادام در بین

کنند و از بنفشه و خطمی و موم و روغن بنفشه بر فقرات گردن ضماد نماینرد و غراا مراءاللحم و زرد  بیضره   نیمبرشرت و      

وشیدن گوید که اگر فواق حادث از استفراغ باشد که کمتر مریض از آن نجات می یابد تدبیر او به ن سعید ماءالشعیر غلیظ سازند

گوینرد کره    ابن الیاس و خجنرد  ماءالشعیر به روغن بادام و استعمال اسپغول به شربت خشخاش و اسفید باج فراریح باید کرد 

گاهی فواق عقب استفراغ کثیر از قی یا اسهال یا خروج خون یا جما  کثیر با حمیات حاده به سبب ایراث یبس و حدوث تشنج 

یه   دال بر پالک هست و از آن خالصی نیست و دیار ذ  خطر و از جمله   عالمات ربسیا بس از آن عارض می شود و این 

شیر و روغن بادام با شربت بنفشه یا خمیره   آن با شربت خشخاش هر واحد ده درم و یا آب تربز و شیره   تخرم خرفره بره    

کدو یا اسفاناخ یا کاهو و نان در آب سرد ترر   شکر بر برف سرد کرده به روغن گل یا بنفشه بنوشانند و غاا با احسا  مرطبه به

کرده  کدو تر باجو مقشر پخته دهند و تمریخ فم معده با دهان رطب و تضمید آن به قیروطی معمول از آب کرد و یرا آب حری    

در می نویسد که فواق یبسی رو  است و گاهی  خضروم صاف نمایند تیرا و روغن بنفشه و روغن کدو مالعالم و گل خطمی و ک

ابتدا آنرا نفع می کند ماءالشعیر مدبر به روغن بادام و شربت نیلوفر و لعاب بزرقطونا به اندکی افیرون و دریرن تکثیرر خشرخاش     

نمایند و در فواق یبسی مستحکم رجا  خالص نیست و برا  اطالت حیات تحریص به ادویه   ماکوره نمایند و اغایه بچه   

خشخاش و کدو و رشته سازند و در همه او خال گشنیز البدست و روغن بنفشه و لعاب اسرپغول  مرغ به ماءالشعیر یا به گندم یا 

گوید فواقی که اکثر مود  به هالک می گردد آن است که از تشنج معده  طبر  یا روغن گل و بزرقطونا و گالب بر معده نهند

کثر به هالکت مری انجامرد سریما آنچره از کثررت      به خوردن غربق و کندش یا از کثرت استفراغ بود و آن صعب العالج است ا

استفراغ باشد و این همان است که بقراط در کتاب فضول گفته که هرکه را فواق عقب استفراغ اربع ظاهر شود و هالک گردد و 

عالجش تغایه   علیل باغایه   محموده مثل لحم بچه   مرغ و شوربا  ماکیان و لحم جد  رضیع است و تضرمید معرده   

نچه معطر او باشد و تشمیم خوشبو مثل بنفشه و گل سرخ و گالب و اگر تپ و اسهال او را نباشد البران بیاشرامند و بهتررین    بدا

جراده   کدو یا برگ خالف و آب برگ  بآبآنها شیر زن و شیر خرست بعد آن شیر بز جوان و تضمید معده به صندلین و کعم 

 .وت علیل و علت این همه را جمع کرده بعمل آرنداسپغول یا آب برگ بار تنگ حل کرده حسب ف

 عالج فواق از ورم

در درم دماغ و معده هرچه در باب آنها مسطور شد بعمل آرند و در ورم جگر آنچه در بحث آن بیابد بکار برند و بالجملره عرالج   

و فم آن به مثل آب انار و ماءالشرعیر و   ورم نمایند و اگر احتیاج افتد فصد کنند که در اکثر از آن ساکن می گردد و تعدیل معده

آب کاسنی واضمده نمایند و به قول مسیحی و جرجانی عالج فواق حادث از ورم حار جگر و معده فصد باسلیق است اگر سرائر  
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و  و کاسنی با خیار شبنر اگر با وجود آن در معده لهیب باشرد ماءالشرعیر   الثعلب عنباحوال بدن فصد واجب کند و آشامیدن آب 

سکنجبین بنوشند و تضمید معده و به صندلین و بزرقطونا و غیر آن نمایند و باقی عالج از باب آماس معده و جگرر طلرب بایرد    

و مزاج و قروت  کرد و به قول طبر  در فواق از ورم جگر سعال خشم الزم است و عنایت بسو  کبد نمایند و اگر سن مریض 

نند و شرب ماءالشعیر و ماءالقر  و ماءالخیار الزم گیرند اگر قوت او احتمال نماید و سلیق از دست راست کاو رخصت دهد فصد با

غاا مزورات به سرکه و شکر یا عصاره   زرشم سازند و مزورات را به اندک شکرشیرین کنند و تضرمید کبرد بره صرندلین و     

طب سازند که به صال  جگر فرواق زائرل   آس ر بآبسیب چاشنی دار و  بآبشیاف ماهیتا و اندک فوقل و قدر  قصب الزریره 

گردد و درین باب نهادن ننمایند بهر آنکه ورم حار کبد چون طول کند جگر بارد شود و باستسقا انجامد و صاحب شفاء االسرقام  

الئی در جانب ایمن در کبد  یا مستدیر در فم معده در معد  است پرس عرالج   یسد که عالمت فوق ورمی وجود ورم همی نو

و خیار شبنر و روغن گرل   الثعلب عنباگر خون غالب باشد و به حقنه   لین نمایند و بر معده و کبد به مثل آب  بفصد ارورم ح

بلغمی ضماد  دت نیلوفر غاا سازند و در ورم بارسرد مع شرب بآب مغسولضماد کنند و به مثل سویق به شربت نیلوفر یا مغز نان 

دت نماینرد و مثرل   نه   ابتدا و سرکون حر  یت حقنه به مثل غاریقون بعد تجاوز از زماروغن بابونه عوض روغن گل کنند و تقو

روغن ناردین و روغن سوسن طال کنند و گویند که اگر فواق به شرکت جگر از ورم مرکب از صفرا و بلغم و تهیج اطراف باشرد  

عرق کاسنی پا و آثار گالب چهار توله شب  عرقیات شربت انارین منعنع دهند روز دوم زرشم شش ماشه آلو بخارا هفت دانه در

گاوزبران بادیران    السروس  اصلخیسانیده صبح خام مالیده گلقند یم نیم توله شربت بزور  یم نیم توله داخل کرده بدهند باز 

زرشم هریم چهار ماشه مویز منقی مالیده نه دانه   تخم کاسنی بیخ کاسنی بریخ بادیران هریرم شرش ماشره       الثعلب عنب

شبنر شش توله ترنجبین چهرار تولره سرنا     بنوشانند روز دوازدهم فلوس خیار یده صاف نموده و گلقند دو توله حل کردهجوشان

مکی نه افزوده مسهل دهند روز دوم مسهل تبرید لعاب بهدانه سه ماشه شیره   دانه   هیل ماشه شربت بزور  دو توله دهند 

  مونگ در در آب گوشت پخته بعد مسرهل  عده کهچرغاا اول آش جو ب و بجا  آب عرق کوه همچنین دو مسهل دیگر دهند

زرشم هریم شش ماشه به عرقیرات جوشرانیده شرربت برزور       الثعلب عنبسوم اگر اندکی قبض بود گل بنفشه بیخ کاسنی 

  دریابد و برا  شیخ الرئیس می نویسد که در فواق کائن عقب قی اگر مریض بقیه   خط الذ انتباهگلقند هریم دو توله بدهند 

آن قدر  غثیان باشد عطسه متواتر آورند بعد از آن که مزاق آن خلط مثل رب آلود تمرهند  داده باشرند و اگرر آن محسروس    

نشود بلکه تمدد احساس کند فم معده را به مراهم معتدله ضماد کنند و حریره   نرم که در آن تعزیه بره مثرل لعراب گنردم و     

فواق به اطفال شیر  اعالم و خوشبو به مثل گشنیز و تقویت به مثل آب چوزه   مرغ باشد بنوشانندتسکین به مثل روغن بادام 

خواره اکثر به سبب ریج حادت میشود و زنان را چنان گمان هست که برا  توسیع معده و روده عارض می گردد اگر بسیار باشد 
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بود و پودینه و االئچی و مویز منقی و  دهنداندکی دادن سو جوز هند  با شکر سفید بدهند و جند بیدستر در آب عارض سائیده

بادیان در گالب سائیده گلقند داخل کرده بدهند و به ضرورت شافه نهند و آب پودینه یا شکر مجرب است و تعلیق بندق نافع و 

پیشانی طفل بچسبانند فواق  دهان تر کرده بر بآببه لعب و باز  مشغول سازند و گویند که اگر رشته از لباس مرضعه بگیرند و 

و لعابات فرو ایستد و فواق یسبی اطفال را کمتر افتد و  بآبهائج را فی الفور ساکن کند و آنچه از تناول چیزها  تند و تیز افتد 

 .درصورت حدوث عالمت هالکت باشد و العبد با روغن بادام دهند

 انقالب معده

لیکن عادت اطبا بر شمردن آن در بحث امراض معده جار  شده و جمیع اطبا هرچند این مرض فی الحقیقه از امراض امعاست 

بعد جالینوس انقالب معده را ذکر نموده اند پس گمان کرده اند که آن قی و تهو  است و معنی قول جالینوس در انقالب معده 

ود بعد از هضم معد  به قی مندفع گردد و حکایات او از اوائل نفهمیده اند بالجمله عبارت است از آنکه هر طعامی که خورده ش

و به جهت تشیبه انقالب اسفل شی به اعال  آن و یا انقالب و انعکاس فعل مده از مقتضا  طبیعت خود مسمی به ایرن اسرم   

گشته و سببش یا وقو  بحج و خراش به سببی از اسباب سحج است در معا  اثنا عشر  که متصل به معده اسرت یرا در روده   

به اثنا عشر  اتصال دارد و اسباب مسحجه همان است که در سحج گفته قید پس هرگاه غاا  منهضم در معده به  ضمائم که

است که در آن به هم رسیده لا  کنرد و امعرا بره     ود چون حرافت و حموضت و ملوحت ومروتامعا رسد به کیفیت اندازه   خ

معده نیز آنرا به کراهت از خویش به قی رد کند و یا ضعف که در امعا وقت آن غاا را به سبب اذیت لا  بسو  معده بازگرداند و 

حادث گردد و نتواند که به طریق معتاد دفع کند و فرق در میان این مرض و ایالوس که قسمی است از قولنج آن است کره در  

یلو سی غیرمنتن باشد و تشخیص نچه به قی بیرون آید متعفن و بد بو مثل براز باشد به خالف قی انقالب معده که کآایالوس 

هر دو سبب این مرض چنان کنند که نظر نمایند اگر قشور باریم در قی برآید و از خوردن چیزها  ترش و تیز سروزش و درد  

قریب ناف شدت کند باید دانست که به سبب خراش معاست و اال به سبب ضعف امعا باشد عالج درصورت سحج روده سرفوف  

ه   گاو چرب نموده همراه لعاب بهدانه و ریشه خطمی در عرقیات برآورده شربت بنفشه داخل کرده چهرار  الطبین به روغن ماد

تخم پاشیده بخورند و سائر عالج آن مانند عالج سحج کنند و به قول طبر  ادویه   مغریه دهند و ترکیب آن به حسب عاجت 

ی نمم دهند و اگر در مزاج حرارت باشد بزرقطونا و تخم بارتنگ ب و مزاج مریض نمایند مثالً حسو  متخا از خندروس و پیه بز

هر دو بریان به روغن گل خالص بدهند و از ماءالشعیر که در آن صمغ و کتیرا باشد تجاوز نکنند و یا حسو  متخا از شحم بزور 

که اگر صفراو  باشرد  سند و حریفات نخورند و بعض متأخرین مینویاسپغول و بارتنگ بخورند و چیز  از حموضات و ملوحات 

افشره   انار و رب غوره و سماق و زرشم خیسانیده بدهند و لعاب بهدانه و اسرپغول برا شرربت زرشرم و دم االخروین و رب      
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ا نفع و اگر بلغمی بود تنقیه   آن نمروده بره زور   ثخوین نیز مناسب است و سفوف مقلیاو بارتنگ به اطباشیر دوم اال االس حب

یحان و کنوچه به روغن بادام شیرین چرب نموده بدهند و ماءاللحم و زرد  بیضه   نیمبرشت دریرن مررض   حاره چون تخم ر

غاا  مناسب است و آبی که در آن خریطه   گلنار طباشیر خرنوب زرشم و غیر آن انداخته باشند یا آب انارین بدهند و صمغ 

گل سرخ یم توله صمغ عربی دو ماشه دم االخوین یم  عربی کتیرا در عرق بارتنگ حل کرده مجرب است و عصاره   برگ

که درین مرض بمقییات  و گویندنیز مفیدست و چهار تخم بدستور  االس حبنیم ماشه تخم بارتنگ سه ماشه سائیده با شربت 

 مناسبه قی نمایند و به فاصله   دو سه گهر  گل ارمنی گل مختوم گل نیشاپور  صمغ عربی کتیررا هریرم یرم ماشره در    

شربت خشخاش دو توله آمیخته بلیسانند و باالیش گالب هفت توله نوشانند و یا طباشیر کتیر ادم االخوین هریم یرم ماشره   

و گالب هریم پنج توله بدهند و یا دانه   هیل  گاوزبانکهربا دو ماشه در خمیره   صندل ساده یم نیم توله آمیخته با عرق 

اشه در انوشدارو ساده یم توله سرشته اسپغول تخم ریحان حرف هریم سه ماشه در طباشیر نشاسته کتیرا کهربا هریم یم م

هریم چهار توله یم ملحه خیسانیده شربت خشخاش سه توله داخل کررده روغرن    گاوزبانگالب و عرق کیورا و بید مشم و 

صمغ عربی هریم یم ماشه انار بادام شیرین چهار ماشه اضافه نموده دهند و یا مصطکی دانه   هیل پوست بیرون بسته عود 

دانه   ترش بریان در شربت سیب والیتی و خشخاش هریم دو توله آمیخته بلیسانند بعده شربت به سه توله در گالب و کیورا 

رمان شریره   بادیران نره    هفت توله حل کرده تخم فرنجمشم هفت ماشه پاشیده دهند و این دوا قو  تر است سفوف حب ال

ن پنج عدد پودینه هفت ماشه و عود سه ماشه و شربت خشخاش و مورد هریم یم نریم تولره دهنرد و یرا     چی کالماشه واالی

اسپغول و تخم ریحان و فرنجمشم هریم سه ماشه در گالب و کیورا هریم چهار توله عرق مکوه پنج توله به چوب بید ساده 

لرشاد نه ماشه در دوغ گاو و نیم آثار بجوشانند که بره  لت کرده شربت به و سیب هریم یم نیم توله آمیخته بنوشند و یا حب ا

نیمه آید شربت سیب دو توله روغن هفت ماشه داخل کرده بخورند و یا تودریین نه ماشه دوغ گاو شیرین یم نیم پا و شربت به 

و براقی تردبیر دا و    سه توله دهند و یا بالنگو نه ماشه دوغ گاو یم نیم پا و شربت خشخاش سه توله روغن گل نه ماشه بدهند

غاا همه آنچه در تسحج گفته آید بکار برند و چون به هیچ تدبیر موقوف نشود باید که شیشه   حجامت گرداگرد معده و زیرر  

فم معده نهاده دوا دهند فی الفور انقالب را بازدارد و در حالت ضعف امعا تدبیرش نوشیدن مطبوخ فوا که است اندک اندک بعرد  

همچون نعنا  و رب غوره و ناشپاتی و امثال آن و آنچه در فصل قی گاشت و هرچه مقو  معده اسرت تقویرت    از آن استعمال

 .امعا کند

 کرب و قلق معده

قرار بود و به انتقال از شکلی به شرکل دیگرر محتراج گرردد بسرو  بتررو شردید        عارض شود مریض از آن غمگین و بی هر گاه
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عید بعض اجزا  او از بعض خواهش کند و گاهی او را خفقان الزم بود و یا برا و  حرالتی   االشتیاق باشد و به تکثیف اعضا و تب

عارض گردد که صاحب او بر معرفت علت متمکن نباشد و گاه تابع او سدرود واربود و گاهی در آن رنگ متغیرر گرردد و آن در   

گردد و مسبب آن ماده   غثیان مع ضعف معرده  حقیقت مبداء غثیان است پس اکثر به آن غثیان بود و گاهی منتقل به غثیان 

است و خصوصاً ماده متشرب ا  غائص در جرم قعر معده پس مادام که آن معتشرب باشد کرب حادث کند و چون در فم معده 

مجتمع شود غثیان احداث نماید و در اکثر ماده   این مرض حار صفراو  متولد یا منصب بسو  آن از کبد می باشد و گراهی  

ه بارد بود لیکن از کیفیت رو  چون ملوحت و حموضت و بورقیت و عفونت موذ  فم معده محدث قلق و اضرطراب خرالی   ماد

نباشد و به قول شیخ الرئیس گاهی بقیه   روائح اخالط از ادویه   مقی و مسهل کرب آرد و رب به و رب غوره و مانند آن او 

آن نوشیده شود ه و از سیب شیرین کرب پیدا کند و آب سرد که در غیر وقت کد از فوارا قطع کند و هر آنچه در معده جوش کن

کرب موجود در معده کرب حادث نماید و بیشتر در حمیات سبب زیادتی حمی گردد در واجب نیست که در به سبب تجمید خلط 

شد عالج در ماده   حار  تپ آب بنوشند مگر آب سرد بالجمله تشخیص اسباب این به نحو  باید کرد که در بحث قی مسطور

نیمگرم و سکنجبین مکرر قی نمایند و قرص طباشیر همراه شیره   زرشم شربت انار و  بآببهر تنقیه   معده اگر ممکن بود 

سکنجبین خورند و از پوست کدو تر و صندل و گل سرخ و کافور در گالب سائیده بر فم معده ضماد نماینرد و بعرد از نضرج از    

کنند و ایضاً بهر تطفیه   آن مبردات دیگر مثل آب خیار به شربت سیب یا به بنوشند و سویق جو بطباشیر و  مسهل صفرا تنقیه

طب دهند و باقی تدبیر از مبحث قی به حسب حاجت اخا کنند و این شربت که واشربه   باردرو دیگر ربوب فواجالب بخورند 

ان مجرب انطاکی است و فادزهر سموم ولسع افعری برود اسرتعمال    که جهت کرب معد  و غثیان و تحریم اشتها و از اله خفق

نمایند آب زرشم آب سیب هریم سه صد مثقال آب لیمون یم صد و پنجاه مثقال قند سفید ثلث حمله به دستور قوام شربت 

بداننرد کره مراده      سازند و اگر درین ترشی ترنج و مروارید محلول اضافه کنند قائم مقام تریاق کبیر در اکثر امرراض باشرد و   

مجتمع در جوف معده به قی مندفع می گردد و اگر غائص باشد تطفیه به مبردات از داخل و خارج کفایت کند و از قی برنیاید و 

اگر تطفیه سود ندهد به طریق دیگر از منقیات طبقات معده که در باب قی بیان یافته مستفرغ سازند و اگر ماده از جگر ریزد بعد 

  جگر نمایند بدستور  که در غثیان ماکور شد و سکنجبین ریوند  نافع بود و اگر ماده بارد باشد از آب نیمگررم و  از قی اصال

نمم مکرر قی کنند و بعد از نصج به مسهل بلغم تنقیه نمایند بعد از آن جوارشات حاره با سکنجبین عسرلی بخورنرد و روغرن    

قیه مقطعات مثل سکنجبین عسلی در طبخ شبت آمیخته بنوشند و قی کنند و بهر مصطکی و روغن بر معده بمالند و ایضاً بهر تن

تحلیل مواد ملطفات چون آب بادیان و شربت و افسنتین بکار برند و چون کرب معده با غثیان و قی در اسباب متحد است باقی 

بالمناصفه آنرا زائل کنرد بهرر آنکره     بآب تدبیر این از انجا برگیرند شیخ می نویسد که اگر مرض اندک و بارد بود شراب ممزوج
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تقویت و غسل و تعدیل خلط رو  نماید و اگر بسیار باشد محتاج به ادویه   غثیان بود و اگر از حرارت و خلرط حرار برود و آن    

و برگ  اکثر می باشد آنرا مبردات رطبه و اطلیه   متخا از آنها تسکین دهد و از آنچه ازین تجربه کرده شده ضماد پوست کدو

خرفه و پست جو به سرکه و آب است بر معده و جگر بدان ضماد نمایند و چون کثرت پایرد به صندل و گرل سررخ و کرافور و    

مانند آن ضماد کنند و آب خیار زرد مقشر مع جالب نبات و اندک طباشیر آنرا ستوده اند و از آنچه کررب سرعد  را شرفا دهرد     

ا ناردانه است و فقا  از اناردانه بال با زیر به رب سفرجل و اگر غثیان نباشد از شرراب  خصوصاً ب مغسولسویق شعیر حریش غیر 

پرهیز کنند اصال و آب او ممزوج تمرهند  و شراب سیب کهنه که فضول او تحلیل شود باید کرد فاضل سرهند  در شر  خود 

آرد گندم و مغز چلغوزه پختره دادنرد و سره شرب      بر اسباب و عالمات نوشته که دوستی را بعضی جهال برا  تقویت باه نان از

خواب نکرد و کرب معد  عارض شد و قریب بود که بر آن غشی افتد چون نزد او رسیدم معجون خفقان او را دادم فی الحرال  

 .تسکین یافت

 اختالج معده

ا در جزو اعال  معده باشد و آن حرکتی است شبیه به خفقان که در معده عارض شود پس وقتی که حرکت ماکور در فم معده ی

خفقان و گاه غشی نیز به سبب مشارکت قلب حادث گردد و گاهی به آن غثیان و تهو  باشد و گراهی رو  برود و آفرت او بره     

دماغ مود  گردد و از آن مالیخولیا حادث شود بالجمله سببش اذیت است که به معده الحق شود و آن اکثر از خلط بارد متولرد  

صب از عضو دیگر مثل جگر باشد و گاهی به سبب خلط لاا  محتبس میان دو طبقه   معده و متشرب در آن یرا  در معده یا من

از تصاعد کرم اسعا به سو  معده عند انصباب صفرا بسو  امعا در حالت قبض طبع می باشد و آثار خلط حار و بارد از تشخیص 

درد امعا  انفصار و دغدغه   معده و تقلب نفس و سیالن لعراب  امراض معده ظاهر گردد و بر وجود کرم شکم قبض طبیعت و 

دهن و احیاناً خروج کرم در قی داللت کند عالج حسب ماده آنچه در کرب معده گاشت بعمل آرند و در عالج امراتض معده از 

نمایند و به تقویت معرده  ماد  و در بحث قی تنقیه به قی و اسهال و تعدیل هر ماده به تفصیل ذکر یافته بدان رجو   سوءمزاج

پردازند و در دید آن بهر تلیین استعمال حقنه لین یا مسهل به مثل مطبوخ افتیمون تربد  علو  خان و بعد از انفتا  طریق قتل 

 و اخراج آن بدانچه در باب دید آن بیاید باید کرد و به قول ابومنصور اخراج خلط با یارج یا به مطبوخ افتیمون تربد  علو  خان

و بعد از انفتا  طریق قتل و اخراج آن بدانچه در باب دیدان بیاید باید کرد و به قول ابومنصور اخراج خلط با یارج یا بره مطبروخ   

ملین یا افسنتین کنند و اغایه   مقو  فم معده خورانند و چون این ادویه در سالی به مرات بخورند و صفرا از ایشان کم شرود  

اال چون تأخیر در وقت طعام ایشان بسیار کنند و گاهی این اختالل به سبب کثرت جما  حادث شود و این اختالج به هم نرسد 

و خوشبو  مناسب و استعمال حمام معتدل و تناول اغایه   جیدالجوهر و خائیدن مغز  بآبعالج او امساک از جما  و اغتسال 
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یر  مساو  نیمگرم نمایند و صاحب شفاءاالسقام گویرد کره   بادام و جوز و پسته و حب السمحنه به نبات و مالش روغن جوز خ

این نقو  مقو  معده و نافع اختالج آن از امال  استاد من است پوست هلیله   کابلی یم مثقال آمله سه درم بهمنین درونرج  

ه داخل نموده هر واحد یم مثقال در آب خیسانیده صبح نصف آن صاف کنند و شکر یم اوقی گاوزبانعقربی برگ بادرنجبویه 

اول تخم مرویم درم خورده بنوشند و باقی آن بدستور وقت شام بخورند و تدبین معده نماینرد بره روغرن سرفرجل کره در آن      

مصطکی حل کنند و حکیم شریف خان می نویسند که اگر از خلط بلغمی باشد استفراغ به قی از آب ترب و سکنجبین عسلی یا 

گررم و   بآبقوقا یا بعده تقویت معده به جوارش جالینوس نمایند و اگر از خلط لاا  باشد قی  عنصلی و به اسهال از ایارج و حب

و معاجین نمایند و بدان که  بمفرحات و به مطبوخ هلیله و فلوس خیار شبنر و ماءالجبین کنند و تقویت بفصد سکنجبین و تنقیه

نکه تدبیر صائب و مریض قو  باشد و گراهی مراده     این مرض شدیدالردارت است کمتر از آن خالص حاصل می شود مگر آ

حار محترق میان طبقات معده و شرایین حوالی آن می باشد و از آن ماده ابخره   حار بسو  اعالی در طریق شررایین متبخرر   

 و امیر  را این مرض عارض شد و مرض بعد سه یا چهار حرکات شدیده   مستکرهه می نمایندمی گردد پس شرائین گردن 

روز حرکت می کرد و بدحال می شد و اضطراب بسیار می نمود و در صحن خانه مثل حبار  می گردید و اکثر شب خواب نمی 

کرد من عالج او به تنقیه نمودم لیکن تنقیه   کامل به سبب عروض اضطراب حال در اثنرا  مسرهل نشرد بهرر آنکره دوا       

ع غلظ آن خارج نمی شد پس او را مقویات و مفرحرات دادم بعرده آب   مسهل جاب ماده می کرد و آن بنابر بودنش در عروق م

لیکن اطبا که پیش او می آمدند نزد آنها مرض تحقیق نشد و بعضی از آنها . کاسنی مروق نوشانیدم و تخفیف صالح حاصل شد

و آن تخفیرف را  چیز  می گفتند و بعض دیگر از ایشان چیز  دیگر پس مریض مشوش گردید و عالج از طبیب دیگرر نمرود   

و استسقا حادث گردید و به مردواز  الجنب ذاتو  الدم نفثغنیمت نشمرد و طبیب به ادویه   مسهله   قویه عالج نمود و از آن 

مجربات در قتل و اخراج دیدان اغتااء به نخود مقشر با سرکه تا سه روز بعده نوشیدن مطبوخ بیخ توت سیاه است که آن در چند 

نوشته که این نو  از خفقان سریع الرزوال   طبر و می کند بعد از آن بهر تقویت معده جوارش جالینوس دهند مجلس استفراغ ا

است به حسن تدبیر و عالجش این است که نظر کنند بسو  خلط رو  پس اگر خلط بارد غلیظ باشد و آنرا معده تشرب کررده  

دو دانگ شحم حنطل  السوس ربحب نمایند ایارج فیقرا یم درم باشد و قوت و سن و مزاج و فصل اطاعت کند استفراغ به این 

مدور زرد یم نیم دانگ غاریقون نیم دانگ حب النیل شیطرنج هند  نمم نفطی هوم المجوس هر واحد یم نیم دانگ ماهیز 

نجبویره  هرج و حب الغار هر واحد یم دانگ سقمونیا  مشو  یم نیم دانگ کوفته بیخته در آب بررگ تررنج یرا بررگ براد ر     

سرشته مثل فلفل حب ها سازند و در سایه خشم کرده دو مثقال و نیم از آن بخورند و دو یا سه بار حسب قوت استعمال کنند 

و اگر قوت ضعیف باشد این حب برا  او ترکیب دهند زیره   کرمانی نانخواه انیسون بادیان هر واحد یرم درم و یرم دانرگ    
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برگ ترنج سرشته حب سازند  بآبم صبر سقوطر  مثل جمیع ادویه همه را کوفته بیخته هلیله   سیاه سه درم مصطکی نیم در

و نیم درم بعد طعام بخورند که استفراغ رطوبت از معده بدون تحلیل قوت می کند و در هر روز یم مجلس اجابت می نمایرد و  

بل مصطکی هر واحد دو ثلث درم همه را تضمید معده به این ضماد نمایند قسط سه درم مرصبر سقوطر  هر واحد یم درم سن

سائیده به موم و روغن ناردین گداخته آمیزند و حل کنند و بر پارچه مالیده بر معده گاارند و چون معده به نقا ابتدا کند و عالمت 

وم آن نقصان اختالج و خفقان است این حب ترکیب دهند سعد اشنه دار شیشعان قصب الزریره مصطکی عود خام گل سرخ هر 

هر واحد یم جزو زعفران  مرزنجوشنانخواه زیره   کرمانی صعتر فارسی زوفا  خشم برگ تمام برگ  السوس اصلالمجوس 

نصف جزو سائیده به شراب خوشبو مثل ترمس حب بندند مفرطح و در دهان دارند که آن بعد استفراغ خفقان عارض فم معده را 

دهند و اگر خفقان و اختالج از خلط حاد لاا  متشرب معده یا منصرب بسرو  آن از   زائل کند و شلیثا و اصفر سلیم و امرو سیا ب

عضو دیگر باشد عالجش فصد است بعد از آن استفراغ به این حب افسنتین رومی یم درم افتیمون یم نیم درم هلیله   سیاه 

حبها خرد بندند و در سرایه خشرم    دو درم غاریقون یم درم تربد سه درم سقمونیا  مشو  دو دانگ سائیده به جالب سرشته

تمام شربت دو درم و ثلث یم شربت یا دو شربت از آن بخورند و بعد استفراغ تضمید معده به این ضماد کنند افسرنتین دو درم  

قصب الزریره یم درم گل سرخ دو درم و نیم صبر سقوطر  نیم درم عسالیج کرم و اطراف او یم باقه   متوسرط سرائیده در   

سیب و آب برگ آس و گرل   بآبندک سرکه   کهنه حل کرده بر معده ضماد کنند و گاهی در مثل این معده ضماد گالب و ا

سرخ و مانند آن اشیا  قابضه   مبرده می نمایند و اگر از شرب دوا ضعف قوت مانع باشد هر روز یم قد  ازین نقو  بنوشرند  

رومی جعده هر واحد دو درم مویز منقی از تخم بست درم گل حنا سره  که استفراغ بدن او به غیر تحلیل قوت می کند افسنتین 

درم پر سیاوشان دو درم پوست هلیله   زرد پنج درم تربد کوفته یم درم آلو بخارا عناب تمرهند  هر واحد بست درم ترنجبین 

ارند و هر روز یم قد  با هر واحد دو درم همه را در ظرف چینی کرده یم روز در آفتاب د السوس اصلسی درم هوم المجوس 

ده درم شربت بنفشه بنوشند و اگر خلط متعسر باشد و ازین تدبیر منحل نگردد ضماد  که ماکور شد الزم گیرنرد و از غراا برر    

مزورات حصرمیه و نارباج و زیرباج و مانند آن اقتصار نمایند که این تدبیر تلطیف و ترقیق این اخالط و جاب آن می کند و ایضاً 

هر دو سبب را عالج بسیار نافع این است که در خلط بار در طوبی باید که قی از نمم و ترب و خردل و شبت و مانند آن و  این

نبیند غلیظ و آب گرم کنند و در خلط حار لا  به ماءالشعیر که در آن اندک تخم سرمق پختره باشرند و سرکنجبین و آب گررم     

هر دو سبب ریاضت معتدل نافع است و ابوماهر اصحاب ایرن مررض را بره اسرتفراغ از     نمایند و بر ناشتا قی کنند و برا  جمیع 

شرب دوا امر می نمود بعده در آنجا که سبب خلط لاا  حار می بود بعد استفراغ به شرب سکنجبین سفرجلی نیز امر می کرد و 

ن و حرکت اختالجری بره مشرارکت فرم     به این تدبیر مریض به سرعت زائل می شد و درینجا قسمی دیگر است که از آن خفقا
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معده می باشد و آن این است که خلط لاا  بسو  امعار یزد و با آن قبض طبع شد پس دید آن که در امعا باشند بسرو  معرده   

رجو  کنند و معده از آن مضرب گردد و قوت دافعه به دفع اذیت حرکت کند و خفقان و اختالج حادث گردد و عالمتش همران  

ق مسطور شد و عالجش حقنه   لین است بعده دو سه روز بر نهار شیر تازه به شکر دهند و روز سروم ایرن حرب    است که ساب

هر واحد یم درم سائیده حب بندند و با شیر و شکر بخورند و روز دیگر از تناول آن این مربدهند شیخ برنج کابلی ترمس قنبیل 

انه پنج درم به رنگ کابلی شیخ ارمنی ترس تلخ هر واحد یم درم سائیده به دوا بدهند خردل دو درم مغز جوز ده درم مغز پنبه د

شکر محلول آمیزند و هر روز مقدار جوز بعد شرب دوا  ماکور بدهند بعد آن در تقویت معده و تعطیر آن به ضماد و آشرامیدن  

جو  کند و ابوماهر بعرد رجرو  دیرد آن    دوا شرو  کنند و امر به خائیدن اندک اندک پوست ترنج نمایند که معده به حال خود ر

بسو  معده امر به تناول هلیله   مربی چند روز می نمود و طعام او به چیز  که در آن سرکه و شکر می بود مثرل عدسره     

 صفرا و زیر باج و مانند آن می کرد و این قسم نادر افتد و گاهی داللت بر ذهاب حس امعا کند و مود  به زلق آن و فساد آنچه

 .بر آن وارد شود می گردد

 وجع الفواد

عبارتست از درد شدید که بر فم معده عارض شود و به آن غشی شدید مهلم و سرد  اطراف و کرب و قلق بود و این مررض  

بسیار صعب است در اکثر به زود  هالک گرداند و گاهی مزمن گردد و به سبب قرب فم معده از قلب و سرعت انفعال ایرن از  

مسمی به این اسم شده و سببش عروض حرارت به فم معده است یا انصباب خلط صفراو  بسو  آن چنانچره وقرت   اذیت آن 

گرسنگی و دردها  شدید و غم شدید و هنگامه انسداد مجر  واقع میان کبد و مراره و عند کثرت تولد آن در کبد اتفراق مری   

این اسباب همران   طریق تشخیصاجتما  ریح بارد غلیظ در آن بود و افتد و گاهی از انصباب بلغم عفن برم معده نیز افتد و یا 

است که در تشخیص امراض معده گاشت و ایضاً نظر کنند اگر خشکی دهن و تشنگی باشد و جشرا  دخرانی آیرد و از وضرع     

براوجود ایرن عالمرات     اشیا  بارد بالفعل بر وضع فم معده و تناو چیزها  بارد و بالوقه و جع تسکین یابد از حرارت باشد و اگر

زرد  زبان و تلخی دهن بود از صفرا باشد و اگر این آثار یافته بود و همه آثار بلغم موجود باشد مع تهبج عینین و چهرره وقری   

 .بلغمی از بلغم باشد و اگر از آروغ و خروج ریح با سفل تسکین یابد و گاه درد شدت کند و گاهی ساکن گردد از ریح باشد

 واد حار و صفراو عالج وجع الف

حار سراذج گاشرت و ایضراً     سوءمزاجاگر از حرارت بود تعدیل مزاج و تقویت معده نمایند به نوعی که در عالج امراض معده از 

برآورده سکنجبین و شربت لیمون داخرل کررده بنوشرند و دوغ برر بررف سررد کرره         گاوزبانشیره   زرشم در گالب و عرق 
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است و اگر از صفرا باشد نفصد باسلیق کننرد و   نددمگالب شسته خوردن نافع و تخم اسفاناخ سو نوشیدن مفید بود و اسپغول به

تبرید ماکور دهند و تمرهند  و انار دانه و غوره بخورند و صندل سفید و گل سرخ و طباشیر به سماق در گالب و آب اسرپغول  

ایضاً اگر در غشی باشد به زود  عرق بهار کرنره و گرالب و   سائیده بر فم معده ضماد کنند و روغن گل مالیدن نیز مفید بود و 

آب دریا به یخ یا شوره پرورده بر رو و سینه زنند پس اگر مرگ مهلت دهد و از غشی به هوش آید به سکنجبین و آب نیمگرم و 

انرار میخروش    یا سکنجبین در گالب و آب یخ بالمناصفه آمیخته نوشانیده قی کنند و بعد آن شربت سریب میخروش و شرربت   

هلیجی چهار توله با سکنجبین چهار توله و آب کاسنی  بعد قی استعمال شربت ورود مکرربنوشند و از مسهل منر تنقیه نمایند و 

بود و اگر آب ها  ماکور به هم نرسند در آب سرد یم پیاله و گالب هفت توله بدهند و هنگرام   نددمنیز سو الثعلب عنبو آب 

باشند وقت شام غاا اسفاناخ که گشنیز سبز در آن داخل بود بنان تنم دهند و صبح طبا شیر دو ماشره   تشنگی آب سرد نوشیده

در شربت بهی یم توله بلیسانند و شربت سیب و انارین هریم دو توله در عرق کاسنی و بید ساده و نیلوفر هریم هفت تولره  

حارمار  ماکور شد بره عمرل آرنرد و راز      سوءمزاجض معده از تخم نیلوفر هفت ماشه بدهند و باقی تدبیر آنچه در عالج امرا

فرموده که اول رگ با سلیق زنند که فی الفور به هوش می آرد واال طبع را به حقنه   بار و بگشایند پس شربت ورود استعمال 

رده چنانچره تمرهنرد  و   نمایند و بالجمله اول پاشویه و استعمال شاخ ها و فصد و مسهل و تقویت قلب و معده به عطریات برا 

یمیاد ذکر کرده که عورقی شکایت وجع در ابیا بقراطت ترنج مناسب باشد گلقند در گالب مالیده و قرص طباشیر کافور  و شرب

الفواد کرد و به تناول پست جو و آب انار تسکین یافت بهر آنکه پست جو منشف صفرا از فم معرده اسرت و آب انرار مصرطفی     

ا و مقو  فم معده است و باید که تضمید معده به برگ علیق باریم سوده به اندک روغن آس و یا به لیف حرارت حادث از صفر

به و آب بارتنگ و آب حی العالم به روغن گرل ضرماد    بآبگرم باریم سائیده با قدر  روغن ماکور و به مغز خیار کنند و ایضاً 

نوشته که اگر حردوث ایرن علرت از     سعیدخرفه موافق این مرض است  نمایند و استعمال  حقنه به ماءالشعیر و روغن گل و آب

خلط مرار  باشد عالجش به تنقیه خلط و استفراغ او به قی از سکنجبین و آب نیمگرم کنند و اگر عادت مریض به قری نباشرد   

ه به شربت سیب و رب به تمرهند  به شربت نیلوفر نمایند و بعد قی و تنقیه تقویت معد بآبتحریم طبع او به شربت اجاص یا 

انار میخوش بنوشند و اگر طبیعت قبض باشد به حقنه  بآبساده و آب انار میخوش و استعمال ترشی ترنج باید کرد و ماءالشعیر 

حی العالم یا آب بارتنگ و گالب نمایند و از اغایه   حار و اشریه   حار منع کننرد و   بآب  لینه تلیین کنند و تبرید فم معده 

بد به اسرتعمال  زورات متخا از آب ها  قابض مبرو مثل آب سماق و آب انار دانه و آب زرشم غاا سازند و چون صال  یابه م

میاه ماکور و توسیع نمایند و اندک اندک در اغایه و اشربه تدریج کنند و تفقد حال بدن در فصول خارج از بچه   مرغ متخا ب

 .ل معتدله به استفراغ صفرا پردازند تا به این تدبیر از عود مرخل در امان باشداعتدال و به تعدیل مزاج نمایند و در فصو
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 یحعالج وجع الفواد بارد بلغمی و ری

در بلغمی اول دست و پا را بنواز محکم بندند و محاجم بر ساقین و میان کتفین بی شرط گاازند تا به هوش آیرد واال حقنره     

ش آید بعده مقیئات بلغم نوشانیده قی کنانند و این دوا دهند غاریقون سه ماشه در هلیله حاده   علو  خان بعمل آرند تا به هو

  مربی یم عدد بخورند و مصطکی یم توله و نبات سه توله در گالب سه پا و بجوشانند که به نیمه آید صاف نموده نیمگرم 

دو سه نوبت اجابت طبع دست دهد واال حرب منرتن   بنوشند و به فاصله   سه چهار گهر  مطبوخ تربد و شربت دینار دهند تا 

علو  خان بدهند و غاا شوربا  مرغ با نان سازند و معجون ابن هبل درین براب از مجربرات اسرت و صردف هنرد  سروخته       

بالخاصیت رافع این در دست بالجمله بعد تنقیه تقویت فم معده نمایند بدانچه موافق مراده   بلغمری باشرد چنانچره در عرالج      

اض معده   بلغمی مفصل مسطور شد و در ریحی آنچه جهت رفع غشی سابق ماکور شد بعمل آرنرد بعرده جهرت کسرر و     امر

اخراج آن نمم سلیمانی چهار ماشه دهند و دیگر ادویه   آروغ آرنده که در نفخ معده و کثرت جشا نوشته شرد بدهنرد ترا بره     

ماشه گلقند دو توله خورده شیره   قرطم یم نریم تولره وصرعتر     تحلیل رود واالاهن دوا دهند غاریقون سه ماشه مصطکی دو

هفت ماشه گالب یم نیم پا و گلقند چهار توله شربت دینار سه توله و بعد آمدن دو سه اسهال غاا شوربا  مرغ و کبم بنران  

وقت شب بخورند و صبح مویز  دهند و بجا  آب بر عرق بادیان و گالب برابر اکتفا ورزند و بنابر تنقیه   معده ایارج ارکاغانیس

منقی سه توله پوست بیخ بادیان پوست بیخ کاسنی و اذخر و کرفس و انیسون هریم هفت ماشه انجیر زرد پرنج عردد سرنا دو    

توله پخته گلقند شربت دینار هریم چهار توله آمیخته و تربد سفید نه ماشه زنجبیل سه ماشه ریوند خطائی چهار ماشره سروده   

بنوشند و غاا وقت شام گوشت مرغ به نان دهند و صبح مصطکی دو ماشه مقل یم ماشه در هلیلره   مربری    سردار و ساخته

یم عدد آمیخته با شیره   بادیان خطائی و رومی هریم چهار ماشه صعتر هفت ماشه زیره   سفید سه ماشه شربت برزور   

چهار روز تکرار نموده معجون ابن هبل دهند و این کماد  حار چهار توله داخل کرده حرف نه ماشه گالب پا و آثار همین غط سه

فی الحال درد را ساکن کند مغز برگ صبر که از یم جانب پوست آن دور کرده باشند سهاگه و زرد چوب هر دو برابر سائیده بر 

دت نافع است و بسیار معجون ابن هبل که جهت وجع الفواد و تقلب نفس از برو صفتآن پاشیده بر تابه گرم نموده تکمید کنند 

مقو  معده گل سرخ فلفل زنجبیل دارفلفل زراوند طویل دارچینی اسارون هریم دو جزو مصطکی زرنباد پودینه انیسون هریم 

 ایضراً یم جزو جند بیدستر نیم جزو کوفته بیخته با یم وزن عسل و یم وزن شیره   گلقنرد بسرشرند شرربتی دو مثقرال و     

بخورند و ادویه   آروغ آور چون کندر و مصطکی و زیره و پودینه بخایند و بعد از نضج به مسرهل  جوارشات گرم و کاسر ریا  

گل بابونه قنطوریون جوشانیده نوشیدن نیز مفید  الثعلب عنببلغم تنقیه کنند و مالیدن عطر گالب شدید المنفعت است و بادیان 
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مقشر هریم چهرار   السوس اصلواحد سه ماشه االیحی خرد  درد فواد ریحی است و بادیان هفت ماشه انیسون تخم کرفس هر

ماشه مویز منقی ده دانه جوشانیده صاف نموده گلقند نسترن دو توله داخل کرده نوشیدن نافع وجرع الفرواد باردسرت و کرالم     

د و عنبرر بره   ضماد دارچینی عودوج ترکی زرنباد مصطکی به گالب سائیده نیمگرم بر فم معده و معجون افسنتین به غایت مفی

لتیت در آب محلول نوشیدن در برارد ریحری عجیرب    را  وجع الفواد مزمن مجرب است و حقدر یم دانگ تا سه روز خوردن ب

است و صعتر و مومیائی نیز نافع و شراب مع سرکه به حرب و درد دستوریست که در وجع الفواد بعرد قری بره سرکنجبین و آب     

جبین و گالب و شربت دینار این سفوف مجرب است انیسون دو مثقال هیل دارچینری  نیمگرم و اسهال به نقو  حامض مع حلن

مسطور است که موجع الفواد  کتاب الرحمهزنجبیل تخم کاسنی گل سرخ هر واحد یم مثقال راوند دو درم شکر برابر همه و در 

که قرنفل کوفته با شکر آمیخته آن است که در آن چنان محسوس می گردد که گویا مرس کرده می شود و عالجش این است 

اندک با شیر بز صبح و شام بخورند و آنچه مخالف مزاج او باشد اجتناب کنند که در دفع آن مجرب صحیح است و ارسطو گفته 

هنگام غشی درین مرض جد دار به نفسجی سوده زهر مهره خطائی سوده  انتباه که غساله   خصیه   انسان عظیم النفع است

کرده به حلق ریزند و لخلخله   الدن مصطکی سائیده روغن گل با نرگس و سرکه   خالص و آب انارین و آب در گالب حل 

سیب والیتی مجمو  را در شیشه انداخته حرکت داده ببویانند و اگر از غشی افاقه نشود در همن حالت رگ با سلیق زنند که فی 

 .بل عالج بود از باب وجع معده و عالج امراض معده برگیرندالفور به هوش می آرد و باقی تدبیر این مرض تا که قا

 

 حرقت معده

که عوام آنرا سوزش سینه گویند سببش تخلیط طعام و تناول غاا  غلیظ خام چون گوشت گاو میش و عردس و نران فطیرر و    

طریق از طحال بر فم معده هریسه و فوا که خام و غیر آن است و یا احتباس رطوبت خام در فم معده و یا کثرت انصباب سودا 

این هر سه سبب باید که از مریض بپرسند که سوزش وقت ابتدایی هضم طعام می شود یا هنگام خلو معده اگرر نرزد    تشخیص

هضم غاا بگوید و هنگام گرسنگی خفت پایرد پس از حال تقدم تناول غاا سوال کنند اگر پیش از آن طعام غلیظ ذ  رطوبرت  

باشد واال از رطوبت خام باشد و کثرت آب دهان و غثیان و دیگر عالمات بلغم بر آن گرواهی دهرد و    خورده باشد سببش همان

در  عرالج اگر سوزش در خلو معده و بر نهار بیان کند و از خوردن طعام و لقمه   چرب ساکن گردد به سبب انصباب سودا بود 

در حار مزاج شربت انارین چار توله به گالب و یا لعراب   غاا  تخم ترب و عسل و نمم در آب جوشانیده نوشیده قی کنند پس

بادیان دهیل و پودینره دهنرد و   بعرق  اسپغول و تخم مرو با گالب و شکر طبرزد و یا خرفه بدهند و در بارد مزاج زنجبیل مربی
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متوبلره و لحروم    جوارشات هاضم خورانند و بادیان خائیدن مجرب است و غاا  ناشف سریع االنهضام مثل قالیرا و مطبخنرات  

خفیفه   مشویه چون لحم طیور و غیره بخورند و در درطوبی قی به مقیئات بلغم بکر است و مرات کنند و بعد از نضج به سهل 

یقون و قررص  و جوارش مصطکی مرکب و عود و بنرداو بلغم و ایارجات کبار تنقیه نمایند و به مقویات معده تجوید هضم کنند 

جبیل و مانند آن و سفوف بادیان و سفوف کپور کچر  با نمم مفید بود و کاا خوردن نمم سلیمانی سعد و آمله   مربی و زن

سه ماشه بعد از طعام و به فاصله   سه گهر  مصطکی دو ماشه االیچی کالن سه ماشه به جا  فوفل در پان نهاده و در تمام 

دو ماشه در جوارش جالینوس نره ماشره سرشرته و شرربت      روز و شب تا وقت خواب تا پانزده تنبول رسانیدن و صبح به سباسه

تنبول چهار توله در عرق کاد  نه توله حل کرده تخم باد رنجبویه چهار ماشه و تخم شرربتی پرنج ماشره پاشریده دادن و غراا      

است و در  است و بعد تناول غاا تا سه ساعت از خوردن آب منع کردن درین باب مجرب راقم دهندقورمه   بچه آهو با نان سو

سوداو  فصد اسلیم یا با سلیق از دست چپ کنند و هلیله   مربی آمله   مربی و اطریفل صغیر و دیگر مقویات معده بخورند 

هریم یم  مغسولو سکنجبین بزور  یا عنصلی بنوشند و از ادویه   مقو  معده ضماد کنند یا طباشیر دانه   هیل الجور و 

رشته ورق نقره پیچیده بخورند و شیره   تخم خرپزه و زرشم و قرطم هریرم نره ماشره و    ماشه به آمله   مربی یم عدد س

توله و گالب نره تولره و عررق     یمونی علو  خان و سکنجبین بزور  معتدل هریم دوئچی کالن پنج عدد با سکنجبین افتاال

و غاا شروربا  بچره   مررغ بنران     ا هفت توله تخم فرنجمشم هفت ماشه پاشیده بنوشند و لقمه   چرب صبا  بخورند کیور

دهند و اشیا  مولد سودا ترک نمایند و اگر زائل نشود ماءالجبن دهند و سفوف آمله به شیر بز یم شبانه روز تر کرده در سرایه  

مقشر مساو  با نبات سفید از چهار تا نه ماشه خوردن مفیرد برود و    السوس اصلخشم ساخته به سرکه تر کرده خشم نموده 

ه گل درخت مغیالن و نمم طبرز و مساو  کوفته به قدر دو درم چند روز مداومت نمودن سوزش معده را به الکل زائل گویند ک

سازد و اگر کنجد مقشر را در آب شیره گرفته قدر  نبات داخل کرده بنوشند تسکین حرفرت معرده و مرر  حرادث از اخرالط      

سته زرد درو صندل سفید هریم سه ماشه عود کندر مصطکی طباشیر هر سوداویه و محترقه و لااحه نماید و اگر پوست بیرون پ

واحد یم ماشه کوفته بیخته به روغن گل یم توله گالب قدر حاجت سرشته بر فم معده طال نمایند برا  حرقت فرم معرده و   

بهی و سریب شریرین   جگر که در مرض مراق به هم رسد و در معده   حار را نافع است و اگر حرارت باشد قدر  کافور و آب 

نوشته که از اسپغول پنج درم در آب لعاب برآورده و شرکر   سوید  اضافه کنند و با قی همه تدبیر از بحث مالیخولیا اخا کنند و

سفید داخل کرد و نوشیدن و کاا دست و پا در آب سرد نهادن و کاا دوغ گاو آشامیدن در حرقت معده مجرب من است و شرب 

و کاا عصاره   خرفه پنج درم و کاا عصاره   گل سرخ تازه یا طبیخ یا بس او و کاا شیر و بز و کراا آب  آب غلیظ برنج پخته 

انارین به شکر و کاا سنبل هند  و کاا طبیخ مویز منقی و اکل لحم ابیض ترنج و کاا ابروالراعی و کراا شرفتالو پختره و کراا     
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روغن کنجد بریان کرده و کاا عصاره   مامیشا و درم و ضرماد گرل    کاهو بستانی به سرکه و شکر و کاا خوردن ماهی تازه به

کرم بر  یا عصاره   برگ و شاخ انگور بستانی به سویق و شراب بر معده و کاا برگ یا بیخ اذن القسیس و کاا کاهو برر  و  

گوینرد کره نوشریدن     شرب و ضماد عصاره   بستان افروز و کاا شیر زنان هر واحد مسکن حرقت معده است و روفس و غیر و

شوربا  چوزه   مرغ و شورباها  چرب مطفی لهیب معده و حرقت حادث بعد قی است و غافقی گویرد کره کنجرد بره شرکر      

گفته حرقتی که در فرم معرده    طبر  خوردن و کاا نوشیدن سه جرعه روغن کنجد مسکن حرقت حادث بعد شرب شراب است

ز خلط خام غلیظ که از معده به سرعت منحدر نگردد و بر فم معده طافی بماند متولد می شود ا یکیحادث شود بر دو نو  است 

مثل نان فطیر و اشیا  غیر پخته یا فواکه خام که این همه چون به رطوبت بیامیزند و حرارت معده آنرا الحق شرود حموضرت   

ضت خود در فم معده اثر کننرد و از  مجاوز از حالت طبیعی یابند حتی که به منزله   اشیا  مفرس گردند و به سبب شدت حمو

آن انسان قلق و شکایت یابد و گاهی این نو  از احتقان رطوبت خام در فم معده باشد و قلق آرد و نرزد رسریدن حررارت مثرل     

مطبوخ ترب و آب شبت و عسل است و صاحب این علت به طعام قی نکنرد و اگرر    بآباین نو  قی  عالجسرکه ترش گردد و 

او بابنداز استفراغ به مطبوخی که در آن افسنتین و افتیمون و هلیله   سیاه افتد باکی نیست و تضمید معده به این امتال در بدن 

ضماد نمایند گل سرخ و مصطکی هر واحد یم درم مر و صبر سقوطر  هر واحد دو ثلرث درم قصرب الزریرره دو درم همره را     

ناردین ساخته مخلوط نمایند و بر پارچه مالیرده و برر معرده گاارنرد و      سائیده دو حصه کنند و یم حصه به موم روغن از روغن

بر اشیا   حصه   دوم در آب آس رطب و آب سیب میخوش خوشبو و آب بهی آمیخته به پارچه آلوده بر معده نهند و از اغایه

ر آن این سفوف بدهند خشرخاش  ه مثل تیهو و بچه   مرغ اقتصار نمایند و بعد تنقیه   معده و تعطیخفیفه و فرم خفیفه مشوی

سفید و تودر  هر واحد سه درم کنجد سفید پنج هزار درم شکر طبرز و مثل همه شربتی سه درم تا پنج درم صبح قبل از طعام 

و این معجون نیز می دهند افسنتین افتیمون هلیله   سیاه هریم ده درم زوفا  خشم صعتر مصطکی عود خام هریم چهار 

ن ساذج هریم سه درم دار فلفل دو درم برگ باد رنجبویه   خشم بیخ سامونا زعفران یم نیم درم و کوفته درم تودر  بوزیدا

بیخته بر آن پنجاه ساموناکنجد غیر کوفته اندازند و به شکر مقوم یا به مویز منقی بسرشند و این معجون بهترین اشیا به جمیرع  

غلط می کنند در آن بلکه به عالج او هدایت نمی یابند و او این اسرت   نو  غریب است بعض اطبا نو  دومانوا  حرقت است و 

که از طحال خلط سوداو  شدید الحموضه و حرافت لاا  می ریزد و این آن خلط است که به قول جالینوس بر آن مگس نمی 

و این نو  بر نهرار عنرد   نشیند و فرق میان این نو  و نو  اول آن است که اول عقب طعام و عند ابتدا  هضم حادث می شود 

تحریم شهوت طعام ظاهر می گردد و نو  اول نزد گرسنگی تسکین یابد و عالجش فصد اسلیم یا ابطی است و اخراج خون به 

حسب حال بعد از آن بر سکنجبین بزور  حسب احتمال سن و مزاج و بلد مداومت نمایند پس هلیله   مربی و آمله   مربری  
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ات گالب خوشبو مغلی بدهند و تضمید معده به این ضماد نمایند قسب پنج درم گرل سررخ سره درم    استعمال کنند و بعض اوق

برگ ترنج سرشته قرص سازند بعده سائیده اگر  بآبسعد دو درم افسنتین یم درم کندر ذکر دو ثلث درم فوفل نیم درم سائیده 

ند پس اگر امر او متعسر گردد تکمید طحال او بلبد بر حرارت شدید نباشد در شراب کهنه حل کرده بر معده و طحال ضماد نمای

سیئت طحال تراشیده و در سرکه اندر آن پوست کبیر و اسقولوقندریون و پرر سیاوشران و انجیرر سریاه و تخرم کررفس خروب        

تضرمید طحرال    ایام متوالی هر روز یم بار نهار تا چهار روز تکمید کردند پس ند آلوده باید کرد و چون به این بدجوشانیده باش

بعد ایام قلیل به این ضماد کنند اشق در سرکه تر کنند تا بگاارد پس بر پارچه طال کرده بعد از آنکه برر طحرال انردک روغرن     

خیر  یا قسط یا ناردین طال کرده باشند بچسبانند و بعضاً به بر بندند تا از آن جدا نگردد و اگر کفایت نکند استفراغ به مطبروخ  

د و از غاا بر زیر باجات حلو و بچه   مرغ اقتصار کنند اگر ممکن باشد واال مزورات مناسبه دهند و هرگاهی کره  افتیمون نماین

صاحب این مرض حرقت دریافت کند سبیل او آن است که از اوفق اغایه بر نهار مثل حسا  متخا از آب سبوس گنردم و پیره   

بادام مقشر خشخاش سفید هریم ده سرامونا مغرز چلغروزه پرنج سرامونا      ماکیان و پیه بط بخورانند و این سفوف نافع است مغز 

یرز او را نرافع   سائیده مثل او شکر آمیزند و بر نهار صبح بخورند و اندکی شراب ابیض بر آن تجر  کنند و فصد باسلیق ابطری ن 

نفع کند و اگر خون بواسیر آیرد و   الیسر علیل رعاف آید بغیر تصعد بلکه بر سبیل دفع طبیعت و بحران آنرا است و اگر از منحنر

خروج او زیاده نباشد نیز نافع بود و ابوماهر در هر دو نو  به شرب آب سرد پس آب گرم جرعه بعد جرعه امرر مری کررد و اگرر     

 حرقت ساکن نمی شد ماءالشعیر به شکر طبرز و نوشانیده قی می کنانید و به تناول اصابع الصفر یم یا دو شعیره امر می کرد و

سیما در نو  سوداو  و عجائز عالج حرقت به مضغ کنجد و علم االنباط می کنند و موثر می شود و گاهی حرقت ساکن مری  

 .کند

 

   معده حکه

خارش و دغدغه که در معده محسوس شود سببش یا خلط حریف لاا  شبیه به خلط محدث چرب است که در معده حاصل شود 

ریزش نزله   تیز از سر بر معده و حدوث حکه از آن و یا بثور خرد مانند خراز جرب که بر  خواه از عضو  بر معده ریزد چنانچه

این هر دو سبب باید که از مریض بپرسند که غاا منهضم از معده بر می آید یرا   طریق تشخیصسطح داخلی معده حادث شود 

اا منهضم و بعد اکل خفت حکه بیان نماید حکه غیر منهضم و بعد خوردن غاا حکه تسکین می یابد با سوزش می افزاید اگر غ

 .  خلطی باشد و اگر خروج غاا  غیر منهضم و ظهور سوزش بعد تناول طعام بگوید حکه بثور  باشد
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 عالج حکه   خلطی

بره  اول تنقیه   ماده به مسهل صفرا یا به مطبوخ هلیله   زرد و شاهتره با شربت و رداهلیجی و یا نقو  صبر نماینرد و تبریرد   

شربت بنفشه و عناب کنند بعده مقویات معده تناول نمایند و خجند  می نویسد که عالج مجمل آن تررک اشریا  حریفره      

حاده و تناول اغایه   معتدله و تنقیه   آن خلط است و مفصل نوشیدن ماءالجبن به تررنجبین یرا بره شرربت نیلروفر یرا بره        

ماهی خرد رضراضی به روغن بادام بریان کرده و مسکه به شکر یا شیره   جو سکنجبین یا به شربت دینار است و از اغایه   

یا گندم به لحوم خفیفه   فاضله و اسفا ناحیه و قرعیه و ملوخیه و امثال آن و از فوا که میوه ها  رطب و آب تربز و شرفتالو و  

و اوفق چیز  که بدان استفراغ کنند این مطبوخ  انار شیرین و طبر  گوید که قصد استفراغ آن خلط کنند اگر مانعی از آن نباشد

است هلیله سیاه و کله ملی و زرد و بلیله و آمله هر واحد پنج درم افسنتین رومی ده درم افتیمون پنج درم جعده ده سامونا کمرا  

اف نموده صرد  فیطوس و کماذریوس هر واحد سه درم شاهتره ده سامونا اسقولوقندریون سه درم به دستور مطبوخ جوشانیده ص

درم از آن بگیرند و به این حب تقویت دهند غاریقون یم درم تربد نیم درم ایارج فیقرا دو دانگ سقمونیا  مشو  یم دانرگ  

مطبوخ ماکور سرشته حب سازند و با مطبوخ نیمگرم بخورند و اگر یم شربت این کفایت نکند تکرار آن نمایند اگر  بآبسائیده 

ف بود هلیله   مربی استعمال کنند که آن به مرور ایام نفع کند و تنقیه نماید و از غاا بر بچه   مرغ قوت قو  باشد و اگر ضعی

رطب و پایچه   جد  و دماغ آن و اسفاناخ مطبوخ و بریان اقتصار کنند و بر خوردن مالح و نمکسود و لحم صید اقدام ننمایند 

ار بررابیض اللرون و سرلس الطعرم     اگر عادت شرب او باشد از آن اقتص ند وو همه شیرینی بگاارند و نبیند کهنه قطعاً ترک نمای

 .کنند

 عالج حکه   بثور 

لعاب بهدانه و روغن بادام و قرص طباشیر بی زعفران بدهند و سفوف حب الرمان و سفوف زلق االمعا سفید بود و باقی تدابیر از 

ی شرب اطیان به اندک کبریت و روغن بادام و لعاب بهدانه ماحب باب بثور معده و اسهال معد  بثور  بجویند و به قول انطاک

عشرت مجرب است و به قول طبر  فصد باسلیق کنند اگر قوت اطاعت کند و شرب ماءالشعیر که بر آن روغن گرل چکانیرده   

کننرد آب بررگ    باشند الزم گیرند و در اول این علت اشیا  جامضه و حریفه و مره نباید خورد و تضمید معرده بره ایرن ضرماد    

اسپغول آب برگ بارتنگ آب عصی الراعی آب جراده   کدو همه را جمع کرده صندل سفید و سرخ و اندک شیاف ما میشرا در  

آن حل کنند و ساعتی از روز قبل از طعام ضماد نمایند و ازین ضماد کثرت نکنند و از غاا بر مدققات معمله از سینه   تیهرو و  

و اگر ممکن باشد اندک روغن گل خالص بر آن چکانند و گاهی مصبا  بر نهار آب سرد به روغن گل چوزه   مرغ اقتصار کنند 
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داده شود و تعزیق معده   او یکبار به روغن گل که در آن اندک آس جوشانیده باشند باید کرد پرس هرگراه صرال  در هضرم     

ب سیب و رب به سیما اگر قراروره   او حردت باشرد و    ظاهر گردد واشربه و ربوب آنرا نفع دهد مثل شربت انار و رب غوره و ر

 .مثل این علیل که مزاج او حدت پایرد کمتر سالم می نمایند

 استرحا  معده و تهلهل نسج آن

یعنی سستی معده و سخافت بافت او سبب استرخا ابتالل و تر شدن معده از فضول رطوبی است و سبب تهلهل نسرج مقاسرات   

ء تدبیر مفرط و کثرت تعب و محنت چون قی شدید و اسهال مزید است و در استرخا یا نفس معرده  امراض و اوجا  شدید و سو

مسترخی شود و بدان سبب بافت لیف ها  او سست گردد و یا رباطات معده که بدان مربوط به دیگر اعضاست مسترخی گردند 

است که در استرخا  نفس معده سرینه   مرریض   و بدان سبب بعض اجزا  معده بر بعض دیگر فراهم افتد و فرق بینهما این 

بلندتر می شود و پشت فرو میرود و فساد هضم ظاهر می گردد و در استرخا  رباطات اگر استرخادر رباط رابرط میران پشرت و    

یرل  نماید و ثقل در معده به هم رسد و اگر استرخا در رباطات جانب راست بود معده به جانب چرپ م  بقواممعده افتد معده میل 

کند و به تبع و  در اعضا  متصله   آن از جانب یمین نیز کشیدگی پدید آید و اگر استرخادر روابط جانب چرپ برود ضرد آن    

ظاهر شود بهر آنکه معده مانند خیمه از چهارسو به وساطت رباطات قائم می باشد پس هرگاه رابط یم جهت سسرت شرود بره    

عده جمیع افعال معده از جاب و امساک و هضم و دفع ضعیف شود و هیچ مرض جانب مخالف او مائل گردد و در تهلهل نسج م

از امراض معده بدتر از این نیست و متعدر العالج است و نو  خفیف آن که عالج پایرد محتاج به کلفت و مشقت عظیم بود و از 

ود ندهرد و غراا غیرر هضرم بره      عالمات نو  قو  العالج آن است که طعام اصالً هضم نشود و غاا سبم و ترتیب ستوده سر 

ات و اورام سروءمزاج صعوبت برآید و باشد که قبض به حد  رسد که بدون استعمال حقنه و شرب مسهل دفع نگرردد و از آثرار   

هیچ ظاهر نبود و بدن نحیف و ضعیف هم می گردد و پوست شکم الغر و اشتها ضعیف شود و هرچره خرورده شرود برر معرده      

خا  معده هرچه در باب استرخا و فالج ماکور شد بعمل آرند و به ادویه   خوشبو و قابض و اغایه   گرانی آورد عالج در استر

کنند و هرچه برا  تهلهل مفید بود بکرار برنرد و طبرر  گفتره کره گراهی معرده         عالجسریع الهضم مائل به تخفیف و قبض 

  لزج غیر آنکه لین بود مقردار  کره از آن تلقرل    مسترخی می شود از شرب روغن ها و استعمال و سومات کثیر و شیرینی ها

کرده شود و عالجش اطعمه مقویه   قابضه   عطره مثل به و سیب و شراب خوشبو قابض و قسب و سعد است و از اغایه   

و در هنرد  قالیا  محرقه و کباب و مانند آن دهند و اگر با استرخا حاجت به تطفیه افتد سماقیه درمانیه و زرشکیه و امثال آن بد

و اطریفل کبیر و صغیر و جوارش عود و دارچینی و به سباسه و امثرال آن هرچره قرابض و     االس حبنسج معده شربت  تهلهل

خوشبو باشد استعمال نمایند و جوارش فنجنوش و جوارش فائضه و معجون آن معمول است و روغن مصطکی و ناردین و مانند 
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الهضم انم اندک بخورند و گوشت دراج و تیهو جمله امراض معده را موافق ترر اسرت    آن بر معده بمالند و طعام لطیف و سریع

خصوصاً در مرض استرخا و تهلهل و پست سنگدانه مرغ خانگی درین مرض مجرب است باید کره بره قردر نریم مثقرال از آن      

ید است و اگر آنرا بسایند و نریم  سرشته بدهند و سنگ شیب بر معده آویختن بالخاصیه مف االس حبباطریفل یا شربت سیبه یا 

درم با معجونی مناسب آمیخته بخورند نافع آید و ابن ماسویه گفته که عالج با طریفل صغیر مع خبث الحدید نمایند بهرر آنکره   

گوید که این دوا از ترکیب ماست و درین باب مجرب پست جو یم جزو مغز پسته مغز چلغوزه هرر   انطاکیتقویت الیاف کند و 

نیم جزو مغز بادام ربع جزو سائیده گاه به سماق و گاهی به تمر هند  و گاهی به سفرجل بپزند و بدهند و بجوز السررد و   واحد

جهت استرخا  معده وریاج بواسیر و فساد مرزاج و   جوارش فنجنوشمازو دو طفل و ترمس ضماد کنند که به غایت نافع است 

ه آمله فلفل دارفلفل زنجبیل سعد شیطرج هند  سنبل الطیرب هریرم ده درم تخرم    لون و ازدیاد معمول والد مرحوم هلیله بلیل

الحدید مدبر صد درم کوفته بیخته به عسل کف گرفته و روغن گراو بره قردر حاجرت      ثشبت تخم گند تا هریم چهار درم خب

 بسرشند و بعد شش ماه بعمل آرند شربتی دو درم و اگر مشم دو درم داخل کنند بهتر است

 معدهتشنج 

بدان که گاه عارض شود در اجزا  عصبیه   معده یا در رباطات آن تشنج امتالئی یا استفراغی به نحو  که در دیگر اعضا می  

افتد و بر غاا اصال محتو  نشود و یا محتو  با محتوا  غیرطبیعی گردد به حسب شدت و خفت تشنج پس اگر تشنج در نفس 

عدم احتوا  معده بر غراا تمرام غراا غیرر منهضرم بیررون آیرد و در حالرت احتروا           معده بود عالمتش آن است که درصورت 

غیرطبیعی آن بر غاا بعض غاا منهضم و بعضی نامنهضم برآید و اگر در رباطات آن باشد عالمتش آن که آثار مخصوص تشنج 

ر نگیرد به مجرد خوردن از معرده بره   رباط هر جانب ظاهر باشد مثالً آنچه در رباط متصل به فقرات پشت بود طعام در معده قرا

سو  امعا فرو و مریض مائل بود به جانب همین اگر تشنج در رباط متصل به ایمن فقار پشت باشد و به طرف سیار اگر در رباط 

متصل با یسر آن باشد و آنچه در رباط مشارک ترقوه باشد مریض سخنی مائل به جانب شکم بود و پشرت راسرت نتوانرد کررد     

نچه در اقسام تشنج مطلق در امراض عصب ماکور شد حسب سبب بکار برند و به قرول طبرر  تشرنج یبسری معرده از      آ عالج

کثرت استفراغ طویل االیام حتی که قوت ساقط گردد و جیمع اخالط تا آنکه رطوبات اصلیه استفراغ شود در فرم معرده حرادث    

زو لحمی معده تشنج نیفتد مگر در اجزا  عصربی و بساسرت کره    شود و جائز نیست که معده تشنج شود مگر فم آن و اما در ج

الغر و خشم گردد و تشنج تفلص عضو بسو  اصل اوست و این معنی یافته نمی شود اال در اجزا  عصبیه و این نو  از تشنج 

اغ طویرل بره هرم    العالج است مگر به ندرت و او آن است که بقراط در تقدمه المعرفه ذکر کرده که هرکه را فواق عقب استفر

رسد منار به هالکت باشد غیر آنکه او عالج برا  آن ذکر کرده و البدست از ذکر آن و عالج تشنج حادث عقب استفراغ طویل 
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عند ظهور او و حدوث او عند ظهور فواق واجب است که حفظ قوت مریض نمایند به این طور کره حروالی او انروا  محراجیر و     

نهند و تدرج یا قیح یا دراج یا تیهو بریان کنند و بر آن شراب خوشبو و گالب پاشیده قریب رو   لخالخ و اطباق سفرجل و تفا 

او بشکافند و ببویانند و بگیرند دراج یا کبم و پاک کنند پس بر خشت نهاده در تنور یم شب بگاارند تا بسوزد و صبح برآورده 

ه در اندک شربت آس آمیخته و جور نمایند بعده تضرمید معرده بره    مع استخوان و گوشت سائیده یم درم یا دو درم از آن گرفت

این ضماد کنند بگیرند موم روغن معمول به روغن به و بران اندک گل سرخ و کعم بریان و قدر  قسب کوفته بیخته انداخته 

ه روغرن سرفرجل در شرب    بر پارچه به هیئت معده تراشیده مالیده بر معده نهند و چون اندک فواق او ساکن شود تعریق معده ب

کنند پس ضماد ماکور بکار برند و اگر خواهش غاا باشد تغایه به سینه   تیهوبریان نمایند و امر کنند که نان خورش به بسیار 

بره و آب سریب و آب    بآباندک از شراب که در آن قدر  نعنا  و مغز بادام سوده داخل کرده باشند باید کرد و مدام خیاشیم او 

زند و همه بدن او به شیر بز منمد از پنیر مایه ضماد کنند و هرگاه بگدازد و از آن سائل کرد و تجدید ضماد نمایند آس طوث سا

پس اگر بعد ظهور فواق هفت روز بگارد و قیام او دفعه   منقطع گردد و خواب کند بالشم صحت یابد و از آنچره بردان مری    

ابض خوشبو اند و آن این است که طبخ نمایند با مطبوخ اجرزا  حقنره هرا     کنند کسی را که حال او چنین باشد حقنه ها  ق

ممسکه مثل عدس و مقشر و آس بریان و برنج فارسی و گلنار و گل سرخ و مانند آن از سفرجل و سیب ورامم و الدن اندک و 

بریزند و حرکت دهند بعده از ایرن   نبات معروف به نور قرنفل و از کعم بریان کوفته بیخته در کوزه   لوله دار کرده بر آن آب

آب جرعه جرعه بنوشانند که گاهی مریض به این تدبیر سالم می ماند و اما تشنج که از قی به خربق به هرم رسرد و عالمرتش    

تشنج اصابع نیز به آن است عالجش نوشیدن شیر تازه است و سعوط به شیر دختر به روغن بنفشه و آشامیدن آب سرد به روغن 

تغایه به هطه   متخا به شیر بز جوان و بهر سیه   متخا از سینه   ماکیان و تقویت او بره خوشربوها و ایرن نرو       بنفشه و

سریع الزوال است مگر آنکه فواق ظاهر شود و غثیان و قاف هنوز ثابت باشد که این مخوف و شدید الخطر است و درین حرال  

و و ساق و مالیدن پا  ها جهد کنند و چون قی منقطع شود عالج سرهل  واجب است که در قطع قی به تقطیر معده و بستن باز

گردد و اما نو  سوم آن است که از وضع آتش بر معده عند مصادرات یا وقو  در آتش تا آنکه به معده رسد و فم معرده متشرنج   

کین و یا شدید باشد که آتش شود به هم رسد و آن بر دو وجه است یا آنکه خفیف بود پس سالم گردد به تضمید و تمریخ و تس

چون تشنج در رباطی باشد که مشارک فقارست و یا در رباطی که مشارک  و امارطوبت آن فانی کرده باشد و آن العالج است 

تر قوه است عالجش همان است که ماکور شد و تمریخ تر قونین به قیروطی روغن بنفشه تضمید به مرطبات مثل شیر منجمد 

در رباط معده تشنج امتالئی حادث می شرود چنانچره در سرایر     گاهی با روغن بنفشه و تغایه به مرطبات وو جو مقشر مطبوخ 

اعضا می افتد و عالمتش آن است که دفعه حادث شود مع عالمات امتال در بدن و عالجش عالج تشنج امتالئی است از فصرد  
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ی نباشد و در بیان معالجه   او طول نمیکنم که در تشنج کالم اگر را  آنرا واجب کند و استفراغ اگر قوت اطاعت نماید و مافع

معده از خوردن بیش متشنج می شود و عالمتش این است که چون از نکایت بیش سالم ماند در معده    گاهی طویل گاشت و

ب او رار عرارف حرادث   او چیز  ثابت نماند و فواق شدید آنرا حادث شود و معده   او بر طعام البته مسلولی نگردد و اکثر صاح

گردد و بعضی اوائل از افاضل ذکر کرده اند که چون اصرار خوردن بیش متشنج معده و رعاف آئل گردد به ذوبان هالک شود و 

گاهی به ندرت سالم ماند به نوشیدن شیر تازه و سرطانات نهر  و جمع کنند میان این هر دود بهترین شیرها برا  او شیرزنان 

پس شیر بز و اگر ممکن باشد و غاا  او به شیر تازه یا سرطانات نهر  سازند یا سرطانات نهر  سازند فقط است پس شیر خر 

اوفق باشد و استعمال آبزن و تمریخ به روغن بنفشه موافق است و ابوماهر را  می داد که تریاق در هر روز وزن طسوج به شیر 

وط کرده آید و باید دانست که مداومت بر دواءالمسرم حلرو بهتررین عرالج     تازه داده شود و بسیار اندک از آن به شیر دختر سع

متشنج می شود معده از خوردن لحوم افاعی و از تریاق رو  و عالجرش عرالج سرم     گاهیکسی است که بیش خورده باشد و 

ه متشرنج مری گرردد و    از نوشیدن آب دریا  شور بسیار معد گاهی خورده است و به دل تریاق اثاناسیا و مشرودیطوس خورند و

شیرین رو کنند زائل می شود و بعض اوائل ذکر کرده اند که خوردن شجره   قرنفل مورث تشنج در معده است مگر  بآبچون 

گویرد شخصری را دیردم کره از خروردن ایرارج        مولف جرامع آن قلیل اللبث سریع الزوال است و عالجش ترطیب و تبرید است 

شد و بعد چند ماه بمرد و شخص دیگر را از تناول آن سرفه و ضیق نفس حادث گردیرد و   لوغاذیا  رو  الصنعت تشنج حادث

 .عالجش بنوشانیدن لعابات و صموغ بارده نمودم و در چند روز مرض زائل شد

 نآ جساوت معده و عضالت موضو  بر

او در جرم آن بال ترورم یرا از وقرو     گاه در فم معده یا دیگر اجزا  آن از انصباب خلط غلیظ سوداو  در اورده   آن یا دخول 

چیز  بر آن سختی و ضالبت شبیه به ورم حادث شود و گاه در جانب معده که متصل طحال است هنگام صالبت طحرال بره   

واسطه   سرد  مزاج او جسارت به سبب برد مکثف عارض گردد گاه در عضالت ثمانیه   موضو  بر شکم از انصرباب خلرط   

ز بقایا  ورم حادث به آنها سختی پیدا شود و عالمت جسادت معده ظهور تهیج درماق چشم است و کثرت غلیظ مداخل آنها یا ا

آب دهان و بیشتر ظهور جسارت در معده هنگام حس و عدم قدرت بیمار بر رکو  و الم یافتن او هنگام سجود و نزد فرو برردن  

با خفقانیرت نیرز عرارض     سوءتنفسقوط اشتها و هرال و لقمه سیما چون کالن و سخت باشد و گاهی غثیان و سوء هضم و س

و سرفه هنگام استلقا و اضطجا  مریض و در آخر ظهور ورم بر پشت  سوءتنفسگردد و عدم تشنگی و سرفه   خشم و کثرت 

پا مثل استسقا  لحمی بود و منجر به استسقا  طبلی گشته به هالکت انجامد و فرق در جسارت معده و عضرالت بره شرکل    

تدیر صالبت و موضع معده و آفت افعال معده در جسارت معد  و صالبت مستطیل از یم طررف غلریظ و از جانرب دیگرر     مس
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 .دقیق مثل دم موش و سالمت افعال معده در صالبت عضالتی توان کرد

 عالج جساوت معده

پس اولی تدبیر او آن است کره مرزاج    باید که به سو  مزاج مریض و قاروره   او نظر کنند اگر مزاج حار و قاروره رنگین باشد

به اعتدال آید پس نظر کنند بسو  عطش او و لهیب و کرب و حرارت و خشکی دهن اگر این اعراض با جساوت فم معده یافته 

شود عالج او به اشیا  مبرده   مرکب به محلله   ملینه مثل ضمادات معمول از آرد جو و خطمی و بنفشه   خشم نمایند و 

موم روغن گل روغن بنفشه می افزایند و مثل قیروطی روغرن بنفشره    السوس اصلبابونه اکلیل الملم  الثعلب عنبن بعضی دری

عصی الراعی و آب گشنیز تر و آب حی العالم کرده باشند اسرتعمال کننرد پرس هرگراه لهیرب و       بآبکه تسقیه   آن بر آتش 

شد شیاف ماهیثا و پوش و صندل سفید و سرخ هر واحرد یرم   خشکی دهن ساکن گردد شکم او مس کنند اگر جساوت باقی با

خوب مخلوط ساخته بر پارچه مالیده بر فم معده ضماد کنند و وغن که از روغن خیر  ساخته باشند درم باریم سائیده به موم ر

هند  و تررنجبین و  غاا حریره   آب سبوس گندم سازند و از خوردن لحوم به الکل اجتناب نمایند و به مطبوخ شاه تره و تمر 

خیار شبنر و شربت آلو مسهل تنقیه نمایند و غاا اسفاناخ با برنج سازند و اگر مزاج او احتمال فصد کند و قوت او اطاعرت نمایرد   

اول فصد باسلیق کنند و مدام این تدبیر بعمل آرند و تفقد مزاج علیل و سائر اعضا  او نمایند حتی که اگر چیز  از مزاج متغیر 

عدیل کنند و از اله   اعراض حادث کنند و اگر با جسادت فم معده سفید  در قاروره و سرد  او در مزاج باشد مسهل برا  گرد ت

و بریخ خطمری و عصراره       السروس  اصرل حقنه   مخرج اخالط غلیظ استعمال نمایند و به مثل طبیخ افتیمون و به سفایج و 

کنند یا حقنه   که در آن قنطوریون و از صموغ جرا و شریر و سرکنجبین     قرطم به خیار شبنر و ماءالعسل و روغن کنجد حقنه

داخل کرده باشند بعمل آرند و اضمده   ملینه   محلله مثل بنفشه و بابونه و سنبل الطیب و اذخرو آرد حلبره و حرب البران و    

و برزر   الثعلرب  عنرب و  السوس اصلیا  مقل و مغز بادام تلخ به لعاب تخم کتان و روغن بان و موم و پیه ماکیان استعمال کنند و

کتان افزایند و وزن هریم و ودرم گیرند و مقل زعفران هریم سه درم پیه بط و مرغابی هریم چهار درم اشق دو نیم درم مغز 

بادام تلخ ده درم روغن بید انجیر نه درم و یا روغن تربت و ناردین هریم هفت درم جند دو درم عوض بنفشه و حرب البران و   

اب کتان و روغن بان و پیه ماکیان داخل کرده بدستور مرهم مرتب ساخته بکار برند و جهت اسهال مطبوخ افتیمون تربد  و لع

یا غاریقونی علو  خانی دهند و غاا شوربا  مرغ بنان تنم بدهند و اگر تحلیل نشود روغن بیدانجیر مرکب دو مثقال هرر روز  

ن و بیخ کاسنی و بیخ کبر و بیخ کرفس مصطکی بادیان انیسون حب النیل سفید تخم به این ماءاالصول دهند پوست بیخ بادیا

خرپزه هریم دو درم مویز منقی پنج درم گلقند عسلی چهار توله و چون صاحب این علت را فواق پدید آید در یم دو روز بمیرد 

الملم هر واحد سه درم مرو صبر و مصطکی هر گویند که شراب قو  بسیار اندک دهند و این ضماد بر معده نهند بابونه اکلیل 
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واحد یم درم کوفته بیخته به قیروطی روغن ناردین خوب مخلوط کرده در اوقات خلو معده ضماد نمایند و اکر تحلیل او متعسر 

یرن  گردد بر فم معده   او بچه   مرغ ذبح کنند و بعض افاضل ذکر کرده اند که ضماد خون تیس گرم آنرا تحلیرل کنرد و در  

زمان مثل این معالجه کمتر استعمال می کنند و از آنچه به سرعت تحلیل آن نماید این است که اسفنج در روغن ناردین یرا در  

روغن شبت تر کرده بر فم معده نهند و بعض متاخرین از افاضل تجربه کرده اند بر کسی که در معرده   او جسرارت مرع بررد     

ی و این را از نفع اشیا یافته اند و این بعیرد نیسرت بهرر آنکره آب کبریتری مسرتفرغ       مزاج باشد نشستن در آب چشمه   کبریت

مسخن محلل است و اگرچه سائر اعضا را به وجه دیگر مضر باشد و اگر جساوت از وقو  ضربه یا سقط باشد تضرمید و تعریرق   

  محلله ضماد نمایند و اگر با جساوت وجرع  آن با دهان نمایند و چون یم روز تعریق با دهان کنند روز دیگر به اشیا  مقویه 

باشد این ضماد بکار برند تخم کتان کوفته به روغن گل گرم آمیخته بر فم معده ضماد کنند و اما جسارت که از سرد  طحرال  

باشد عالجش عالج طحال است از فصد اسلیم و نوشیدن مطبوخ افتیمون و تکمید موضع به صوف که در سرکه   کره در آن  

و انجیر و اسقولوقندریون و تخم کرفس و انیسون مطبوخ باشد تر کرده باشند و تضمید آن به ضماد اشق منقو  در سرکه و کبر 

همه آنچه در عالج طحال ماکور گردد و تمریخ آن به روغن قسط و روغن نارین و از انفع اشیاست و از غاا برر زیرر باجرات و    

اخل کرده باشند اقتصار نمایند پس هرگاه مرض طحال زائل شرود ایرن نیرز زوال    سکباج لحم حمل که در آن کبر و دارچینی د

می فرماید که در جشا  معده ضماد به اکلیل الملم و زعفران و مصطکی و بلسان و کندر و مقل و سنبل و قرومانا شیخ پایرد 

زعفران و مصطکی و بلسران و کنردر و   و مغاث و موم و روغن گل استعمال نمایند که در جشا  معده ضماد به اکلیل الملم و 

مقل و سنبل و قرومانا و مغاث و موم و روغن گل استعمال نمایند و کالم جمیع معالجات مراکوره در اورام صرلبه و خصوصراً    

آنچه در باب ضعف معده بهر صالبت ذکرکرده شد و این ضماد مجرب جالینوس برا  این غرض خوب است بگیرند موم شصت 

اط و صبر و قنه هریم سی درم زنجبیل و جا و شیر هریم بست درم روغرن سوسرن دو صرد و چهرل درم بره      درم علم االنب

گوید که همچنین مرهم منسوب به جالینوس قو  التحلیل بررا  مثرل ایرن صرالبت      گیالنیدستور مرهم ضماد مرتب سازند 

و ایضاً بر معرده بررگ خطمری سربز ترازه      و به گالب اولی است  بآباست و آن مرهم اشق است و ضماد برگ خطمی مطبوخ 

بربندند و هر آنچه معالجه بدان ازین امور نمایند باید که بر آن مواظبت یم دو ماه کنند بهر آنکه این جساوت کم عالج قبرول  

خرا از  نوشته که غاا به اغایه   لطیفه سازند و در ریاضات افزایند و تضمید به ضمادات لینه نمایند مثل ضماد مت خجند کند 

بابونه و اکلیل الملم و مقل و شبت و حلبه و کندر و مصطکی و روغن کنجد و روغن سوسن یا خیر  و کالم نفع می کننرد  

صموغ مثل اشق و جاو شیر مع صبر و زعفران و شحوم مثل شحم اوزودجاج و مغز ساق بقر و این طال نافع است سنبل الطیب 

جزو متل جا و شیر زعفران مرحب بلسان صبر زنجبیرل هرر واحرد ثلرث جرزو      گل سرخ مصطکی افسنتین مغاث هر واحد یم 
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صموغ را در شراب حل کرده و ادویه   دیگر سائیده به روغنی از روغن ها  ماکوره آمیزند و بر معرده طرال کننرد و حرق آن     

تنقیه به حسب مقتضا  حال است که در عالج این مرض اوال نظر کنند بسو  مزاج بعده مداوات به تضمید و تغایه و انضاج و 

 .نمایند

 عالج جساوت عضالت

اول به سو  سبب او نظر کنند اگر قائم باشد قطع آن نمایند و اگر سبب قائم نباشد بسو  مزاج علیل نظر کنند پس اگرر حرال   

رت مزاج باشرد  مریض فصد واجب کند فصد باسلیق نمایند بعد از آن به ضمادات که ماکور شد سب مزاج عالج کنند اگر با حرا

بدانچه در جساوت معده   با حرارت گاشت و اگر با برودت باشد بدانچه در جساوت معده   مع برودت گاشت بعمرل آرنرد و   

ایضاً در صورت حرارت مزاج تنقیه   به مثل طبیخ شاهتره و تمرهند  مع خیار شبنر و ترنجبین نمایند و تضمید به مثل بنفشه 

ونه و اکلیل و بیخ خطمی مع موم سفید و روغن گل و در حالت برودت مزاج تنقیره بره مثرل      خشم و گل سرخ خشم و باب

طبیخ افتیمون و غاریقون و مانند آن که مسهل اخالط غلیظ باشد تضمید به مثل اشق و مقرل و خاکسرتر بریخ کرنرب و جنرد      

م در تدهین  تنطیرل و تغایره و سرائر تردابیر     بیدستر و زعفران مع لعاب حلبه و روغن زیت و پیه کهنه و غیر آن نمایند و کال

رعایت حرارت و برودت مرعی دارند و هنگام معالجه از مراعات امر مزاج غافل نشوند چه تمام معالجه بردان اسرت و هرچره در    

ت مجرب است و بره قرول   عالج ورم صلب معده گااشت درینجا مفید شناسند و مردهم عقل علو  خانی نیز در صالبت عضال

که از بقیه   ورم حار و ورم سوداو  باشد عالج آن است که ماکور شد سوا  آنکه در ضمادات افسرنتین و   نی جسا وقیگیال

 .افتیمون و مقل و اشق و امثال آن زیاده کنند و بر الطف غاا تا ممکن بود اقتصار نمایند

 تصغر معده

ن است که از هنگام طفلی تناول غاا  کثیر المقدار اگرچه یعنی خرد شدن معده از آنچه باید پس اگر صغر خلقی بود عالمتش آ

لطیف بود ضرر رساند و طعام قلیل اگرچه غلیظ بود هیچ ضرر ندهد و نیم هضم شود و دوام این حالت بردون سرببی دیگرر و    

نچره قلیرل   ضعف جسمیت نیز بر آن گواهی دهد عالج چون ادویه معده را عظیم نمی گرداند پس تردبیر او بره غراا کننرد از آ    

الکمیت کثیر الغاائیت باشد و در روز و شب حسب حاجت و احتمال او به مرات بخورانند تا به تغایه   بدن وفا کنرد و آنچره از   

اغایه   سریع الهضم و سریع التغایه و خوش ذائقه و خوشبو باشد و آنچه در آن قبض و مرارت بود و معالم او را حالوت نیز 

تصغر معده عارضی باشد به سبب تشنج یا تورم معده و اعضا  مجاوره   آن درین حالت حسب سبب یا باشد موافق بود و اگر 

 .زاله   آن پردازند مع رعایت قوت معده
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   معده ضربه و سقط

در صدمه   که بر معده واقع شود اول فصد اکحل نمایند اگر مریض متحمل آن باشد و این طال نفع کنرد گرل سررخ صرندل     

بهی و شراب و آب بارتنگ آمیخته طال نمایند و ایرن ضرماد    بآبسم هر واحد جزو ثلث جزو سنبل الطیب سائیده  اقاقیا فوفل

سیب میخوش و آب بارتنگ و اندک روغن  بآبنیز ممدو  است صبر گل سرخ هر واحد جزو برگ سر و نیم جزو الون ربع جزو 

ن آفات به هم رسد باید که تقویت قوت او نمایند و تحلبل آنچره  سوسن آمیخته ضماد کنند و بدانند که در هر عضو که مثل ای

در جرم او از مواد محتبس گردد و این ضماد در معده همین عمل کند و بسیار نافع است سیب شامی بجوشانند تا مهرا شود پس 

ند و همه را به عصراره    باریم سائیده پنجاه درم از آن بگیرند و به ده درم الدن و هشت درم گل سرخ و شش درم صبر آمیز

برگ بارتنگ و عصاره   برگ سر وجع کنند و روغن سوسن بدان مخلوط کرده نیمگرم نموده بر معده چند روز بندند و اگر قی 

الدم عارض گردد عالج آن نمایند و باقی عالج از ضربه و سقط مطلق اعضا که در آخر کتاب بیاید اخا کنند ابومنصور گوید که 

سرنبل الطیرب    مغسولضربه رسد بگیرند کهربا اکلیل الملم گل ارمنی هریم ده درم گل سرخ پنج درم اقاقیا   چون به معده

بارتنگ بسرشند و به جرالب شرکر  نریم     بآبجوزالسر و هریم سه درم مصطکی قشور کندر هریم چهاردم زعفران دو درم 

آب بارتنگ دهند و تضمید معده به گل سرخ و فقا  و الدن و و  الثعلب عنباوقیه بدهند و اگر حرارت و ورم باشد آب کاسنی و 

گوید که در ضربه و سقط معده درم در ظراهر و   مولف اقتباسمصطکی و اقاقیا و جزوالسرو و ثمر طرفا به شراب قابض نمایند 

شرود پرس اول    باطن و تپ گرم و سقوط اشتها  طعام و درد شدید پدید آید و باشد که به سبب شدت درد قی و تهو  عارض

فصد باسلیق کنند و معده را به پارچه   سفت در گالب و یا آب گرم تر نموده تکمید کنند و ضماد سیب شامی که ماکور شرد  

سیب را در سرکه پخته و مغاث بغداد  و نمام هریم پنج درم بر اجزا  آن افزوده بکار برند و اگر مغاث بغداد  به هرم نرسرد   

کنند و غاا تا سه روز به نوماش مسلم فقط دهند و روز چهارم شوربا  بچه   مرغ بنان تنرم   عوض آن دو وزن مغاث هند 

 .دهند و بجا  آب عرق مکوه نوشانند

 خرق معده

حکم او آن است که هرکه معده   او بشکافد خالصی نیابد مگر به ندرت از خرق اندک لیکن عمر او طول نکنند بهر آنکه اگر 

تا دیگر باشد موت او را الزم است و خصوصاً اگر خرق عظیم باشد و اگر جراحت به ایرن حرد نرسرد    جراحت نافا از یم سطح 

اگرچه موت او را الزم است لیکن نه دائم بلکه در اکثر و سببش آن است که جراحت اعضا  عصبیه عسر االتحام است و چون 

و معده به این اولی است بهر آنکه غاا که تمدید آنرا  عضو عصبی رقیق الجرم باشد بالشم جراحت او عسر االتحام بیشتر باشد
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البدست خرق آن نماید و در تفرق اتصال افزاید و مع ذلم جراحت را مبلول و پر چرک گرداند و خصوصاً که آن قرو  الحرس   

ه اسباب مانع است پس تالم او به تفرق شدید باشد و فوت الم جااب مواد و مورم است و آن المحاله محدث ریم بود و این هم

از التحام و معسر آن است و از آنجاست که امام بقراط گفته که چون در مثانه یا در حجاب یا در دماغ یا در قلب یا در معده یا در 

کبد خرق حادث شود قتل کند و ملتحم نشود بالجمله عالجش به عالج جراحات نمایند خاتمه بدان که بعض امراض معده مثل 

ءالبطن که از انوا  اسهال اند و بعضی آنرا درینجا نوشته اند هر واحد از آن بره اتبرا  شریخ الررئیس در براب      درب و خلفه و دوا

امراض معادر مبحث اسهال ماکور شد و مالست معده و زلق آن و ذهاب مثل معده که از اسباب اسرهال اسرت نیرز در ضرمن     

 .م الموفق والمعین آمینبحث اسهاالت مسطور گردد و انشاء اهلل رب العالمین و هونع

 الطبع ةخاتم

شکر به درگاه حکیم مطلق که به تائید بی منتهایش جلد دوم اکسیر اعظم از افادات زبده   اطبا  متقدمین و متاخرین حکریم  

 . طبع شد1883 سهماه و سمبرهنوبمحمد اعظم خان المخاطب به ناظم جهان در مطبع منشی نول کشور واقع لک


